
 

Täljstensnytt! 

Maj 2016 
Månadsblad för Täljstenen 
Hej i lägenheten! 
Jag hade tänkt låta styrelsen för lokala 
hyresgästföreningen Täljstenen komma till 
tals. Vilka är de? Vad vill de? Kan de 
vända på intresset för hyresgästföreningen 
på Täljstenen? (frågan ställs efter bostads-
mötet måndagen den 23:e maj). 

 
Fr.v. Thomas, Kenneth, Britt-Louice, Adam 

och Marianne 

Ordförande Marianne Staaf: 
  ”Jag har varit aktiv i Hyresgästföreningen 
sedan 1994. Jag kommer ihåg att jag blev 
upprörd över att mina tulpaner utanför 
kvarterslokalen hade vandaliserat. Jag 
vände mig då till styrelsen och sade att nu 
tar jag över lokalen. Och så blev det och 
sedan har det rullat på. Jag ställde sedan 
upp som sekreterare. Var ordförande i 8 år, 
kassör i några år och revisor i 3 år. Jag satt 
också i förhandlingsdelegationerna i om-
gångar men har föredragit att inte göra 
karriär inom rörelsen. Det lokala har räckt 
till! Jag har förutom det rent hyrespolitiska, 
intresserat mig för Grannsamverkan och att 
göra snyggt på gårdarna. Att gräva, plant-
era och vattna är en alldeles utmärkt frisk-
vård! Som den sjuksköterska jag är, har jag 
propagerat för att fler skall komma ut och 
deltaga i arbetet utomhus……Nu stundar 

en ödestimma för hyresgäströrelsen; sär-
skilt utsatt är vårt förhandlingssystem…. 
Nu mer än någonsin är det viktigt att vi 
engagerar oss, håller ihop och bildar front 
mot marknadshyror och mot de orättvisa 
villkoren som råder mellan den ägda och 
hyrda bostaden”. 
    Dessutom kan tilläggas att Marianne är 
aktiv i Täljstenens plangrupp. Så hon har 
mycket att stå i (plus hunden Gösta). 
Sedan kommer vi till två nykomlingar. 
först Adam Gustavsson: 
    ”Jag är 45 år och har bott på Täljstenen 
sedan 2007, då jag kom hit efter 7 år i Nor-
ge. Jag pendlar dagligen till Stockholm. 
Jag spelar golf och gjorde min första birdie 
nyligen. 
     Eftersom jag är ny i styrelsen tycker jag 
att det skall bli roligt och utmanande att få 
vara med att påverka det som händer på 
Täljstenen. Jag brinner för att information-
en från styrelsen skall nå er boende och att 
kommunikationen mellan oss i styrelsen 
och er skall vara öppen och enkel. 
    Teknik är något jag också gillar. Jag har 
hållit en utbildning för ”iPhones för ny-
börjare” för boende på Täljstenen, en ut-
bildning för att bli mer bekant med din 
iPhone/iPad. Jag hoppas att det kommer 
flera tillfällen att köra kursen. 
     Vårt arbete i styrelsen skall ju vara till 
för er som bor här. Målsättningen är att få 
fler ”täljstenare” att engagera sig i vad som 
sker i området och därför är era synpunkter 
enormt viktiga för oss”. 

   Sedan en ”nykomling” till, Thomas 

Källman: 
     ”Jag har endast begränsad erfarenhet av 
styrelsearbete sedan tidigare, men tycker 
att det är viktigt att både mer erfarna och 
”nybörjare” tar chansen att engagera sig i 
föreningen. Jag har ett stort intresse av 
samhällsfrågor och ser med viss oro på hur 
hyresgäster under många år och på olika 
sätt fått stå tillbaka i förhållande till de som 
väljer andra boendeformer. Mitt engage-



mang i LH Täljstenen handlar dock till 
största delen om att vara delaktig i skap-
andet av en trevlig atmosfär på lokal nivå. 
Genom LH Täljstenens arbete och de 
boendes engagemang har vi till exempel 
tillgång till fantastiska lokaler och med 
naturen runt hörnet tycker jag Täljstenen är 
en riktig pärla. 
     Jag bor på Täljstensvägen 1A med fru 
och 10-årig dotter och har bott här sedan 
2008. Jag jobbar på Uppsala universitet 
med analys av biologiska data. På min fri-
tid gillar jag att vara i naturen och fiskar 
och fjällvandrar regelbundet”. 

    Nu återstår två ”inventarier”: Britt-

Louice ”Brittis” Svensson och Kenneth 
Johnsson. 
Brittis: ”Född 1974 på Nacka BB. 
Uppvuxen i Brandbergen. Bodde sedan i 
Trångsund och flyttade 1987 till Tierps 
kyrkby. När jag var 18 år flyttade jag 
hemifrån och 1999 träffade jag min 
underbare man via internet (min räddning i 
livet). Vi flyttade ihop 2000 och förlovade 
och gifte oss. Vi fick vår första son Oliver 
2008 och vårt andra barn Hugo 2010. Vi 
flyttade till Täljstenen 2006. 
    Mina intressen: Barn och ungdomar. 
Nattvandring har jag sysslat med sedan 15-
16 årsåldern. Det finns alltid något gott i 
alla. Ni alla behövs! Jag är också 
intresserad av grannsamverkan och skulle 
vilja starta något för barn/ungdomar. Jag 
skulle vilja ha förslag på aktiviteter vi 
skulle kunna hitta på att göra! 
     Jag hoppas på bättre sammanhållning 
bland grannar bland annat”. 

     Siste styrelsemedlemmen Kenneth 
tyckte att jag kunde skriva något själv. ”Du  
vet vad jag brinner för”. Kanske återvin-
ningsrummet? Eller våra lokaler som han 
sköter uthyrningen av. Dessutom är han 
föreningens kassör, nog så ansvarskräv-
ande. (Någon borde kanske avlasta honom 
något arbetsuppdrag). Därtill kan man läg-
ga Tom Waits, hästar, dart och fotboll och 

biljard. Skall han hålla öppet hus under 
hela fotbolls-EM i sommar i kvartersloka-
len igen? Det verkar så.) m.m. Ja, den 
mannen är ett kapitel för sig! 
    Ja det var hela styrelsen. En samling 
människor med goda ambitioner som vill 
engagera sig. 
    Nu till senaste bostadsmötet den 23 maj 
(betraktat lite grann från sidan): 
    Uppslutningen var inte särskilt stor (trots 
att det bjöds på god mat i anslutning till 
mötet). Man hade hoppats att det skulle 
komma fler. Efteråt var det någon som 
undrade över varför det inte kommer fler 
på mötena av 450 hushåll. Att det inte gör 
det är ett demokratiskt problem. 
    Mötet i korthet: Styrelsen redogjorde för 
de möten de haft med Uppsalahem gällan-
de samråd och utesyn av gårdarna. Det kan 
noteras att det hyresgäststyrda underhållet 
kommit åter. 
    En fråga på dagordningen gällde av-
gifterna för uthyrande av våra lokaler. Vi 
betalar ju trots allt hyran för lokalerna i 
och med att vi betalar våra egna hyror.  
    Skarpa ordväxlingar förekom och 
Marianne vill så här i efterhand framföra 
en ursäkt till deltagarna till att mötet blev 
turbulent. ”Jag borde ha ajournerat mötet i 
tio minuter”. 
    Nåväl, styrelsen skulle i alla fall se över 
ifall åtminstone inte depositionsavgifterna 
kunde sänkas. 
    Det bildades arbetsgrupper för bl.a. 
Grannsamverkan (och att det behövs fram-
stod med all tydlighet när mötet fick lys-
sna på Gordanas berättelse från 9 C), för 
Gångfartsområde, för Nattvandring och för 
Öppet hus/Språkcafé. Mera information 
om detta lär komma. Tag kontakt med styr-

elsen om du är intresserad! 
    Temperaturgivarna som skall installeras 
var också en fråga som diskuterades. 
     Som Du ser kära Täljstensbo. Mycket 
finns att dryfta och engagera sig i!  
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