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Månadsblad för Täljstenen 
Hej i lägenheten! 
Nästan all snö är borta och våren står för 
dörren. Det var ett tag sedan det kom något 
blad men ni har nog klarat er ändå. I slutet 
på månaden släcks det gamla kabelTV-
nätet ned och det har väl vållat alla en del 
huvudbry att välja bolag och vilken typ av 
nivå man vill ha. Undertecknad snackades 
omkull av en mycket trevlig och övertyg-
ande försäljare utan att på allvar ha kollat 
upp de andra erbjudandena. Men nu är det 
installerat och är man inte nöjd får man 
låta bli att förlänga när den tiden är inne. 

Ordning i klassen! 
(Rapport från årsmötet.) 
Måndagen den 9 mars hölls Lokala 
Hyresgästföreningen Täljstenens årsmöte, 
låt vara något försenat.  Sedvanliga för-
handlingar Budget och verksamhetsplan 
för området fastställdes.  
   Val av styrelse och andra funktionärer 
genomfördes.  

   För den oinvigde så är årsmötet endast 
avsett för medlemmar i Hyresgästförening- 
en till skillnad från bostadsmöten där alla 
boende i området får deltaga och har 
rösträtt. 

   Något om den nya styrelsen: Ny 
ordförande blir Mattias Westermark, 
tidigare styrelseledamot, gamla ordför-
anden Linda Lagerstedt-Berlin avgår ur 
styrelsen. Kenneth Jonsson och Britt-

Louice Svensson kvarstår i styrelsen. Nya 
ledamöter blev Marianne Staaf (som har 
ett gediget förflutet inom HGF) och helt 
ny, August Boj. 

Om August kan kort sägas att han har 
konditorutbildning, varit informationschef 
på Riksantikvarieämbetet samt är initiativ-
tagare till Svenskt Kulturarv. 
   Övriga har presenterats tidigare. 

 

 

Nya styrelsen från vänster: Kenneth, Britt-

Louice, Mattias, Marianne och August. 

   Här kanske man kan försöka göra sig lite 
lustig och tala om ordning i klassen. 
En del ordväxlingar förekom under 
årsmötet där Styrelsen sattes i motsats-
ställning till Plangruppen. Magister Mattias 
får väl försöka att få alla att rätta in sig i 
ledet. De nya ”eleverna” Marianne Staaf 
och August Boj kommer från Plangrup-
pen, d.v.s. den grupp som relativt 
självständigt i förhållande till styrelsen 
jobbat fram ett ambitiöst program som 
kommer att utmynna i Debatt/Dialog den 
15 april och 6 oktober, där politiker och 
olika experter får stöta och blöta sina 
synpunkter när det gäller varsamma 
renoveringar och q-märkning. 
    Att medlemmar i plangruppen kommer 
in i styrelsen kommer att innebära mer 
samarbete och förståelse för varandras 
arbete, vilket säkert kommer alla till godo. 

Motioner inlämnades av Marianne Staaf 
angående förnyat arbete med Grannsam-
verkan samt att protokoll från årsmöten 
och bostadsmöten sätts upp i trapphusen. 



Dessutom kommer äntligen fiberindrag-
ning att ske i  resten av våra gemensamma 
lokaler. Vi hoppas att den datakurs som vi 
pratat om så länge nu kan komma till stånd 
innan sommaren. 
   Den nya styrelsen lovade att behandla 
dessa frågor. 

Till slut. Vi måste vara medvetna om att 
en styrelse ofta får dra ett tungt lass. 
Styrelsearbete skall kombineras med arbete 
och familjeliv och barn. Det är viktigt att vi 
alla hjälper till att göra Täljstenen till ett 
trevligt bostadsområde. Och det blir än 
viktigare i framtiden 
 
Tack Linda! 
I och med årsmötet avgår gamla 
ordföranden Linda Lagerstedt-Berlin. Jag 
vill komma med en stillsam hyllning i 
efterskott. Hon har verkligen varit en 
”klippa” på många sätt. Förmodligen hade 
vi inte haft något övernattningsrum och 
”ny” välutrustad kvarterslokal om inte hon 
drivit på. Bestämmer hon sig för en sak är 
det svårt att stoppa henne. För att inte tala 
om all god mat hon och Lasse har fixat till! 
Tack Linda och på återseende!  

Försvunnen dator! 

Linda har dock en tråkig sak att meddela: 
Den 27 februari mellan kl. 18.00 -18.30  
försvann Lokala Hyresgästföreningens ny-
inköpta dator. Den glömdes utanför sop-
huset mellan sexan och tian och stod där 
ungefär en halvtimme. När glömskan 
upptäckts efter en halvtimme var datorn 
borta!  
Är det någon som tagit rätt på den? 
Händelsen är polisanmäld och har någon 
upplysningar vänd er till Linda Lagerstedt-
Berlin eller polisen. 
 

Kurser. 

Den utlovade datakursen för Apple och 
Android får vi förhoppningsvis i gång 
under april. Ni som har anmält er och ni 

som vill nyanmäla er tag kontakt med 
Lennart Johansson på 018 51 71 82 eller 
0762-134867 eller www.husetjohansson 
(snabela)hotmail.com. Kurserna går fort-
farande i Medborgarskolans regi, men jag 
förmedlar kontakten. 
   Finns det intresse för en grundläggande 
datakurs, där det väsentligaste och enklaste 
lärs ut? Tag kontakt så försöker vi genom-
föra en kurs under maj. 
Ledare för bägge kurserna Adam Gustafs-

son, Täljstenen. 
 
Fågelskådning 

Lär er mer om vårfåglarnas läten och bete-
enden. Vi behöver inte bege oss långt bort 
för att komma ut och lyssna på våra fjäder-
beklädda vänner. Stadsskogen ligger 
utanför knuten. Hågadalen en lite bit bort. 
Preliminära datum: tisdag 31 mars, tisdag 
14 april, tisdag 14 april, tisdag 28 april 
Samling i gamla kvarterslokalen. 
   Därefter ytterligare några träffar efter 
önskemål. Anmälan senast 26 mars. 
Ledare: Owe Rosengren, Täljstenen. 
 
Anmälan till Lennart Johansson, se ovan. 

 

 

 

Njut av våren! 

Lennart Johansson, redaktör 
Besök våra hemsidor: 
www.taljstenen.se 
www.bevarataljstenen.se 

  



 

 

 


