
 

Täljstensnytt! 

Februari 2017 
Månadsblad för Täljstenen 
Hej i lägenheten! 
Ja, det blev inte något januariblad. Det 
fanns kanske inte så mycket att skriva om. 

Men en julaftonslunch har i alla fall 
arrangerats till stor belåtenhet. Stort tack 
till Hemköp, Sommaro blomsterhandel och 
Preem som sponsrade. Och tack till de som 
ställde upp och arrangerade. 

 

 

Brittis Svensson serverar kaffe. 

Det nya Eriksberg 
Plangruppen genomförde välbesökta  
träffar kring Planprogrammet för Eriksberg 
och Ekebydalen för information samt att ge 
tillfälle till namnunderskrifter. Detsamma 
gjordes på Marmorn. Det hela mynnade ut 
i yttranden till Plan och Byggnadsnämnden 
där både styrelserna för lokala hyresgäst-
föreningarna och Plangruppen för Tälj-
stenen lade fram sina synpunkter komplet-
terade med namnunderskrifter 

  Vad är det för bostadsmiljö vi vill ha? 
Erik Pelling säger att vi måste förtäta för 
att kunna utnyttja den infrastruktur som 

finns. Men man kan undra om nuvarande 
infrastruktur kommer att klara av en så 
kraftig befolkningsökning? 
  Kommunalrådet Pelling framträdde på det 
stora mötet i Eriksbergskolan som var 
mycket välbesökt vilket vittnar om ett stort 
intresse. Men tiden och tillströmningen 
gjorde att man inte hann med så mycket 
konstruktiva diskussioner till besvikelse 
för vissa. Och hur kommer det att se ut när 
det blir klart? Här på Täljstenen kommer vi 
eventuellt att få ett hus på vändplanen samt 
hus efter Norbyvägen på vår sida. 
   Spåren förskräcker. Universitetets ad-
ministrationshus intill slottet och botaniska 
trädgården har ju belönats med Kasper 
Kalkonpriset för Sveriges fulaste byggnad 
2106. Nej, hellre fram för mindre extrem 
arkitektur i Eriksberg och ett mindre antal 
hus. 
Det ”urbana, gröna och naturnära Eriks-
berg”, som det står i planprogrammet kan 
säkert bli verklighet om man inte förfaller 
till den typ av byggnationer som man ser i 
Rosendal. De ”visionsbilder” som finns i 
kommunens Planprogram för Eriksberg, 
ger en illavarslande känsla av ungefär sam-
ma tänkande.  
   Ingen ifrågasätter att det behövs bostäd-
er, men de får inte byggas på bekostnad av 
medborgarnas hälsa, trygghet och trivsel.  
Ord som ofta används när det gäller bygg-
enskap är ekologisk, social hållbarhet och 
ekonomisk hållbarhet. Men hur ser verklig-
heten ut bakom de fina orden? 
   Jag citerar ur Dagens Nyheter. ”I praktik-
en går vi i snabb fart mot en tudelning av 
folket, där den ena gruppen betalar ganska 
lite för att bo bra och samtidigt blir miljon-
ärer på det, medan den andra betalar allt 
mer för att i bästa fall bo alls. Möjligheten 
att röra sig mellan grupperna stängs sam-
tidigt för varje prisuppgång och skärpning 
av kraven för att få låna pengar. Någon 
lösning är inte i sikte. Samtidigt med detta 
visar den sociala hållbarheten alla tecken 
på att gå åt fel håll med ökat våld och 



trångboddhet, otrygghet på vissa platser 
och i värsta fall Gated Communities på 
andra.” 
 Den utvecklingen vill vi inte ha. 
 
I UNT 31/1 säger Uppsalahems byggchef 
Lars-Gunnar Sjöö helt uppriktigt: 
   - Vissa kommer inte att kunna bo kvar. 

Jag hoppas att du som enskild boende gjort 
din röst hörd i frågan på ena eller andra 
sättet. Antingen genom att skriva in dina 
kommentarer på kommunens hemsida, 
skriva brev till kommunen eller kanske 
delta i facebookruppen ”Vårt nya Eriks-
berg”: https://www.facebook.com/vart 
nyaeriksberg/. 
    Under de sista veckorna har ett antal 
debattartiklar och insändare publicerats i 
UNT som stöder vår sak och idag (10/2) 
meddelar Erik Pelling att samrådstiden 
förlängs till 15 mars. Trägen vinner! 
 
Ett brev betyder så mycket 

När vi pratar om brev. Hur länge skall 
brevlådan vid macken vara obrukbar? 
    Är det möjligtvis ett tecken från högre 
makter att vi inte skall göra oss hörda? 

 

Påminnelse om årsmötet. 
Glöm inte bort Lokala Hyresgästför-
eningens årsmöte den 27 februari kl. 18.30. 
Plats: Nya kvarterslokalen. Endast med-
lemmar i Hyresgästföreningen.  

Med anledning av det nya planprogrammet 
från kommunen över Eriksberg – Ekeby-
dalen kommer följande lilla dikt: 
 
Hommage till en härförare. 
Som Karl den XII en gång ledde sina pågar 
mot allehanda folk och hav och länder, 
så även du igenom staden tågar 
och sätter spår vartän man ögat vänder. 

Med blicken höjd mot fjärran Du syns peka: 
Var finns nya möjligheter att förtäta? 
Framåt kamrater, finns något skäl att tveka? 
Mot Eriksberg! Hur kunde vi förgäta? 

Nu står bataljen ibland höga, vackra tallar  
och buller ljuder ikring höghus, hällar, berg. 
Ånyo genom nejden stridsrop skallar: 
man känner att man angrips i sin märg. 

Till slut, ändå. Till minne av ditt hjältedåd 
på Västertorg vi reser upp Din byst. 
Du lyssnade på goda råd. 
Om resten skall vi tala tyst. 

 

 
  
 

Skräpande grillar 
Fortfarande står det rostiga grillar här och 
där och skräpar. Vill Ni vara snälla att 
ställa undan dem eller kanske till och med 
slänga dem om de är riktigt dåliga. (I con-
tainern som ställs upp varje månadsskifte). 
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