
 

Täljstensnytt! 

Juni 2018 

Månadsblad för Täljstenen 
Hej i lägenheten! 

Nu får vi klara oss själva! 

Det verkar som ett ödets ironi att när jag i 

de senaste bladen skrivit om Täljstenens 

styrelsehistoria så står vi åter utan lokal 

styrelse. Det har visserligen även varit 

fallet från byggstarten i slutet på 50-talet 

fram till 1982 och sedan under perioden 

1986 – 1992. De boende tycks ha överlevt 

detta, men den här gången har formerna 

varit annorlunda. Den avgående styrelsen 

har genom ett utskick (läs det noga), 

förklarat orsakerna till avgången och det är 

bara att beklaga vad som skett. Faktum 

kvarstår, på bostadsmötet den 14 maj 

avgick styrelsen och Hyresgästföreningen 

centralt tog över allt ansvar. 

    En lokal styrelse är förstås en del i den 

stora hyresgäströrelsen, men den verkar ju 

inte bara för sina medlemmar utan för alla 

som bor i området vilket gör att alla 

boende drabbas på ena eller andra sättet  

om det inte finns en fungerande styrelse. 

Många boende verkar fortfarande inte ha 

klart för sig vilka som är en styrelses upp-

gifter och ansvar och vad som är 

Uppsalahems ansvar. Styrelsen kan 

framföra hyresgästernas åsikter och förslag 

när det gäller större frågor, men vanliga 

felanmälningar skall hyresgästen själv 

sköta om. De större frågorna behandlar den 

lokala styrelsen i samrådsförfarande med 

Uppsalahem. Att det inte finns någon 

fungerande styrelse innebär att samarbetet 

med Uppsalahem blir lidande. 

    Ett annat stort problem är att vi förlorar 

bestämmanderätten över våra lokaler plus 

våra pengar. Helt plötsligt kan man säga att 

vi står på bar backe. 

   Den av årsmötet utsedda valberedningen, 

Marianne Staaf, tel. 070 - 2352354 och 

Karin Albertsson, tel. 070 – 5737318 får 

nu försöka att samla några intresserade till 

en tillfällig (interim) styrelse så snart det 

går. Ett svårt jobb. Hjälp dem! 

  

    Man kan misstänka att den avgående 

styrelsen hyser betänkligheter inför att 

ställa upp igen och om man betänker att 

det var ganska svårt att få ihop den 

styrelsen blir situationen bekymmersam; 

Alla boendeproblem får nu kommuniceras 

till Uppsalahem i fortsättningen utan en 

styrelse som mellanled.  

     Kan något gott komma ut av dessa 

tråkigheter? Från början var det ju så att 

styrelsen utgjordes av gårdsrepresentanter 

och det borde vara något vi skulle kunna ta 

fasta på. Så gott folk! Gå till verket att 

förverkliga en fungerande gårdsverksam-

het. Det behövs bara att någon eller några 

vågar kliva fram och ta initiativ. Ingen 

kommer att be er att ni skall sätta igång. 

Men kom heller inte sedan och klaga på att 

det inte händer något!  

   ???? 
Nya nedslag i historien 

Med tanke på ovanstående är det inspirer-

ande att samtala med Gerd Edgren som 

drar sig till minnes alla de aktiviteter som 

förekom på Täljstenen förr om åren och 

som hon och andra var initiativtagare till. 

Förutom den egna laxförsäljningen (!) var 

det Täljstenens dag (1995 och framåt), 

buss- och badresor, babysång, barnteater, 

loppis, café, julgransplundringar, 24-

timmars på skidor i Stadsskogen, isbana 

spolades m.m.  

 



 
Gamla Konsum/Servuslokalen. Här 

anordnade vi en del aktiviteter innan den 

revs och det nya höghuset byggdes. 

 

En aktiv dagmammagrupp ”Trollen”, där 

Gerd var med, såg till att det hände saker. 

”Gerdan” får väl anses ha dragit sitt strå till 

stacken, så nu finns  det möjlighet för 

andra att gå vidare i hennes fotspår! 

    Man ordnade med en snickarkurs i 

hobbylokalen som Kaj (Kajan) Lundqvist 

basade för. Jag hade förmånen att få göra 

en intervju med Kajs nu 90 – åriga mamma 

som berättade hur hon från den nedslitna 

lägenheten i Tullgarn, längst ut på Östra 

Ågatan med utedass och bara kallvatten 

1961 kunde flytta till Marmorvägen och 

uppleva det som paradiset på jorden. Hon 

bor fortfarande kvar i samma lägenhet. 

 

Styrelsen på 90-talet och 2000-talet 

För att det nya höghuset skulle få byggas 

krävdes ett beslut i regeringsrätten 1995 

efter många överklaganden. Även bygg-

andet av sophus beslutades det om det året. 

1998 renoveras badrummen som i många 

fall var i bedrövligt skick. 2004 är det nya 

höghuset inflyttningsklart. Styrelsen får 

även tillstånd att sköta sin egen ekonomi. 

   Från 1997 är Marianne Staaf ordförande. 

År 2005 tar Linda Lagerstedt-Berlin över 

ordförandeklubban och behåller den fram 

till 2015. Under Lindas tid sker utökningen 

av våra lokaler. Vi iordningsställer ett 

övernattningsrum år 2008, ytterligare en 

kvarterslokal 2012 och ordnar även till en 

gymlokal. Julluncher och midsommarfir-

ande börjar också under den här perioden. 

Vi startar också ett grannsamverkans-

projekt. 

Täljstenens plangrupp bildades 2015 för att 

arbeta för q-märkning, varsam renovering 

och mot alltför stor förtätning av Eriks-

berg. 

    Nu har jag inte nämnt en mängd andra 

händelser och aktiviteter som också ägt 

rum. Täljstenens Lokala Hyresgästförening 

har varit mycket aktiv i sitt arbete. Låt oss 

hoppas att den återuppstår så fort som 

möjligt. 

   

Till minne 

Två personligheter på Täljstenen har gått 

ur tiden: två före detta styrelsemedlemmar. 

Anne-Marie Swartling och Kenneth 

Jonsson. Annemarie var med och startade 

styrelsearbetet på Täljstenen och var på det 

ena och andra sättet mycket aktiv i Hyres-

gästföreningen under den tid hon bodde på 

Täljstenen. Kenneth var styrelsemedlem 

under de senaste tio åren och bidrog med 

att förnya bl.a. Täljstenens dag samt arbeta 

med återvinningsrummet och uthyrningen 

av våra lokaler. 

Vi minns dem med saknad.  
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Trevlig sommar! (Vattna blommorna på 

uteplanteringarna!) 
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