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hyreshöjningar och gentrifiering”, att pre
senteras. Det är en handbok som har skriv
its för att användas praktiskt i kampen om
hyresrättens framtid. Många organisationer
står bakom detta vilkas arbete har gett kun
skaper om lokal organisering och en över
tygelse om vikten av hyresgästers rätt att
påverka framtiden i sina bostadsområden.

Hej i lägenheten!
Nu stundar hösten med allt vad detta
innebär. Jag hoppas att ni alla har laddat
batterierna och att alla har haft en skön
sommar, var och en på sitt vis.
När ni läser det här har Täljstenens dag
gått av stapeln som en liten trevlig inled
ning på höstterminen. Ni gjorde väl ett
besök och tog chansen till lite kvarters
samvaro, kanske till och med fick några
nya bekantskaper?
Det behövs lite mer av sammanhållning
här på Täljstenen. Fram för flera gemen
samma aktiviteter!
Tidningen ETC Uppsala dimper ner i
brevlådan. Där finns en intervju med Hans
Paxal, hyresgäst i Rikshem på Glimmer
vägen som envist gjort sin röst hörd inför
de stundande renoveringarna. Renovering
ar som medför stora hyreshöjningar och
som tvingar många att flytta. Hans hyra
höjs från 3.600 kr till över 6000 kr.
 Jag kommer att få söka mig härifrån. Det
är synd. Jag trivs här.
Eftersom han inte skrivit på godkän
nandeavtalet kommer hans fall upp i
Hyresnämnden. Men många har inte vågat
överklaga eftersom de då förlorar sin förtur
till annan lägenhet i Rikshems bestånd.
Han själv ser det som en principsak att
överklaga.
En ensam röst som ropar i öknen...?
Men det finns faktiskt motkrafter. Den 21
september kl. 19.15 på Eriksbergsbiblio
teket t.ex. Då kommer boken ”RÄTT ATT
BO KVAR. En handbok i organisering mot

Så tag chansen att sätta in er i problem
atiken! Gå dit!
Vi kommer också att anordna en egen
studiecirkel kring den här boken här på
Täljstenen i LH:s och plangruppens regi
för att vi i vårt bostadskvarter skall kunna
hävda våra intressen.
Vi på Täljstenen har genom Täljstenens
plangrupp och ”Bevara Täljstenen” under
några år haft en grupp som jobbat inten
sivt med de här frågorna. Plangruppens
inriktning var från början att göra politiker
uppmärksamma på problemen samt att
försöka få till stånd en bevarandemärkning
av kvarteret Täljstenen. Arbetet kan i stort
sett beskrivas som lyckosamt, men man får
nog säga att gruppen aldrig var i riktig när
kontakt med Uppsalahem som mest gled
undan och duckade. Detta arbete måste få
fortsätta! Kanske i nya former. Det behövs
fler som vill engagera sig i den här grup
pen eftersom några slutat. Ta kontakt med
Marianne Staaf eller Lennart Johansson om
Du vill vara med!

I en Dagens Nyheter från maj läser jag en i
mitt tycke drabbande artikel i ämnet reno
veringar av konstkritikern Jessica Kempe
under rubriken: Det rostfria altarets upp
gång och fall. Här är inledningen:
”Under en längre stamrenovering evaku
erades jag och mina grannar till nybyggda
fastigheter tvärs över gården. Genom de
ljuddämpande treglasfönstren tittade vi ner
på våra utkastade diskbänkar, sorgligt
staplade på varandra med buktande under
sidor och vattenlås tunga som juver. Ett
likberg av glittrande stål. Intill trängdes
spillrorna av 1950talskökens platsbyggda
träskåp med rundade hyllkanter.
Folkhemmets begravningsplats.
Vad har hänt med den heltäckande rost
fria diskbänken med två hoar, höga vulst
kanter och släta silbrickor som inte lät en
ärta passera? Modernitetens flermeter
långa, skinande stolthet i tjock plåt är på
väg bort till sopåtervinningen, Tradera och
specialtillverkaren. Med sig tar den inte
endast husmodersgenerationens samlade
kunskap. Ut åker också en stilig rest av
byggnormen Svensk standard, baserad på
studier av kvinnors hemarbete, antagen
första gången 1950 och avvecklad i och
med inträdet i EU.
På 2000talet tillåts fastighetsägarna att
själva bestämma hur disken skall diskas,
var spisen skall stå och om städskåp be
hövs. Diskställ, moppar och dammsugare
ligger illa till. Idag utformas köken efter
byggherrarnas och hyresvärdarnas eget
tycke och smak”.
All heder åt de gamla 50talsköken. De
är värda att kämpa för! (Säger en gammal
bakåtsträvande bostadsnostalgiker).

Många organisationer och föreningar står
bakom som arrangörer. Arrangemanget
kommer att följa följande teman: Alla har
rätt till bostad! Social hållbarhet är att
alla skall kunna bo kvar! och Engagera dig
i bostadsfrågan. Det är möjligt att
Täljstenens plangrupp också kommer att
vara med på ett hörn.

Bostadsvrålet.
Detta och liknande frågor kommer säkert
att behandlas på ett annat evenemang som
kommer att gå av stapeln i Uppsala den 89
oktober: Bostadsvrålet. Detta blir en stor
manifestation med seminarier, föredrag
och workshops, filmer m.m. på Grand.

En trollkarl trollbinder sin publik.

Meddelande från styrelsen:
Nyheter från Lokala Hyresgästföreningen
Täljstenen angående våra kvarterslokaler
är på gång.
Mer detaljerad information om detta på
särskilt informationsblad.
En liten rapport från Täljstenens dag.
Trots lite motigt väder var det många som
kom. Man lyssnade på musik, tittade på
trollkarl, åt och umgicks i största allmän
het. Ett stort tack till LH:s styrelse för det
arbete som lagts ned på arrangemanget och
till dem som lagade maten!
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