
 

Täljstensnytt! 

Mars 2017 
Månadsblad för Täljstenen 
Hej i lägenheten! 
Fortfarande gör vintervädret sina attacker 
men snart får vi hoppas att det är över och 
ljusare och varmare tider tar överhanden. 
 
Årsmöte 2017.  
Vi har fått en ”ny” styrelse på Täljstenen. 
D.v.s. en del gamla ledamöter sitter kvar och 
en några nya har tillkommit. Ett 25-tal Tälj-
stensbor var närvarande och deltog i förhand-
lingarna. Marianne Staaf valdes till ordförande 
och resten av styrelsen kommer att konstituera 
sig inom en snar framtid. 

 

   Den nya styrelsen består av från vänster 
Lennart Johansson, Brittis Svensson, Adam 
Gustafsson, Carl Åkerberg, Maria Källberg, 
Sofia Näslund, Marianne Staaf och Kenneth 
Jonsson. 

   Som nya medlemmar hälsar vi alltså Carl, 
som tidigare varit vår revisor samt Maria och 
Sofia. De två sistnämnda får en närmare 
presentation eftersom de är helt nya i de här 
sammanhangen. 

  Sofia presenterar sig så här:  
- Jag är född och uppvuxen i soliga Karlstad 
och har nu bott i Täljstenen i snart 2 år. 
Täljstenen är verkligen en underbar plats att bo 
på med skogen precis utanför knuten. Jag bor 

på 11:an tillsammans med min sambo och våra 
4 gosiga råttor. 
    Hållbarhet och miljö är något jag försöker 
tänka på i alla aspekter av livet och är något 
som jag tar med mig i allt jag gör, därför blev 
jag extra glad att det fanns ett återanvändnings-
rum när jag flyttade hit. Jag ser verkligen fram 
emot att engagera mig i styrelsen så man kan 
hålla den vid liv. 
    Jag brukade odla en del grönsaker själv och 
det vore roligt att kanske kunna organisera det 
bättre så att de som vill kan få sig en liten 
odlingsplätt här på området. 

Maria: 
Jag bor med två katter i 14D och jobbar på 
Upplands Motor sedan slutet av 1994. Jag har 
bott Eriksberg i stort sett hela livet med ett 
avbrott på 6 år i hus i Skuttunge. Älskar djur. I 
sportväg är det mest ishockey jag tittar på. Jag 
har precis börjat träna på Ultimate Perform-
ance i Gränby, så två dagar i veckan är tanken 
att jag skall röra på mig. I övrigt älskar jag att 
läsa, helst deckare, men jag läser det mesta. 
Korsord, Soduku och att måla är också något 
jag mår bra av. Jag vet inte riktigt vad jag helst 
vill göra i styrelsen, men är öppen för alla 
förslag 
 

   

Sofia och Maria 

Eriksberg i stöpsleven. 
   Det har väl inte undgått någon att mycket är 
på gång i Eriksberg. Uppsalahem ligger i 
startgroparna för att renovera, kommunens 
planförslag för Eriksberg är ute på remiss och 
svaren från de olika remissinstanserna skall 
vara inne den 15 mars. Mängden av insändare 
och kommentarer har varit överväldigande 
många. Frågan är vad kommunen kommer att 



göra i slutändan. Täljstenens plangrupp 
ordnade ett seminarium i Eriksbergskolans 
aula angående stadsförtätning med professor 
Per G Berg. Enligt honom har den förtätning 
som kommer att ske i Eriksberg ingen mot-
svarighet i Sverige! Samrådstiden bör enligt 
honom utökas till ett år och förtätningen bör 
ske etappvis med några års utvärdering efter 
varje etapp. Hans genomgång av goda och 
dåliga exempel var verkligen tankeväckande. 
De dåliga exemplen behöver vi inte åka långt 
bort för att beskåda. De goda exemplen finns 
naturligtvis också men nybyggnationerna av de 
”storkvarter” som planeras visar på en 
förskräckande nonchalans för de värden som 
konstituerar ett gott boende. 

Jag citerar professor Berg ur en UNT-artikel: 

”Befolkningen (i Eriksberg) nästan fördubblas. 
Bilar, cyklar, gående och bussar skall samsas i 
en kompakt stadsmiljö där rymligheten halv-
eras.  De gröna ytorna och stråken minskas. 
Livet mellan husen får mindre ljus och sol, mer 
vindar och buller och innergårdarna blir 
trängre.” 
 

   Vad gör man nu som boende i Eriksberg när 
både förtätningar och renoveringar står för 
dörren och som kommer att vända upp och ner 
på det mesta i den här stadsdelen? Engagera er! 
Du kan som enskild medborgare yttra dig över 
planförslaget liksom större organisationer gör.  
Ta del i de träffar som ändå anordnas. Du gör 
skillnad! Eller är hyresgästen i allmänhet här i 
Eriksberg en person som inte bryr sig och 
säger att det där får andra sköta eller det där är 
meningslöst. Man kan ändå inte påverka. 

Ett litet tankeexperiment: 
Du ser att någon skräpat ner utanför din port. 
Blir din reaktion då: 
1. Jag ser det överhuvudtaget inte 
2. Jag lägger märke till det och säger till mig 
själv att det är för dj-gt hur folk skräpar ner. 
3. Jag tänker att det där är U-hems jobb att 
plocka upp. 
4. Jag ser själv till att plocka upp skräpet och 
lägga det i en papperskorg. 

Det kan verka odrägligt förmyndaraktigt att 
påpeka sådana saker om människors beteende, 

men jag gör det (med ålderns rätt om inte 
annat). Arbetsinsatsen behöver inte vara över-
väldigande, men resultatet gör stor skillnad. I 
det här fallet att vi får ett mycket trevligare 
bostadsområde 

På liknande sätt anar jag att det förhåller sig 
med engagemanget i t.ex. bostadsfrågorna. Jag 
kanske är grinig, men det får ni ta. 
    Framöver hoppas jag, och vet, att det blir 
många aktiviteter som berör Eriksbergs fram-
tid på ena eller andra sättet och jag hoppas att 
ni kommer att delta i dessa! 
 
Nästa möjlighet till en gemensam aktivitet 
blir i Eriksbergskolans aula torsdag den 16 
mars 19-20.30. 

Det blir ett panelsamtal mellan Hyresgäst-
föreningens ordförande Marie Linder, Irene 
Molina, professor i kulturgeografi och Åse 
Richards från Alla skall kunna bo kvar. 
Temat blir: Råd att bo kvar? 

Uthyrning av lokaler. 
I och med att vi får en ny styrelse förändras 
rutinerna för uthyrning av våra kvarterslokaler. 
I fortsättningen gäller följande: 
 
Gamla kvarterslokalen (främst avsedd för 
föreningsmöten, studiecirklar, styrelsemöten) 
bokas genom Marianne Staaf. Hon kan nås via 
tel. 018 – 551233 vardagar eller via mail: 
mariann.staaf(snabela)comhem.se  
Bokning skall ske senast 14 dagar innan. 
 
Övernattningsrummet bokas genom Britt-
Louice Svensson på tel. 070 – 459 13 90, 
dagtid, senast 1 vecka innan. 

Nya kvarterslokalen bokas genom Kenneth 
Jonsson, tel. 070 – 095 66 71, vardageftermid-
dagar, senast 1 vecka innan. 

För ett tag sedan utlyste jag en namntävling om 
vad våra lokaler skall kallas. Lite fantasi-
fullare namn. Tävlingen kvarstår. 

Hälsar redaktören 
Lennart Johansson. Tel. 018 – 51 71 82 

 


