
 

Täljstensnytt! 

Juni 2015 
Månadsblad för Täljstenen 
Hej i lägenheten! 
Jag har förstått att en del blev oroliga över 
vad jag skrev i förra numret. Jag skrev om 
hot mot Täljstenen som vi måste försöka 
kraftsamla mot. Men snälla, tolka det inte 
alltför bokstavligt. Som det verkar finns 
det inte några hot när det gäller renovering-
ar inom överskådlig framtid. Vad det blir 
av ”Det nya Eriksberg” vet vi inte heller så 
mycket om än faktiskt, fast här tycker man 
att Uppsalahem borde vara mer talföra. 
Hemsidan om Nya Eriksberg har inte 
uppdaterats på jag vet inte hur länge. 
   Tanken bakom det jag skrev var att vi 
alla måste stå mera samlade om det dyker 
upp några orosmoln på himlen. Vi är starka 
tillsammans. Vi måste bara hitta på sätt att 
stärka den gemenskapen. 

    Det som oroar är att det ofta är dålig 
respons på förslag om aktiviteter. Det är 
rätt glest, (Täljstenens dag undantagen). 
Glädjande nog var det många som ställde 
upp på arkitekturvandringen, så det är väl 
inte alldeles hopplöst. Men 450 hushåll 
borde prestera bättre! 

Vår styrelse i den lokala hyresgästför-
eningen fick inte så många ledamöter så de 
måste stöttas om detta skall kunna genom-
föras.  Man kan utföra viktiga uppgifter 
även om man inte är med i styrelsen, eller 
ens Hyresgästföreningen för den delen. Ta 
kontakt med styrelsen om ni har saker ni 
känner ni kan bidra med. 
   Det gjorde till exempel Basit Meer när 
han kom med förslag om en ny bokcirkel 
men hittills har bara en (!) person anmält 
sig. 

Ring honom 070 - 33 53 540 om du vill 
vara med. 
   Ett sätt att öka aktiviteten kan vara  
grannsamverkan. Något som styrelsen 
jobbade med för ca 5 år sedan. Många 
hushåll anslöt sig (ca 150) och det var 
glädjande. Dags för en ny satsning? 
   Grannsamverkan är i grunden en brotts-
förebyggande verksamhet, men en naturlig 
bonus är bättre kontakt med grannarna 

Studenter på Täljstenen. 
Några av de unga täljstensbor som firade 
studentexamen 5 juni var: 

 

Sofia Fransson, som skall läsa ekonomi till 
hösten i Göteborg. 

 

Irja Nilsson – Nyberg som här får 
sångaruppvaktning. Vill bli arkitekt. 
 
   Näste unge man åker snart till Bolivia. 
Ett land där han även siktar på att bli presi-
dent! 



 

Noel Arancibia Holm här tillsammans med 
kompisen Jannick till vänster 

                        . . . 

Täljstenen revisited 

Man ser - 
men ser ändå inte. 
Vanan lägger sitt raster för våra ögon. 

Vet du vilket hus du bor i? 
Har du sett det? 
Eller fattar du porthandtaget 
tanklöst. 
Hur hittar du hem? 

Arkitekten lägger pennan mot 
ritpapperet. 
Och låter husen växa fram 
konstverk där  
människor kan bo. 

Ser ni fönstrens fantasifulla placering? 
Som tavlor på en vägg 
Och fasaderna som ler vänligt mot 
de lekande barnen på gårdarna. 

En civilisationens sista utpost 
mot den mörka skogen. 
                    . . . 
Den här lilla dikten inspirerades av 
rundvandringen med Per-Ove Sporrong 
och Carl-Erik Bergold den 27 maj.  Man 
fick verkligen se Täljstenen med nya ögon. 
Områdets unika kvaliteter presenterades 
pedagogiskt och engagerat och alla 
lyssnade storögt. Plangruppen arrangerade. 

En detalj: Vi fick veta att arkitekten Stig 
Ancker var mycket omsorgsfull även när 
han utformade garage. 
   Synd att våra gamla garagedörrar med 
sina 4 horisontala glasfönster försvann. Då 
hade vissa fasader varit mera levande än de 
är nu. 
   Vem tänkte på detta när det gjordes? 
Inte jag i alla fall. Vilket visar att det är 
viktigt att vi alla är uppmärksamma på de 
förändringar som skall göras i framtiden. 
Vi bör alla vara medvetna om Täljstenens 
kvaliteter 

Lokalerna 
Våra lokaler stängs från och med 22 juni 
och öppnar vid skolstarten. 
men övernattningsrummet och kvarters-
lokalerna är möjliga att låna i mån av att 
lokalansvarig (Kenneth Jonsson) har tid 
och är på plats. Kenneth undrar också om 
någon har en VHS-spelare till övers för 
placering i övernattningsrummet? 
Tel. 070 – 095 66 71. 

Tips från coachen: 
Håll rent på grillplatserna och städa efter 
er. Även i Uppsalahems fasta grillar! 
Sätt inte upp anonyma lappar! 
Anteckningar från utesynen med Uppsala-
hem finns hos styrelsen. 
Respektera tvättiderna på röda dagar! 

Midsommarfirande 
Den 19 juni firas midsommarafton på Tälj-
stenen. Kl. 13.00 klär vi midsommarstång-
en. Kl. 14.00 serveras korv el. köttbullar 
till barnen och sill och potatis till vuxna. 
Medtag egen dryck. Även tacksamt om 
några vill hjälpa till att förbereda.          
Plats: I och kring nya kvarterslokalen 
Anmälan senast 16/6 till Brittis Svensson  
tel. 070 – 459 13 90 eller via mail: 
brittis_svensson@hotmail.com                        

Glad Sommar! 
Redaktör Lennart Johansson tel. 51 71 82 

 



 


