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Täljstensbor! 

Från vanligtvis välunderrättade källor har 

hörts att kvarteret Täljstenen (och även 

hela Eriksberg) lever under allvarliga hot, 

även om de ännu inte kan preciseras i tid, 

verkar de bli verklighet förr eller senare. 

Vissa små motståndsgrupper har bildats 

här och där, men det är inte tillräckligt för 

att kunna stå emot. 

    Det krävs att fler och fler går samman 

och tar upp kampen. Ju fler vi är desto 

starkare är vi.  

Men hur skall vi kunna genomföra detta?  

 

    Gå till exempel samman gårdsvis och 

skapa gemenskap på olika sätt, kanske en 

gårdsfest (allt för att även få med dem som 

säger sig inte vara intresserade av 

kampen, men inte gärna säger nej till en 

grillad köttbit eller något annat gott)! 

Gräv ner allt gammalt groll och blygsel, 

räck fram handen och skapa nya bekant-

skaper annars kommer vi inte att klara av 

det här. 

Sång och musik kan framkalla oanade 

krafter. Se till att någon tar med ett drag-

spel! Till exempel. 

    Ja, det är viktigt att delta i gemensamma 

aktiviteter. Låt sommarstugan vara för en 

gångs skull och barnbarnen kan Du ta med 

till själva tillställningen! 

   Men även om man blir du och tjenis med 

alla sina grannar förslår inte detta långt 

om man inte har kunskaper. Följ med i 

debatten i TV och press och läs noga allt 

som läggs i brevlådan och sätts upp i 

trapphusen. Var inte rädd för att göra din 

röst hörd när det behövs. Delta i inform-

ationsmöten och andra manifestationer. 

Din röst spelar roll. Kom med din åsikt! 

    För att alla skall sträva mot samma mål 

är det viktigt att moralen hålls högt. Att 

låta bli att slänga fimpar överallt och inte 

skräpa ner utan att plocka upp efter sig är 

viktiga saker för skapa trivsel och förstå-

else för gemensamma mål. För att inte tala 

om att städa i tvättstugorna, inte gå in i 

någon annan bokad tvättstuga eller att låta 

bli att städa efter sig eller ställa den gamla 

TV:n i soprummet (så fick vi med det 

också). 

   Allt sådant skapar misstämningar och tar 

bort kamplusten! Vi måste jobba för och 

med varandra! En för alla. Alla för en! 

Det behövs det inga större kraftansträng-

ningar för att genomföra detta, inga 

ekonomiska uppoffringar, man behöver 

inte riskera liv och lem för att genomföra 

detta. 

Alla uppgifter om att vi har gett upp mot-

ståndet är felaktiga! 

Täljstensbor! Var stolta. Var vackra. Var 

Goda Grannar! 

 

Ja, så där skulle man ju kunna skriva för att 
spetsa till saker och ting. Det kanske kan 
låta övermaga och att man skriver folk 
saker på näsan (konstiga ord!) för jag 
uppskattar verkligen alla Täljstensbor, ung 
som gammal. Här finns en underbar 
blandning av folk och alla verkar gilla att 
bo här. Men om alla ökade sitt personliga 
engagemang med 1 % blir det en massa 
procent tillsammans! 



Dagboken. 

31 mars Fågelkursen börjar i 
kvarterslokalen vi är i alla fall sju stycken! 
15 april Dialog och debatt som Täljstenens 
Plangrupp ordnat. Det var en framgång på 
många sätt. 
 22 april. Information om Dialog/Debatt i 
gamla kvarterslokalen av Plangruppen/ 
Bevara Täljstenen. Vi fick använda vår nya 
projektor för första gången! 
23 april Kenneth får en stor donation till 
återvinningsrummet, bl.a. en massa VHS-
filmer (100 st.?) 
24 april Promenad med hunden som alla 
morgnar. Det är kyligt, men solen skiner. 
Vitsippstäcket är fantastiskt! 

Flaggvärd. 
Alla tycker om att se den blågula fanan 
fladdra i vinden. Den lilla vimpeln hänger 
där jämt.  Men vem vill se till att det 
flaggas när det skall flaggas med stor 
flagga? Vi söker en flaggvärd som kan ta 
hand om att sköta denna mycket viktiga 
uppgift. Är du intresserad tag kontakt med 
Mattias Westermark tel. 070-998 65 94 
(vardagkvällar.) 

Kurser. 
De datakurser som utlovats under våren 
blev tyvärr inte av på grund av att vi 
saknade rätt utrustning. Nu siktar vi på att 
genomföra dem under hösten i stället. 
Det blir en Apple-kurs och en grundläg-
gande datakurs. Ni kan anmäla er redan nu 
till Lennart Johansson tel. 51 71 82. 

Läsecirkel 
Skulle Du vara intresserad av att delta i 
en läsecirkel som tar upp livsåskådnings-
frågor på ett grundläggande sätt? 
Var vänlig ta kontakt med Basit Meer 
tel. 070 33 535 40 för ytterligare inform-
ation. 
Ta chansen att vara med på våra aktivitet-
er! (Se första sidan!) 
 

  

 

På spaning efter Brushanen vid Föret. 
Fågelkursen rullar på under Owe Rosen-
grens eminenta ledning. 

Schackintresserad? 
Tag kontakt med David Fogelström, 8 A, 
tel. 0707 -15 62 38. 

Är Täljstenen värt att bevara? 
Härmed inbjuds ni till en rundvandring på 
Täljstenen under arkitekt Per-Olof 
Sporrongs och byggnadshistoriker Carl-
Erik Bergolds ledning. Ta tillfället i akt att 
se på vårt bostadsområde med andra ögon! 

Tidpunkt: Onsdagen den 27 maj kl. 18.00. 

Samling: Gamla kvarterslokalen. 

Vi avslutar med lite fika och tid för frågor. 

Nytt nummer för bokning av lokaler. 
Nytt nummer: 0700 95 66 71 (Kenneth 
Jonsson) 
Gymmet: Brittis Svensson 0704 59 13 90. 
Lasse Berlin: 018- 55 05 27. 
Lennart Johansson, 018-51 71 82 
Eftersom både Brittis och Lasse bor på 10-
an borde det underlätta att hämta nyckel. 
För telefontider och andra uppgifter se 

gula lapparna i trappen! 
 
Njut av grönskan! 
Redaktör: Lennart Johansson. 
besök även www.taljstenen.se 

 



 

 

 

 

 


