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Hej i lägenheten!
Här kommer ett nytt nummer av Täljstensnytt. Nu var det ett tag sedan sist och en
del har hänt som kan vara av intresse för
oss som hyresgäster i allmänhet och som
boende på Täljstenen i synnerhet.
Täljstenens dag.
Genomfördes på traditionellt sätt med
mycket god mat som tillagats av en
blygsam trio som inte gärna framhäver sig
själva. Men huvvaligen vad gott det var!
Musik, tipspromenad och trevlig samvaro
erbjöds också. Dock var uppslutningen inte
den bästa. Dags för förnyelse?
Nya Eriksberg
När det gäller nybyggnationerna i vår
stadsdel, passade man på precis innan
sommaren att klubba igenom detaljplanen
för skogspartiet mellan Marmorvägen och
Blodstenen där fyra punkthus och en ny
väg skall byggas. Någon gång under hösten
kommer ett nytt förslag att ställas ut. Var
på alerten och ta del av detta förslag. Än
kan man påverka! (Nyligen ett helt uppslag
i UNT om Hammarparken och dess träd.
Hammarparksgruppen jobbar hårt för att
hindra att skog tas bort och hus byggs.
Övriga Eriksberg måste engagera sig på
samma sätt!)
Byggnationer, fast i någon mindre skala,
har Simon Olsson, 10 A tänkt sig i en del
av planteringen utanför huset. En hel liten
gård i miniatyr som följer årstidernas lopp.
Vilken fin idé! Vi hoppas att den kan bli
verklighet.

Byggmästare Simon
Vi hoppade till av överraskning när en
kungörelse från kommunen meddelade att
man söker bygglov för en toalett nära
busshållplatsen vid rondellen på
Täljstensvägen. (Ett ”utedass” om man
skall vara prosaisk). Ingen missunnar
busschaufförerna detta men både Täljstenens Plangrupp och lokala HF försöker
hitta en alternativ placering.
Regler och förordningar
Ordningen vid våra grillplatser har i vissa
fall varit dålig. Alla ombeds att följa de
föreskrifter som finns anslagna på respektive plats.
När det gäller uthyrningen av våra lokaler
kan man konstatera att de används glädjande mycket. Det bör dock påpekas att
bara de med giltigt första- eller andrahandskontrakt kan boka samt att man
bokar i god tid innan. (För gamla lokalen
14 dagar innan.) Bokningar skall vara bestämda till sin karaktär; avbokningar innebär ett onödigt merarbete för uthyraren.
Vid Nyår är lokalerna stängda. Var vänlig
att respektera telefontiderna för de
lokalansvariga, som finns anslagna i
trapphusen. För övriga upplysningar
hänvisas till hemsidan.
I samtal med Uppsalahem hör jag att postlådorna i nya höghuset är ett problem. De
lappar med reklamförbud som satts dit, tas
bort av okända personer. Snälla låt dessa
sitta kvar!

Dessutom: Ha uppsikt över era katter!
Kör inte för fort på gårdarna (gångfartsområde) eller på gatan (30 km/tim)!
Hyresgästslimerickar.
En hyresvärd i Eriksberg
hade ett fasligt snärj
”Vi skall rusta upp husen
det tror vi gör susen.
Här behövs lite hipsterfärg!
Nu en hyresgäst från Uppsala
stod upp och började tala:
”En sådan lyxrenovering
utan all motivering
Den vill jag inte betala!”
Men värden fortsatte mala:
och när inkomsten började dala
sa´ han: ”Fram för profiten.
Ni sitter i skiten.
Hyresgäster, ni får betala!”
Fast en glad pensionär född i Sala
kunde ej hyran betala,
utan sade helt tvärt
”Nog med vita kuvert.
Jag får lägga mig ned uti dvala.”

Att säga vad man tycker
De som sätter upp lappar utan underskrift
är ett otyg. Vill ni ha något sagt stå för det
med namn! Jag kan dock inte undanhålla er
följande utbrott, (de har inte skrivits på
Täljstenen, det skall påpekas. Sådant
ovårdat språk används inte här, eller hur?)

-Du som snodde mina kallingar. Hoppas du
får utslag!
- Den djävla hundägare som inte tar upp
bajset efter sin hund, ska jag personligen
jaga till helvetet…
Mvh hyresgäst/granne/pappa
- Du som stönar så in i helvete dag ut och
dag in! SNÄLLA SLUTA! Och förresten
vad gör du? Det låter som Du har ont.
Någonstans
- Jag bryr mig inte om vad du spelar eller
mördar i din lägenhet, bara du gör det tyst
kl.5 på natten, så jag kan sova!

Men hyresvärden han fortsatte mala
med tankar, helt katastrofala:
”Det där med renoviction*
det är science fiction.
Man kan uppsöka det sociala!”
Hyresgäster, bli än mer verbala!
Lägg ut texten i det mediala:
”Politiker, det är klart som vatten
ni måste ta bort hyresskatten
annars kommer er stjärna att dala.
Villaägarna, de är brutala,
de gör rotavdrag helt kolossala,
vi skall göra det samma,
visa jäklar anamma.
Våra krav är fundamentala!”
(*avflyttning på grund av att hyran blivit
för hög efter renovering).

Snart bostadsmöte
Om ni vill framföra åsikter när det gäller
boendet, kom till vårt BOSTADSMÖTE i
höst! Kallelse kommer inom kort.
Det planeras också för ungdomskväll och
Brittis skall fira Halloween.
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