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Månadsblad för Täljstenen 
Hej i lägenheten! 

Höst. Flyktingkris. Fruktansvärda terrorist-

dåd i Paris. Det känns lite ovidkommande 

att skriva något om Täljstenen i dessa dag-

ar. Men livet måste ändå gå vidare fast 

grundvalarna skakar. Här kommer en liten 

lägesrapport från vårt än så länge rofyllda 

bostadsområde. 

Under höstens bostadsmöte informerade 

kvartersvärden Johan Köhler om att Upp-

salahem har för avsikt att starta renovering 

under nästa år med start på Stigbergsvägen 

12. Sedan fick man inte reda på så mycket 

mer. Spännande! Kommer det att bli möj-

ligt att välja olika nivåer i renoveringen 

och därmed olika hyresnivåer? Hur höga 

kommer hyreshöjningarna att bli? Med 

mera med mera. 

  Upprustningen av det s.k. miljonprogram-

met har uppmärksammats bl.a. i flera art-

iklar i Dagens Nyheter och hyresgästernas 

situation inför kommande renovering får 

allt större uppmärksamhet. Man kan till 

och med skönja en allt större vilja att till-

godose hyresgästernas önskemål från alla 

politiska partier. När den så kallade Allbo-

lagen diskuterades på den senaste Dialog 

och debattkvällen som Plangruppen på 

Täljstenen anordnade bekräftades den 

bilden. 

Månadens profil: Helena Laukkanen. 

När man pratar renovering kommer jag 

osökt tillbaka till Helena som jag träffade 

på gräsmattan i somras och hennes kök. 

Hur ser det ut egentligen? Jo, det är nog så 

nära originalet man kan komma. Helena 

kom till och med över en originaltapet i 

samband med utställningen ”Våra hem”. 

Så visst andas hela rummet 50-tal.         

Kombinerat med en fiffig hemmagjord 

väggbänk är köket fortfarande funktionellt 

och trevligt. Det är roligt att det finns några 

kvar fortfarande. 

Mer om Helena. Hon är medlem i konst-

gruppen HAKA som har ateljéer på 

Eklundshof och utställningsverksamhet på 

Köttinspektionen som blivit en intressant 

kulturell plattform för både konst, teater 

och dans. HAKA har haft utställningar på 

många platser både i Sverige och utom-

lands, bl.a. i ett intressant utbyte med 

Moskvas moderna museum. 

 

 

Helena och Matti i det fina köket. 

Vill ni se något från Helenas hand kan ni 

bl.a. bege er till Centralstationen och be-

skåda de bänkar som fått namnet ”Led-

ljus”, ett arbete som hon tycker det var 

roligt att få göra. Hon innehade Lands-

tingets kulturnämnds konstnärsstipendium 

2008-2010. 

I november när barnledigheten med Matti 

är över väntar nästa projekt: ”Folding 

space into a corner”! 

   Friluftsliv är ett stort intresse i familjen. 

Matti har redan sovit i tält på fjället! 

Kolonilotten i Ruddammsdalen är också ett 

kärt bestyr. 

Bostads- och samrådsmöte. 

Den 27 oktober var det bostadsmöte. Efter 

att ha lagt mycket kraft i förra numret på 

att göra reklam för detta hade man hoppats 



att det skulle bli fullt med folk. Ja, någon 

större rusning blev det väl inte. Ett 

trettiotal kom i alla fall och kunde besluta 

om preliminär budget och verksamhet för 

nästa verksamhetsår. För att stärka 

styrelsen adjungerades Lasse Berlin, 10A, 

och Lena Hofverberg, 4D, till styrelsen. Vi 

hälsar dem verkligen välkomna. 

    I verksamhetsplanen efterlyses bildande 

av arbetsgrupper i Trygghets- och trivsel-

frågor och vid anordnande av olika evene-

mang. Det behövs folk som är villiga att 

hjälpa till utan att vara med i styrelsen.  

Det kan gälla grannsverkan, nattvandring, 

gångfartsområde och julfest. Hör av Er! 

    Jag vill återigen påminna om att val-

beredningen alltid står till tjänst med att ta 

emot förslag på intresserade personer som 

vill jobba i styrelsen. Kontakta Lasse 

Berlin, Lennart Johansson eller Bodil 

Vistrand. 

   Protokoll kommer efterhand att anslås i 

trapphusen. Fullständigt protokoll kan fås 

av Marianne Staaf tel. 55 12 33 och det 

kommer dessutom att läggas ut på hem-

sidan www.taljstenen.se 

På samrådsmötet med Uppsalahem 

informerades om att alla rör i källarlokal-

erna skall isoleras på grund av stora 

värmeförluster, samtliga värmeväxlare 

skall bytas, badrumsfönstren skall ses över, 

cykel- och barnvaktsförråd skall rensas. 

Hyresgästerna uppmanades också att höra 

av sig när de ser något som är trasigt eller 

felaktigt. 

Aktiviteter i våra lokaler. 

Det är roligt att se att våra lokaler kan 

utnyttjas till fullo. Under samma vecka 

dessa olika aktiviteter: När bredbandet nu 

till slut kom datakursen äntligen igång 

under Adam Gustafssons entusiastiska 

ledning. Karin Christensen organiserade 

åter den årliga marknaden och minsann 

skymtar jag inte Gerd Edgren tillsammans 

ett gäng broderiintresserade damer i nya 

lokalen samma dag!  

Lägg härtill en meditationskurs och något 

föreningsmöte. 

    Men verksamheten sjuder inte lika 

intensivt jämnt. Det finns gott om plats för 

att starta en egen liten ”cirkel”!  

   Kvarterslokalerna skulle kunna bli natur-

liga träffpunkter i vårt område i stället för 

att stå tomma. I styrelsens verksamhetsplan 

nämndes ett”öppet hus” varje månad. Vi 

får se vad som kan komma ut av det. 

 

Adam Gustafsson och nyfikna elever på 

datakursen. 

                      ………… 

 

Med anledning av Helena Laukkanens 

skåpshandtag följande verser: 

Har jag nu plötsligt blivit helt från vettet? 

Jag har ju inte sett dig förut på det sättet! 

Du sitter där på dörren nött och föga fager, 

men plötsligt strålar du för mig i annan dager. 

Jag inte kunnat skatta rätt ditt stora värde 

och påminns om det far och mor mig lärde: 

Att spara och va´ rädd om det man har. 

Vem vet det kommer kanske andra dar! 

Jag mina frågor nyfiket dig sänder. 

Du hållits av så många längtansfulla händer 

som öppnat dörren i jakt på rätta kläder 

beroende på årstiden och vilken typ av väder. 

Du blivit stängd och öppnad sedan femtitalet 

och lyssnat tålmodigt på klädvalskvalet. 

Det är med glädje man får konstatera; 

Tänk att du ännu kan fungera! 
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