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Protokoll från Bostadsmötet den 27 oktober 2015 anordnat
av den lokala hyresgästftireningen (LH) Täljstenen

Plats: Nya kvarterslokalen, Täljstensvägen 1B
Niirvaran de: 25 hyresgäster enl. närvarolista (bil. 1 )

$1 Mötets öppnande

LH:s ordforande Mattias Westermark hälsade alla välkomna och forklarade
mötet öppnat.

$2 Mötets utlysande
Frågan om mötet utlyst på behörigt sätt besvarades med ja.

$3 Mötesformalia
Val av mötesordftirande, mötessekreterare, protokolljusterare/röstråiknare.
Mötet valde Mattias Westermark till mötesordftirande, Marianne Staaf till
mötessekreterare samt Rolf Grape och Lars Berlin till protokolljusterare/
röstråiknare.

$4 Information från Uppsalahem AB
Uppsalahem representerades av vår nye kvartersviird Jonas Köhler som
inledde med en kort presentation av sig själv.
Sedan fiiljde en stund med frågor/åirenden riktade till honom.
Han hade ingen ny information om de kommande renoveringarna eller ny-
byggnationerna i Eriksberg men kunde informera om att i planen ingår att
renoveringpåbörjas på Granitvägen 12. Tidpunkt och omfattning ej k?int.
Sedan tog hyresgästerna upp fiiljande frågor som kvartersvåirden endera
besvarade genast eller noterade ftir att återkomma:
o önskemål om carport; noterades.
n parkeringstider" d?ir kunde en mötesdeltagare informera att det finns ny-
uppsatta skyltar som anger att det fu 24 timmar som gäller på fria platser.
n Parkering mellan Täljstensväggn 16 och Täljstensvägen 11 mot skogen.
Där har det tidigare varit parkering men inte nu liingre. Uppsalahem ska ta
itu med frågan.
nAlltfiir stark belysning bakom Täljstensvägen 4 (mot stadsskogen).
Uppsalahem ska undersöka om det går att dämpa den.
oAnslagstavla fiir hyresgästerna, placerad dåir manga passerar. Det
önskemålet togs upp vid ytfre inspektion i slutet av april 2015.
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Protokoll från Bostadsmötet den27 oktober 2015, forts.

$4 forts.
Uppsalahem skall återkomma om låimplig plats.
o Cykelrensning. Hyresgiister tycker att det star många gamla cyklar i
ftinåden och att dessa cyklar tar upp plats. Hyresgästerna vill ha en

upprensning. Går det dessutom att fä tillgang till ett ytterligare utrymme?
(gäller källare på 9:an). Fran hyresgäster kom även forslag på hur man ska

måirka upp de cyklar som ska vara kvar. Uppsalahem ska se över och
skynda på en upprensning.
u Temperaturen i lägenheter, En del hyresgäster har kalla lägenheter.

Kvartersvåirden påminner om att man ska anmäla till bostadsforetaget om

man inte har 20 grader och att Uppsalahem kommer och mäter och åtgåirdar

vid behov. En fiirklaring till icke uppnådd, godkiind temperatur är ofta
väderomslag då systemet inte riktigt "hänger med".
n Tvättstugestiidning. En del hyresgäster slarvar med städning och det åir en

svår nöt att knäcka. Uppsalahem ser över möjlighet att informera bättre.
o Rörisolerine i källa.rna. Arbetet pågår och enligt Uppsalahem ska samtliga
utrymmen åtgiirdas med ny isolering.
o En begiiran om rörelsevakt vid cykelnedgången 88 ha åinnu inte
hörsammats. Kvartersv?irden lovade att återkornma i frågan.

Ordforanden tackade kvartersvåirden for sin medverkan.

$5 Information från den lokala hyresgästfiireningen

Ordfriranden berättade att styrelsen gjort den årliga utesynen tillsammans
med UppsalahemAB den 28 april. Minnesanteckningar gjordes och
uppftiljningen är inte helt klar.
Midsommarfirandet klarades av trots att endast wå ledamöter i styrelsen
kunde arbeta med det. tljälp med arbetsuppgifterna kom också från en

hyresgäst. Täljstenens Dag genomfiirdes den 5 september. Vädrets makter

ställde till det; uppslutningen var inte den bästa men störst betydelse hade

troligen det faktum att det var en lördag och i fortsättningen bör Täljstenens
Dag gå av stapeln den ftirsta söndagen i september.

En fråga om bokning av "snickarboa" lyftes. Det har varit svårt att nå den

som tar hand om nyckeln. Kan fler lana ut nyckel? Styrelsen ser över
rutinema men påpekar att under sommaren har även styrelsen'osemester"
ibland och lokalerna kan inte alltid lanas ut. Det handlar också om ansvaret
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for lokalen i fråga.
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Protokoll från Bostadsmötet den27 oktober 2015, forts.

$6 Genomgåog av verksamhetsplan och budget fiir 2016

Ordftiranden läste upp den av styrelsen fiireslagna verksamhetsplanen.
Han framhöll att den åir preliminåir och att den kommer att fastställas på
årsmötet.
Mötet kom med kommentarer och fiirslag på iindringar/preciseringar.
1 Punkterna bör numreras så att det lättare går att hitta den punkt som man
vill ta upp.
2 Betr. samarbete med övriga Eriksberg bör det framkomma att vi ska

bevaka det som sker i renoverings- och nybyggnadsfrågorna.
3 Betr. samarbetet med Plangruppen bör det tydliggöras att vi bör verka for
dels en wåvägskommunikation dels att vi mer aktivt intresserar oss fiir
gruppens arbete fiir q-miirkning av Täljstenen.
a Utrusminpn av lokalerna; dåir bör våra planer på att möblera om lilla
rummet i nya lokalen så att det passar barn finnas med och även vårt arbete
med att utrusta gamla lokalen till kontor/studielokal.
5 Precisera att vi bör ha ett Bostadsmöte på våren och ett på hösten
6 Oppet hus ?ir ett nytt inslag och det kan bli svårt att kunna genomfiira ett
sådant varje månad. Styrelsen kan sträva efter att hålla ett varannan månad.

Bostadsmötet beslutade därefter att godkiinna verksamhetsplanen med
de fiireslagna ändringarna (bil.2)

Ordforanden fortsatte sedan med att gå igenom den ftireslagna budgglen.
Även den åir preliminiir och åststiills på årsmötet.
Eftersom det ser ut att finnas pengar, fritidsmedel, kvar fran 2015 in till
2016 så stiilldes frågan om vi ska verkligen behöver 75 000 kr "nyd'pengar
for 2016? Styrelsen ser en nödviindighet av att inte fiirhasta sig och begära
mindre pengar eftersom en mer fullstiindig ekonomisk stiillning ses vid
årsbokslutet. Styrelsen åir uppmåirksam på frågan och fiiljer upp till
årsmötet.
Bostadsmötet i stort såg inga problem med den Rireslagna budgeten.
En rubrik som såirskiljer int?ikter fran eget kapital bör emellertid finnas.

Bostadsmötet beslutade därefter att godkåinna den fiireslagna budgeten
(bil.3)
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Protokoll från bostadsmötet den27 oktober 20t'5, forts.

$7 Genomgåog av områdeskallcylen 2016

Marianne Staaf tilldelades uppgiften.
En fråga fran mötet: Vad iir kalkylen till for och vad ingår?

Svar: Det iir Uppsalahems kalkyl lokalt som visar hur många lägenheter

som finns i området och hur mycket som kommer in genom våra hyror
både på boståider, lokaler, bilplats (garage och p-plats). Där finns även

ftirteckning över de lokaler som hyresgästerna kan disponera och hur
mycket de kostar i hyra/år. Diir finns också de fritidsmedel som LH äskar

till nästa år.

Hyresgästernas beslut t.ex. mera fritidsmedel eller ytterligare lokaler åir

lokalt hyrespåverkands; kostnaden slås i de fallen ut på alla lägenheterna i

området. Senast det giordes var n?ir vi fick tillgang till "nyakvarters-
lokalen"

OBS! Kalkyl finns for Täljstenen och Nya Täljstenen (Täljstensvägen lA)

Bostadsmötet beslutade att godkiinna områdeskalkylen fiir 2016
(bil.4)

$8 Intresse fiir att deltaga i styrelsearbetet

LH:s styrelse består f.n. av $na personer. Styrelsen har därftir vänt sig till
valberedningen ftir hjälp att väcka intresse ftir att ingå i styrelsen som
adjungerad fram till nästa årsmöte.
Bodil Wistrand, valberedningen, kunde meddela att två personer anmält
intresse av att ingå i styrelsen som adjungerade: Lena Hoverberg 4D och

Lars Berlin 10 A.

Bostadsmötet godkiinde att dessa personer ingår i sfyrelsen som

adjungerade fram till årsmötet

I anslutning till den punlten togs frågan upp om att redan nu anmäla sig till
att ingå i den arbetsgrypp som ska arbeta med julfirandet 2015 eftersom
delar av styrelsen kommer attvara bortrest under den helgen.

En hyresgäst, Sofia Näslund 118 anmälde sig.
Lars Berlin redogiorde också for bakgrund och tillkomst av de senaste

årens j ulmiddag/j ullunch.
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Protokoll från Bostadsmötet den 27 oktober zlls,forts.

$9 Gångfart på Täljstensvägen

Styrelsen lyfte frågan om det skulle vara intressant att åter arbeta ftir att
genomfora gangfart på Täljstensvägen. Senast den frågan behandlades var
2049, då ett Bostadsmöte beslutade att dåvarande styrålse skulle ansöka om
att Täljstensvägen borde bli en Gangfarts gata. Den gången fick inte LH
gehör hos kommunen och åirendet överklagades tiil Lansstyrelsen som
också ställde sig awisande. Största stötestenen då var att gatan inte var
utformad så att den kunde godkåinnas som gangfartsvag oöh kommunen
hade inga planer på att bygga om gatan.
Dåiremot var det inget som hindrade att gangfansskyltar kunde sättas upp
och gälla fiir trafik på gårdarna och in till skolan. Dessa skyltar sattes också
upp så småningom. Ett par av dessa togs ner sommaren z}ls av okänd
anledning och placerades, av kommunen, vid "rondellen' inne i området.
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Att frågan åter blivit aktuell beror på att det är vanligt
alltfor hög hastighet inte minst in till skolan och atten
bidraga till en tryggare trafiksituation for alla.

att bilister håller en
gångfartsgata skulle

Styrelsen fick manga frågor om vad Gangfartsgata innebåir och de flesta
frågorna kunde besvaras eftersom delar av styrelsen var med',fiirra
gången". Det var tudå tydligt att det återstårLn del arbete med att ta fram
mer fakta om gangfart och även belysa konsekvenser av ett infiirande.

att arbeta vidare med frågan och ta upp
den på Ärsmötet ftir ett ev. beslui da.

$10 Tv-kanaler i våra lokaler, vilka behövs?

LH:s ordftirande Mattias westermark redogjorde fiir det behov av
abonnemang som iir aktuellt fiir oss att ha i våra lokaler. I nya lokalen
behövs bl.a en bra fotbollskanal (ftir de uppskattade fotbollskvällama). I
övernattningsrummet kan det kanske räcka med ett basutbud. Betr. gamla
lokalen iir det viktigast med en bra uppkoppling fiir datorarbete/datJrkurser
och ev. filmvisning, det sisfiråimnda var ett ftirrlug ro- framfiirdes på
mötet. Bostadsmötet gav mandat till styrelsen att avgöra och infiirslaffa det
som behövs.
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Protokoll från Bostadsmötet den27 oktober 2015, forts.

$11 Ovri ga frågor/inkomna fiirslagtitl sfyrelsen

KarinAlbertsson 4D hade inkommit med ett par motioner samt en annan

skrivelse med olika forslag. Denna skrivelse hade styrelsen giort en

sammanfattning av och det var den som delades ut på mötet. Både original-

fiirslagen och sammanfattningen bifogas detta protokoll. (bil'5, 6)

Betr. motionema: styrelsen fick hjälpas åt med att besvara dessa'

o aotfugStu"fu" vid Vastertorg; bra iörslag med tanke på hur det ser ut med

alla lappar som sätts rrpp ..tt1nuläget oklart vem som ska ansvara for den'

GiveWå kan kommunä och affiirerna runt om torget kontaktas; inget

beslut togs i frågan.
o Trafiksituationen påNorbyvägen; Angelägen ftägamen dåir lar varje

kommuninnevanare möjlighet att höra av sig till kommunen och även att

anvåinda sig av de kontaktuppgifter som anges i motionen' Styrelsen

kommer att bevaka frågan inte minst med tanke på den planerade bostads-

expansionen.

Betr. skrivelsen: Kommunens planer for Eriksberg/Täljstenen, diir har, som

*grt i ***futtttingen, Plangruppen tagit en del kontakter och kommer

att vidareutveckla dessa.

Uppmaningen att dokumentera Täljstenens ute- och innemiljöer genom

fo1ågrafering ställer sig styrelsen givetvis bakom'

Viiriäsarvsfrägan åir en s.k. stor fråga som kanske inte riktigl ryms inom

LH:s åtaganden men äir av stort intresse'

Lättnadei i bygglov åir också en viktig fråga att'engagera sig i och det gäller

for alla ,o* *6tut med bostadsfrågor attvarauppm?irksam i denna'

Bostadsmötet och den lokala styrelsen kom fram till att Hyresgäst-

foreningen på nationell nivå låimpligast kan ta sig an denna fråga'

Styrelsen tackade Karin for sitt engagemang och for de fina forslagen'

$12 Mötets avslutande

Mötesordfloranden passade på att tacka Anna Lindeberg och Bodil.Wistrand

som anmält sig tifl ätt trjälpa till med städning av lokalen efter avslutat

möte. Därefteitackades alia som kommit och mötet avslutades.
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Protokoll från bostadsmötet den27 oktober 2015, forts'

Mattias Westermark, ordf.

Justeras:

et, -"Lars Berlin

Bilagor:

1Närvarolista

2Yerksamhetsplan 2016

3 Budget20l6

4 OmrådeskalkYl 2016

5 Moti onerlandra forslag, original

Justeras:

6 Motione r I andra forslag, salrunanfattning
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Prel. verksamhetsplan z0rc ftir den lokala hyresgästföreningen
Täljstenen

I Vi vill fortsätta att verka fiir ett gott samarbete med hyresgästema, hyresgäst-
ftireningen och Uppsalahem AB

2 Vi ska sträva efter att ha ett aktivt samarbete med övriga lokala hyresgäst-
loreningar och arbetsgrupper (där en LH ej finns) i Eriksberg infiir de
kommande renoverings- och nybyggnationsplanerna i stadsdelen och noggrant
bevaka det som h?inder ftir att ha en möjlighet att kunna påverka.

3 Det kan också bli nödv?indigt att ha en dialog med övriga boende i Eriksberg
t. ex. bostadsrättsftireningar och villaägare.

4 Vi ska stötta den redan existerande arbetsgruppen, Täljstenens Plangrupp,
genom alttadel av deras arbete bl.a. med att q-märka Täljstenen och efter-
sträva en tvåvägskommunikation i övriga frågor.

5 De lokaler som styrelsen och hyresgästerna kan använda, behöver alltid vara
i gott skick och vara utrustade på ett åindamålsenligt sätt. Närmast planeras
for att möblera upp det mindre rummet i nya lokalen så att det passar barn och
fortsäua arbetet med att utrusta gamla lokalen så att den blir optimal som
kontors- och studielokal.

6 Vi hoppas kunna arbeta med Trivsel-och Trygghetsfrågor, t.ex. Grannsam-
verkan, nattvandring och trafikfrågor. Det åir lämpligt att särskilda arbets-
grupper bildas som ägnar sig åt dessa frågor.

7 Traditionsenligt ska vi genomfora Täljstenens Dag, Julfirande och Mid-
sommarfirande. Även diir kan en såirskild arbetsgrupp behövas.

I Vi ska naturligtvis anordna Ärsmöte samt Bostadsmöten, ett på våren och ett
på hösten. Dessutom ska styrelsen fiirsöka att erduda Öppet Hus åtminstone
varaflnanmånad.

9 Vi ser gämaatt hyresgästerna själva initierar och genomfor aktiviteter som
riktar sig till öwiga hyresgäster.

Vi ser fram emot ett aktivt och spännande verksamhetsår!

Lokala Hyresgästftireningen Täljstenen i oktober 2015

,/
i' ,t

ll
),t'' !7t t ,

,'i
rr\ I

I '.,,"
{



I
I

I

I

I

V

ffi F{yresgästfören ! ngen

PreI. budget zOrc för den lokala hyresgästföreningen
Täljstenen

Budgeten baserar sig på våra s.k. fritidsmedel. som vi äskar från
UppsalahemAB varje år och det som beräknas attvarakvar av 2015 års
medel (överskott/vinst) samt det som kommer in fran vår lokaluthyrning.

^%,

Fritidsmedel 2016
Beräknad inkomst från uthyrning 2016
Summa intäkter
Kvar från 201 5, eget kapital/vinst
Summa intäkter och eget kap./vinst

Beräknade utgifter:

Inventarier (dator, skriv are, TV soffa)
Täljstenens Dag
Julafton/midsommar
Blommor/pl antljord
Akti vitet/ko stn adlvuxn alb arn
Styrelsemiddag (styr.* andra fortroendevalda)
Bidrag till Plangruppen (arb.grupp)
Förbrukningsartiklar
Kontorsmaterial
Ärsmöteskostnader (mat, blommor etc.)
B ostadsmöten, samrådsmöten
Upp muntrin C avtackning
Re s or/b u s s kort/te I e fonkort
Valberedningsarbete inkl. fika/mat
Gym
Bankkort
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75 000 kr
9 000 kr

84 000 kr
30 000 kr
ll4 000 kr

25 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
7 500 kr
7 000 kr
6 000 kr
5 000 ka
5 000 kr
4 000 lff
4 000 kr
2 000 kr
1 500 kr
1 000 kr
1 000 kr
1 000 kr

500 kr

Summa kostnader 90 500 kr

Denna preliminära budget arbetades fram på Lokala Hyresgästforeningen
Täljstenens styrelsemöte den 15 oktober 20Is och med vissa ändringar
godkåints på Bostadsmötet den27 oktober 2015.


