
 

Täljstensnytt! 

November 2018 

Månadsblad för Täljstenen 
Hej i lägenheten! 

På det extra årsmötet den 27 september 

valdes en tillfällig styrelse för lokala 

hyresgästföreningen Täljstenen enligt 

följande: August Aronsson, ordförande. 

Övriga ledamöter: Agneta Andersson, Wael 

Fares och Martha Watne.  

    

 

Från vänster August, Wael, Martha och 

Agneta. 

Det har varit en besvärlig tid sedan den 

gamla styrelsen kastade in handduken och 

avgick. Nu sätter vi vårt hopp till dessa 

personer som håller igång verksamheten till 

nästa årsmöte. Utan styrelse, inga lokaler! 

Bostadsmötet den 26 november. 

Den nya styrelsen inbjöd till ett trevligt 

bostadsmöte för att presentera sig själva 

och den planerade verksamheten fram till 

nästa årsmöte i februari. Dessutom present-

erades och klubbades budgeten för 2019. 

    Några speciella aktiviteter planeras inte 

fram till årsmötet, men styrelsen är mån 

om att påpeka att är det någon som är in-

tresserad av att starta eller genomföra 

någon speciell verksamhet så är styrelsen 

positiv till allt sådant. 

    Täljstenens Plangrupp fick också möj-

lighet att presentera sig och sitt arbete för 

att bevara Täljstenen. 

    Grannsamverkan och nattvandring var 

också en verksamhet som styrelsen 

kommer att understödja på alla sätt. Om 

någon är intresserad av att delta i natt-

vandringar tag kontakt med Britt-Louice 

(Brittis) Svensson för ytterligare informa-

tion. 

   Valberedningen söker nya styrelsemed-

lemmar till nästa år. Ta kontakt med Mar-

ianne Staaf (070 - 235 23 54) eller Karin 

Albertsson (070 - 573 73 18) om Du är 

intresserad av styrelsearbete! 

     En nyhet var att vårt gym genomgår en 

liten ansiktslyftning. Möjligtvis kan det 

locka nya användare. 

Våra lokaler.  

Uthyrningen av lokaler kommer i fort-

sättningen att ske enligt följande: Snickar-

boden basar fortfarande Göran Olsson för 

(018-502945).  

Nya lokalen bokas av Wael via mail tills 

vidare (waelfares85@gmail.com). 

Gamla lokalen bokas av Marianne Staaf  

(018 – 55 12 33). Vard. 16 - 22 

Övernattningsrummet bokas hos Louise 

Christiansen (08 581 755 06). 

Återvinningsrummet är öppet måndagar 

18.00 – 19.00. 

Gym: Lennart Johansson 0762 13 48 67 

Britt-Louice Svensson 070 – 459 13 90 

Lars Berlin 018- 55 05 27 

Pingisrum bokas hos Rene Mosegard på 

070 – 307 80 81 (OBS numret) 

Tider och namn finns också anslagna i 

trapphusen. 

Rädda Eriksbergs skogar! 

Blodstensskogens vara eller inte vara är en 

högaktuell fråga 

     Plan- och Byggnadsnämndens (något 

reviderade) detaljplanen 37:4 över den s.k. 

Blodstenskogen låg ute för granskning till 

den 27 november, bl.a. nere på biblioteket i 

Eriksberg.  För en tid sedan kunde vi 

beskåda hur placeringen av husen och 



gatan markerats med hjälp av plastband för 

att visa omfattningen av påverkan på 

skogen.  

    Ett 8-våningshus har i all fall försvunnit 

Man får beundra Rädda-Eriksbergs-

Skogar-gruppen för det fantastiska arbete 

som de lägger ner för att rädda sin kära 

skog. 

    Det visar bl.a. att det lönar sig att göra 

sig hörd och på olika sätt torgföra sina 

åsikter. Det har hittills samlats in över 

2000 namnunderskrifter! Du har väl skrivit 

på? 

     Men frågan är hur långt det räcker? Erik 

Pelling och Plan- och Byggnadsnämnden 

verkar fast beslutna att bygga ut Eriksberg, 

dock i lite långsammare takt än det var 

tänkt. Till slut skall det ändå bli 2400 nya 

bostäder. Det är ju ändå inte takten vi 

protesterat mest emot utan mängden 

bostäder. 

    Det är ju också så att det hus som skall 

byggas efter Norbyvägen säkert kommer 

att kräva sin ”motsvarighet” på andra sidan 

vägen (och inte bara med ett hus) när man 

så småningom presenterar en eventuell ny 

detaljplan för Täljstenens del 

Täljstenens Plangrupp har med sin strävan 

att i en detaljplan få Täljstenen q-märkt ett 

klart uttalat mål för att bibehålla vårt 

kvarter som det är. Men det är inte något 

man snyter ur näsan på en eftermiddag. 

Det kräver idogt arbete på många plan och 

där många hjälper till och drar sitt strå till 

stacken. Vi behöver bara gå över Norby-

vägen för att få ett gott exempel!    

Månadens profil: Bosse Lindqvist 

Bördig från Luthagen har han till slut 

landat i Täljstenen, där han bott sedan 

2003. Bo har alltid haft ett gott öga till 

kvarteret med dess låga arkitektur och 

närhet till naturen. Han har trevliga grannar 

och trivs bra här. 

    Men innan han kom hit har han haft ett 

kringflackande arbetsliv och vill man räkna 

upp de arbeten han haft blir listan lång: 

gruvarbetare, sjöman, hejarsmed, fotograf, 

försäljningschef för ett Barcelonaföretag i 

Tyskland, rörsystemskonstruktör i Norge 

för oljeplattformar. 

    Lägg därtill ett stort motorintresse och 

sportbilsintresse (historisk racing och Ford 

Lotus) så börjar bilden klarna något. I 

botten ligger ändå teknikintresset och de 

industriprocesser som fanns på Bacho i 

Enköping. 

    Kontakter från Bacho förde Bosse till 

Afrika och projekt i Zimbabwe och 

Tanzania i slutet på 80-talet för att driva 

och verka som utbildare i olika metall-

tillverkningsindustrier. 

 

 

   Att arbeta i Afrika är naturligtvis lärorikt 

på många sätt och att få bekanta sig med 

den fantastiska afrikanska naturen och 

djurlivet är naturligtvis en stor förmån. 

Utsikten från garageuppfarten mot 

Kilimandjaro var magnifik!  

    Det här var i mycket korta drag en 

sammanfattning av ett mycket annorlunda 

arbetsliv och jag kan inte riktigt göra det 

rättvisa med så få rader. Men stöter ni på 

Bosse så berättar han säkert mera. Bl.a. om 

när han på nolltid skaffade sig norskt per-

sonnummer genom att sjunga norska natio-

nalsången! 

Redaktör Lennart Johansson 

076 - 213 48 67 

Besök även hemsidan! 

taljstenen.se 

 

 



 

 

 

 

 

 


