
 

Täljstensnytt! 

September 2015 
Månadsblad för Täljstenen 
Hej i lägenheten! 
Det drar ihop sig till höst och vi har redan 
klarat av Täljstenens dag. Jag hoppas att 
sommaren har varit skön även om vädret i- 
bland varit lite si och så. Men hösten kan 
bli intressant. Bostadsfrågor står högt på 
den politiska agendan och Plangruppen för 
Täljstenens bevarande har deltagit på 
Kulturnatten samt skall även anordna en 
bostadspolitisk träff den 6 oktober. 

Hur är läget på gården? 
Vi gör några blixtbesök. 
    På gård 2-4-6 träffar jag Helena Lauk-
kanen (en av våra konstnärer på Täljsten-
en) med barn och hund i gröngräset en 
varm sensommardag. Hur är läget? 
   Helena har bott 10 år nu på Täljstenen 
och trivs bra. Här finns natur och goda 
grannar. Som småbarnsmamma är hon 
ändå mindre nöjd med barnvagnsför-
varingen. Idealet vore om man kunde 
skapa något liknande ”rullatorhusen” på 
gårdarna, så man slapp allt bök med 
vagnarna. 

  

Helena, Matti och Rosvo 

 
 

    Inför renoveringar är hon vankelmodig. 
Viljan att behålla det gamla 60-talsköket 
orört har tagit sig uttryck i att familjen satt 
upp originaltapeten igen. Men samtidigt. 
Behovet av ordentlig renovering finns. 
Men måste allt renoveras till samma mo-
derna standard? 

    På gård 1-3-5:s lekplats träffar jag Sara 
Halldén med dottern Alma. Sara är mer 
bestämd när det gäller renoveringar. Hon 
menar att det är dålig standard i lägenheten 
och ser gärna att det renoveras, dock på ett 
varsamt sätt. Lekplatserna är bra men ett 
stort minus är de lösa katterna som 
springer i sandlådan. Ett nytt system för 
bokning av tvättstugorna vore också bra. 
    På samma lekplats finns Patrik Kristian-
son med sonen Jonatan. Patrik bor i nya 
höghuset och trivs bra med boende och 
omgivningar. Minus: familjen har drabbats 
av stölder i källarförrådet samt att ena en-
trédörren har defekt låsanordning som det 
verkar vara svårt att få någon ordning på. 

Månadens profiler: Johnny och Sif 

Bonnevier. 
I samband med renoveringar måste man 
nämna stambyten. Johnny, som har jobbat 
med VVS ända sedan 1950, åren innan 
pensionering som filialchef på Infjärdens 
Värme, har sin åsikt klar. Det var en fadäs 
att husen inte fick nya stammar när man re-
noverade badrummen. Nu måste vi 
genomlida en stamrenovering någon gång i 
framtiden (han har sett hur dålig kondition 
en del av rören är i) med allt vad det inne-
bär. Hade det inte vara bättre att göra allt 
på en gång? 
    Hustrun Sif nickar instämmande. Hon 
har jobbat på Uppsalahem i 25 år och är 
väl insatt i företaget. Efter att ha varit 
hemma med döttrarna arbetade hon på det 
avdelningskontor som låg i botten på 
gamla höghuset 1B, senare på Granitvägen 
och från 1983 på huvudkontoret som 
systemansvarig. 
     Johnny är vallonättling och kan se 



tillbaka på 12 generationers öden och 
äventyr i Sverige, sedan en förfader kom 
till Gimo 1608. En annan gren av släkten 
visar upp en lång rad av borgmästare i 
Liège.  
 

 

Siv och Johnny 
 
    Medlemskap i sällskapet Vallonättling-
arna är självklart, men Johnny är mycket 
aktiv även i andra föreningar. Som gammal 
jägare är han engagerad som instruktör och 
skytteledare på Ekebyboda skjutbana, han 
ägnar mycket tid till att vara ledare för 
boule i SPF i Gottsunda. (Är Du pensionär 
och vill börja spela boule så tag kontakt 
med Johnny på tel. 070-690 25 50). 
    En annan förening som han ägnar tid är 
Upplands Fordons-historiker, som anord-
nar den stora marknaden som varit på 
Ekebyboda i dagarna. Ja, han har många 
järn i elden. Lägg därtill att flugfiske är ett 
stort intresse. 
     Sif då? Ja, nu för tiden blir det mest 
bridgespel med pensionärerna. 
 
Gymmet. 
Vi har fått lite ny utrustning till gymmet, 
bl.a. ett gång/löpband, samt gjort lite andra 
justeringar. 
     För rätt personer upplever jag att gym-
met är mycket användbart. Tveka inte att ta 
kontakt med Lennart för visning (51 71 82) 

Kurser. 
Vi gör ett nytt försök med kurs för Apple-

produkter (I-Pad och P-phone) i samarbete 
med Medborgarskolan. 
    Lärare blir Adam Gustafson från 
Täljstenen. Kurstillfällen 26/10, 2/11, 9/11 
kl. 19.00. Kostnad (5 deltagare) 200:-. 
(3x45 min varje gång). 
Anmälan till Lennart Johansson på tel. 
018- 51 71 82 senast 12/10. 

”Ny” infart.  

 

Visst blev det fint när det äntligen blev röjt 
vid stigen upp mot Stadsskogen! 
     Efter en del tjat blev det klart vem som 
äger och ansvarar för den där biten. Det 
verkar vara kommunen. Men asparna hann 
växa sig höga. I hur många år?  

Vart går Du? 

 

I Eriksberg finns många förlustelser. 

Och… 
ett stort tack till alla som prytt våra gårdar 
med blommor och blad! 
 
Red. Lennart Johansson tel. 11 71 82 



 

 

 

  



 

 


