hoppas att den nya styrelsen kan vända
trenden.
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Hej i lägenheten!
Så blev det till slut årsmöte i Täljstenens lokala
hyresgästförening den 1:a mars efter sju sorger
och åtta bedrövelser, vilket kanske är ett passande uttryck i sammanhanget.
Under året har avgående styrelseordförande
Mattias Westermark kämpat på heroiskt. Det
måste vara en barnlek att hålla ordning på
grundskolebarn mot att hålla ordning på Täljstenens styrelse! Han är värd en stor eloge.
Men årsmötesförhandlingarna genomfördes i
någorlunda god ordning och en ny styrelse
kunde väljas. Marianne Staaf valdes till ordförande, ett säkert kort, som förhoppningsvis
inte får det lika besvärligt. Vi ställer stort hopp
till den nya styrelsen.
Övriga valda ledamöter blev Britt-Louice
”Brittis” Svensson och Kenneth Jonsson från
den gamla styrelsen. Två nya ledamöter valdes
in: Tomas Källman, 1 A och Adam Gustafson,
5 C. Vi hälsar dem hjärtligt välkomna!
Revisorer blev Carl Åkerberg och Rolf
Grape och valberedare Mattias Westermark
och Karin Albertsson.

Behov av ytterligare styrelseledamöter finns
och styrelsen hoppas att sådana väljs in vid ett
senare tillfälle.
Ett sorglustigt inslag blev att de motioner
som lämnats in och som orsakat en hel del
rabalder av olika orsaker, stoppades. Förvåningen blev stor när ordföranden Börje Hallberg meddelade att motioner inte kan lämnas
in till ett årsmöte av det här slaget.
Men är det någon som bryr sig? Av deltagarantalet på årsmötet att döma verkar det inte så.
Många viktiga frågor står för dörren och vi

Solidaritet med Lågberget inför Rikshems
kommande renoveringar!
Med tv-programmet ”Plus” och artiklar och
insändare i bakhuvudet går jag till det stormöte som Hyresgästföreningen ordnar torsdagen den 18 mars i Eriksbergsskolans matsal.
Representanterna från den centrala Hyresgästföreningen beskriver rutinerna kring det
godkännandeavtal som måste skrivas under av
varje hyresgäst och hur viktigt det är att under
den tvåmånadersperiod man har på sig innan
man behöver skriva på, sätta sig in i avtalet för
att kunna påverka.
Påverka vad? Det hörs enstaka protester
från mötesdeltagarna inför hyreshöjningar på
50 – 80 % och kanske ännu mer. Det som
erbjuds är trappstegsvisa hyresökningar och
två nivåer på renoveringarna där den lägre
nivån skulle ge en 10 % lägre hyreshöjning.

Hyresnämnden hotar i framtiden som ett
mörkt moln för den som inte vill rätta in sig i
ledet.
Jag får en olustig känsla av att Hyresgästföreningen håller i Rikshems piska och att
folket hukar i bänkarna och kryper ihop mer
och mer för varje procentpåslag. Så är det
naturligtvis inte. Hyresgästföreningen har
jobbat hårt för att hjälpa hyresgästerna.
Men intrycket man får. Uppgivenheten,
oron som finns i rummet. Kommer man att bli
tvungen att flytta? Människorna som bor här,
yrkesarbetande ensamstående, pensionärer,
långtidssjukskrivna, ensamstående mammor
med barn, nyinvandrade; jag vill att de skall
resa sig och skrika rakt ut. Stopp!
Vad kan vi på Täljstenen göra för att visa
att vi ställer oss solidariska med alla som får
skyhöga hyreshöjningar efter renoveringar?

Med anledning av detta en fortsättning på
en liten dikt om ett gammalt skåphandtag:
Men förlåt, du kanske suttit uppsatt i ett kök,
blitt´ kladdig eller tårögd utav riven lök,
eller funnits i ett sovrum och utan att alls darra
förnöjt eller förskräckt hört sängen knarra.
Ja, många saker, handtag kunde du berätta,
om hyresgäster både hungriga och mätta,
om livets gång i alla lägen,
om glädje och om sorg längs levnadsvägen.
Oh, handtag, välanvända, funktionella, originella,
du kan väl stanna hos oss jämt, oh, snälla!
Inte skall du nu ge upp allt för en senare modell,
fast du fungerat åratals helt utan gråt och gnäll?
Må du i ytterligare femtio år i lugn och ro få verka.
Som kulturellt bevaransvärd vi alla vill dig märka.
Till alla dem som nu vill renovera:
Ge handtaget ett handtag! Reflektera!
…eller
Acceptera?
Fundera…
Diskutera…
Ignorera?
Nonchalera?
Protestera!

Månadens profil: Muhamed Araale
Ni såg honom i Fredrik Önnevalls engagerande program på TV 1, ”Fosterland”.
Muhamed, som efter tio år i det stora flyktinglägret Adaab i Kenya på gränsen mot Somalia
fick chansen att genom FN:s försorg komma
som kvotflykting till Sverige.
Plötsligt förstår jag att han nu bor här bland
oss på Täljstenen.
Han växte upp i Mogadishu där han till en
början arbetade som skoputsare och senare
som IT-tekniker på ett internetcafé. Det svåra
läget i Somalia tvingade honom att fly till
Kenya. I ett av världens största flyktingläger
(ca. 350.000 människor befinner sig där) kom
han att stanna i tio år. Han arbetade som kassör
på en restaurang, men även som journalist och
radioreporter. Så har han plötsligt hamnat här.
I en lägenhet på Täljstenen. Omställningen
måste vara total.

Hur går det då i det nya landet?
Han har varit här sedan början av oktober.
Efter en polioskada är han till viss del rullstolsbunden. Dessutom har han svårt att driva rullstolen med muskelkraft någon längre sträcka
på grund av muskelsvaghet i en hand. Till följd
av detta kommer han inte ut så ofta som han
skulle önska. Några besök i moskén på fredagar och ett par Stockholmsbesök har det dock
blivit, men för det mesta får han sitta inne mellan hemtjänstbesöken.
Han vill inget hellre än att snabbt få lära sig
svenska. Men byråkratikvarnarna mal långssamt. Någon skolgång har ännu inte kommit i
gång. Det är något problem med färdtjänsten.
I början på mars träffas vi igen. Fortfarande
har inte så mycket hänt. Han har lånat några
svenskundervisningsböcker på biblioteket och
en gammal laptop så han kan lyssna på de
språkskivor som finns i boken.
I morgon skall han få pröva ut en elrullstol.
Fortsättning följer…
Några ord från ordförande Marianne:
Glöm inte bort möjligheten att vara med i en
arbetsgrupp. Det kan röra ungdomsverksamhet,
trafikfrågor/gångfart på Täljstenen, grannsamverkan/nattvandring m.m. Kontakta styrelsen!
”Kartan skall anpassas till verkligheten, annars
kan det gå lite hur som helst”.
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