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Månadsblad för Täljstenen 
Hej i Lägenheten! 

Ja, våren kommer så sakteliga och det 

börjar bli grönt både här och där. Än en 

gång har vi besegrat den mörka vintern och 

kan se fram emot ljusare tider. Tack och 

lov! 

  Vad vi kan se fram emot ytterligare under 

våren, förutom Valborg är ett antal aktivi-

teter som är intressanta för oss boende här i 

Eriksberg. Mer om detta längre fram. 

   Vad som är på gång när det gäller 

styrelsen är samrådsmöte med Uppsalahem 

där vi gemensamt tar upp frågor som rör 

vårt bostadsområde.  

Lite längre fram kommer en rundvandring 

att genomföras runt Täljstenen tillsammans 

med Uppsalahem för att besiktiga utemil-

jön. Innan denna vandring är det viktigt att 

ta kontakt med de gårdsansvariga inom 

styrelsen om ni har idéer om åtgärder. 

Gårdsansvariga är Marianne Staaf (1-3-5), 

Adam Gustavsson (2-4-6-), Maria Källman 

(14-16), Sofia Näslund (7-9, 11) och Brittis 

Svensson (8-10). Eftersom det bara är 

dessa som går med på rundvandringen är 

det viktigt att de får in allas synpunkter. 

  Styrelsen planerar också ett Öppet Hus 

på kvällen torsdagen den 11 maj där man 

komma och fika, diskutera aktuella frågor 

eller bara umgås. Nyinflyttade är speciellt 

välkomna. Särskild kallelse kommer. 

Föredrag, manifestation och 

panelsamtal. 

Man kan fundera över att många inte vill 

engagera sig mer i bostadsfrågor, men när 

det gäller Eriksberg har engagemanget 

varit stort! Det kom in över 400 yttranden 

över det föreslagna planprogrammet för 

Eriksberg och Ekebydalen. När det gäller 

förtätningen kommer det bli en politiker-

utfrågning i Eriksbergskolans aula den 15 

maj kl. 18.30, som anordnas av föreningar 

och grupper här i Eriksberg. 

När det gäller renoveringsfrågan kommer 

fastighetschefen i Knivstabostäder att redo-

göra för sin modell som kallas BoKvar. 

Detta är en helt annan metod än den 

Uppsalahem för närvarande använder, och 

den innebär mycket lägre hyreshöjningar. 

Detta evenemang går även det av stapeln i 

Eriksbergskolans aula, men tisdagen den 9 

maj kl. 18.30. 

Som om inte detta vore nog kommer vi till 

vårens höjdpunkt: En manifestation på 

Västertorg lördag den 13 maj kl.14.00. 

Detta arrangeras av de grupper som är en-

gagerade i bostadsfrågorna i vårt område, 

både hyresgäster, bostadsrättsföreningar 

och egnahemsägare. Ett flertal talare är 

inbjudna. Vi hoppas på stort deltagande! 

Håll utkik efter närmare information på 

affischer och anslag. 

Månadens profil: 

 
Habte Tesfamicael Asfha. 

Habte är född i Eritrea och har studerat på 

Asmarauniversitetet. I Eritrea arbetade han 

som statsjournalist i 22 år på tidningarna  

Hibret, Hadas Eritrea och Eritrea Nyheter 

Sektion i huvudstaden Asmara.  

Habte betraktar sig som riktig Eritreansk 



medborgare och hans släkt har bott i Eri-

trea sedan urminnes tider. Han har två barn 

kvar i Eritrea och två barn i Sverige och 

har bott på Täljstenen sedan 2009. Han 

trivs bra i Sverige men önskar sig högst av 

allt ett fast jobb vilket dock är svårt att få i 

journalistbranschen. 

Om engagemang och annat. 

Lördagen den 22 april åkte jag till Stock-

holm och Norra Bantorget för att delta i 

den demonstration som Hyresgästförening-

en anordnade där. Trots kyligt väder hade 

en ansenlig mängd människor kommit för 

att lyssna till tal och musik och demon-

strera. Från Uppsala talade förutom Irene 

Molina, Hans Paxal från Glimmervägen i 

Eriksberg. Hatten av för denne man som på 

klingande finlandssvenska läser lusen av 

hyresvärdar och protesterar mot orimliga 

hyreshöjningar! Ett exempel att ta efter. 

 

 

Hans lägger ut texten på Norra Bantorget. 

Uthyrning under sommaren. 

Var ute i mycket god tid med bokningar av 

kvarterslokalerna under sommaren. Boka 

redan nu! Detta gäller perioden från 

midsommar fram till mitten av augusti. 

Flera styrelsemedlemmar kommer att vara 

bortresta och behöver ordna med ”vikarier” 

för att det hela skall fungera. 

 

 

 

Om avfallshantering. 

 

Det var inte i soprummet som den gamla 

parabolen och den gamla datorn skulle 

slängas. Utan i, just det, ELEKTRONIK-

AVFALLSRUMMET! 

    Uppmaningen att man skulle plocka upp 

skräp där man går och står och få en trev-

ligare utemiljö verkar inte heller ha gjort 

något större intryck.  

Bäddsoffa. 

Är det någon som är intresserad av en 

bäddsoffa, en hög Billybokhylla och ett 

mindre skrivbord, tag kontakt med Brittis, 

070 459 13 90. 

Namnförslag 

Tack för alla fantasifulla namnförslag till 

våra kvarterslokaler (främst Berit och 

Bodil.) Tyvärr har inte något förslag funnit 

nåd än hos styrelsen. 

 

Trevlig Valborg! 

 

Redaktör Lennart Johansson 018 51 71 82 

Besök även hemsidan taljstenen.se 
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