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Månadsblad för Täljstenen 
Hej i lägenheten! 
Sista bladet före sommaren, och jag till-

önskar alla varma och sköna dagar upp-

blandade med något ett uppfriskande regn 

ibland. För att få en bra kick-off låter vi 

vår nya kvartersvärd Tinette Forsström 

presentera sig själv:  

          
 

    - Jag är trettioett år gammal och har nu 

börjat som kvartersvärd här på västra. 

Innan dess städade jag på Täljstenen. Jag 

har tidigare varit brevbärare i Eriksberg så 

jag har blivit väldigt bekant med området 

och med de boende. Har även delat ut post 

i Ekeby och Flogsta. 

    Mina uppgifter här blir att ta väl hand 

om hyresgästerna vid in- och utflytt, men 

även finnas till för att svara på frågor som 

rör området. Jag skall även informera de 

boende när det händer saker och hjälpa till 

med att fixa den yttre miljön. 

    För mig är det viktigt att alla får göra sin 

röst hörd och jag skall göra mitt bästa för 

att hjälpa till. 

    Jag har många saker som jag gärna gör 

på fritiden: Det blir mycket att pyssla med  

man, två barn och trädgård. 

    Jag är aktiv i flera föreningar och tränar 

en del och när tid finns är jag gärna i stallet 

eller bakar. 

     Lycka till med nya jobbet Tinette! 

 

Hur skall det gå för Täljstenen? 

Några reflektioner: Ett bostadsområde, i 

det här fallet Täljstenen i Uppsala, består 

av hyreslägenheter. En del av hyresgäster-

na är anslutna till Hyresgästföreningen, en 

del ca. hälften är inte anslutna. Ansluten el-

ler inte, på ett bostadsmöte kan alla delta, 

samt även fatta beslut som rör hela områd-

et, även ekonomiska beslut. 

    Styrelsen för Lokala Hyresgästförening-

en driver hyresgästernas frågor gentemot 

Uppsalahem och arbetar för gemensam 

trevnad inom bostadsområdet. Styrelsen är 

inte stor, i nuläget 5 st. och det vore 

önskvärt med flera. Men att skaffa fram 

nya ledamöter är ingen lätt uppgift. 

    Hur skapar man en miljö där alla känner 

trivsel, där alla känner ett gemensamt an-

svar för att skapa denna trivsel? Jag tror att 

alla har någon åsikt om detta. Men så kom 

fram med den! Var inte blyga! Ni kan 

skriva på hemsidan. Ni kan lägga brev i 

brevlådan på gamla höghuset, eller ta 

direktkontakt med någon i styrelsen. Jag 

lovar att alla förslag kommer att tas i be-

aktande!  

      

    På sista bostadsmötet beslöt vi att starta 

arbetsgrupper på några områden. En ar-

betsgrupp kan kanske hjälpa till att skapa 

ökat engagemang och bidra till att fler 

engagerar sig. Grupperna:  

1. Grannsamverkan. I grunden en 

brottsförebyggande verksamhet som lätt 

kan byggas ut till grannsamverkan i vidaste 

bemärkelse.  
2. Nattvandring. Mycket kan vinnas 

genom nattvandringar i närområdet. 

 3. Gångfartsområde på Täljstenen. Vi 

har försökt få det en gång, men skam den 

som ger sig! Vår gata har en rekommen-

derad hastighet på 30 km/tim och den 

respekteras inte alltid. I ett gångfartsom-



råde skall hastigheten anpassas till gångfart 

vilket gör att risken för olyckor minimeras 

kraftigt. 

4. Öppet hus/språkcafé. Här finns mycket 

att göra för att skapa gemensamma 

aktiviteter, att utnyttja våra lokaler bättre, 

att förbättra integration och sammanhåll-

ning. 

      Vilka vill bidra? Vilka vill vara med? 

De här frågorna har jag ställt många gånger 

i Täljstensnytt utan några större resultat. 

Fundera under sommaren! 

 

      Till hösten kommer styrelsen, hoppas 

jag, att utöka samarbetet med övriga LH 

i Eriksberg i olika aktiviteter. Dessutom 

kommer ”Bostadsvrålet”, en stor mani-

festation med många programinslag, att 

äga rum i Uppsala en lördag i oktober. Där 

deltar många organisationer med fokus på 

bostadsfrågor. 

     Organisationen ”Rätt att bo kvar”, är 

ett stort nätverk, som nyligen har gett ut en 

handbok i organisering mot hyreshöjningar 

och gentrifiering. Du kan ta del av inne-

hållet på www.rattattbokvar.se (Finns även 

att låna i kvarterslokalen under fotbolls-

EM). Plangruppen på Täljstenen planerar 

också aktiviteter i samarbete med biblio-

teket i Eriksberg. 
Nya studenter på Täljstenen! 

Det är alltid lika roligt att fota glada 

studenter på Täljstenen. Stort grattis till 

alla! 

 

 

Joel skall sommarjobba 

 

 

 

Martin vill ut och resa. 

 

Joakim fick en pensel av guld runt halsen: 

 

Våra lokaler. 
Under sommaren kan våra våra lokaler 

lånas om lokaluthyraren (Kenneth Jonsson) 

har möjlighet att ta emot bokningar. Men 

det gäller att vara ute i god tid. 

    Om du är intresserad av att låna 

”Snickerboa” finns nycklarna för en tid 

också hos Kennet. 

 

Trevlig sommar! 
Red. Lennart Johansson. 018 – 51 71 82 

www.taljstenen.se 


