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Månadsblad för Täljstenen 
Hej i lägenheten! 

Äntligen börjar snön försvinna. Även om 

det inte är så vackert ute just nu bland allt 

skräp som dyker upp så står det inte på 

förrän vårblommorna tittar fram och det 

blir lite varmare igen. Vi klarade en vinter 

till! 

 
Bild: Berit Wistrand 

 

I förra bladet presenterades den nya styr-

elsen lite kortfattat. Här kommer ytter-

ligare upplysningar om två helt nya leda-

möter, nämligen vår nya ordförande 

Alexandra Nilsson och René Mosegaard. 

Vi har fått ett generationsskifte och det 

känns helt rätt. Låt förnyelsens vårvindar 

blåsa! 

Alexandra är 26 år och berättar så här om 

sig själv: 

   - Jag har bott på Täljstensvägen sedan 

2015, men jag är uppvuxen på 

Marmorvägen så jag är inbiten Eriksbergs-

bo. Jag jobbar inom vården och jag brinner 

för att hjälpa människor. Mina intressen är 

familjen, matlagning samt film. 

    De frågor som jag tycker är viktiga är att 

alla skall trivas och känna att det är en här-

lig gata att bo på, samt att vi skall mötas 

som grannar och skapa en gemenskap. Ett 

av mina mål är att vi skall blomstra som 

förening. Jag vill att alla skall känna 

engagemang och få sina röster hörda och 

jag hoppas kunna komma med nya idéer 

och tankar. 

René berättar så här om sig själv: 

   - Jag kommer ursprungligen från 

Danmark och har bott i Sverige i 19 år och 

mesta tiden jobbat inom järnvägen. Jag är 

pappa till två pojkar 10 och 16 år gamla. 

Numera jobbar jag som gårdsföreståndare 

på föreningsgården Ekolnsnäs som ligger 

ute i Vårdsätra. Jag intresserar mig för el-

ektronikprylar och tycker om att resa. 

Svampplockning och promenader i Stads-

skogen är också ett intresse. I övrigt umgås 

jag med min familj och vänner så mycket 

jag kan. 

Mina målsättningar när det gäller styrelse-

arbetet: trivsel och trygghet, bl.a. genom 

nattvandring, att anordna aktiviteter för 

hyresgäster, samt att vi i styrelsen är del-

aktiga, synliga och tillgängliga.  

Annat från styrelsen. 

Alexandra vill påminna om att bokning av 

våra lokaler (kvarterslokaler och övernatt-

ningsrum) skall ske på tel. 018 – 495 11 01 

mån-fre 18 – 22, helger 12 – 20. 

Gymmet har fått ett nytt löpband. Ta kon-

takt med någon gymansvarig om Du kän-

ner för att börja träna i gymmet. 

Detaljplan för Norby 31:74 

Nu har ny detaljplan kunggjorts för områd-

et mellan Marmorvägen, Blodstensvägen 

och Norbyvägen. Området ligger ju i vår 

omedelbara närhet och kommer att omfatta 

fyra 8-våningarshus och ett lamellhus på 

fem våningar. Vill man yttra sig över detta 

skall man göra det innan den 26 april. 

Planen finns på Eriksbergsbiblioteket och 

på nätet (bygg.uppsala.se). 

 



På spaning efter den tid som flytt. 

(forts.) 

I förra bladet började jag med ett försök till 

historieskrivning och efterfrågade någon 

som kunde komma med lite minnen från 

Täljstenen på 60- och 70-talet. Det gick väl 

inte så bra. Fast jag vet att många har bott 

här sedan tidernas begynnelse så det lär 

komma fler vittnesmål så småningom! 

    För att komma en liten bit framåt får vi 

prata med Börje och Monica Westerling på 

8 A. Börje är uppvuxen på Gråbergsvägen 

och har sett all byggnation från början. 

Han fick till och med hålla i tömmarna när 

man avverkade skogen här uppe och körde 

bort timret med häst och släde och när man 

började bygga lekte man bland byggställ-

ningarna (vilket förstås inte var tillåtet). 

 

Det fanns mycket ungdomar och barn och 

flera ungdomsgårdar. Ett helt annat 

Eriksberg alltså med en affär i nästan varje 

kvarter. Man kunde bada i Stadsskogen i 

det som nu är de s.k. fågeldammarna eller i 

Hågaån (Börjes bror har gjort en film om 

gamla badställen i Eriksberg som man till-

sammans med mycket annat intressant kan 

hitta på www.gamlaeriksberg.se). 

 
Monica och Börje 

 

  Vi hoppar fram till slutet på 70-talet när 

undertecknad blev granne med familjen 

Westerling på gård 8 – 10. Det är ju en 

liten trevlig gård och så var det även på 

den tiden, kanske i ännu högre grad. Det 

var mycket barn. Egentligen kan man säga 

att hela gården var en enda stor familj. Alla 

kände varandra. När barnen blev större låg 

Täljstensskolan bara ett stenkast bort. Det 

var faktiskt rätt idylliskt under den där 

småbarnstiden. Möjligtvis var Anne-Marie 

Swartling ”arg tant” några gånger, men på 

det hela taget var det rena ”Sörgården”. 

Ett stort plus var att Uppsalahems förvalt-

are David Larsson bodde på Täljstenen 

vilket även var fallet med de legendariska 

fastighetsskötarna Stickan och Palle. Det 

gjorde kontakten med Uppsalahem mer 

smidig. 

För att få lite överblick över lokala hyres-

gästföreningens verksamhet under åren kan 

vi räkna upp de som varit ordförande efter 

det lilla avbrottet 1987 - 92: 

 

Anne-Marie Swartling, 1993 

Lennart Johansson, 1994 – 96 

Marianne Staaf, 1997 – 2004 

Linda Lagerstedt – Berlin, 2005 – 14 

Mattias Westermark, 2015 

Marianne Staaf, 2016 – 18 

Att skriva en längre text om Täljstenens 

historia kräver de boendes medverkan på 

något sätt. Jag hoppas att jag kan locka 

några att skriva ned några rader om vad de 

upplevt här så att vi kan fortsätta med den 

här berättelsen. Hör av Er! 

Det som göms i tö… 

När snön nu för i år har töat bort 

jag skådar blommor av en annan sort. 

I brist på vitsippor jag tar mig rätt 

att plocka fimpen från en cigarett… 

Info från styrelsen. 

På anslagstavlan i trapphusen finns aktuell 

information från hyresgästföreningen. Läs 

även på hemsidan www.taljstenen.se där 

det senaste står. 

Trevlig Valborg! 

Lennart Johansson, red. 

070 – 13 48 67, 018 – 51 71 82 

 

http://www.gamlaeriksberg.se/
http://www.taljstenen.se/


 

 

 


