utrustningen, så kontakta Lennart för
ytterligare upplysningar (0762 134867)
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Månadsblad för Täljstenen
Hej i lägenheten!
Här kommer årets sista blad. Det har varit
lite si och så med skrivandet under det
gångna året, men så har det också varit ett
exceptionellt år med extraordinära händelser. Vi får vara glada att det i alla fall finns en styrelse som jobbar på efter bästa
förmåga.
Ett litet orosmoln är för tillfället ekonomin på grund av uteblivna fritidsmedel
för 2019. Men vi får väl rätta munnen efter
matsäcken. Det reder nog upp sig till slut!

Ytterligare en interiör från gymmet som
ligger i 10 B:s källare. För att träna
behöver Du låna nyckel från någon av de
gymansvariga (se anslag i trapphuset).
När det gäller Bordtennisrummet har fel
telefonnummer angetts till den ansvarige
Rene Mosegard. Rätt nummer skall vara
072 976 03 40.

Något om gymmet och våra lokaler.
I och med att vi har en fungerande styrelse
fungerar också våra lokaler. Hur öppethållandet blir över helgerna är inte klart i
skrivande stund, men kommer att meddelas
senare.
Några ord om vårt gym; Nyligen har vi
försökt att förnya utrustningen (möjligtvis
kan vi hitta nya användare i och med det).

Årets julnöt.
Den här guld- och bronsskatten har hittats
här i närheten. Var?

Det ser lite trångt ut, men det finns en hel
maskiner och redskap att använda. En
bänkpressställning har köpts in och undertecknad har till och med lyckats sätta upp
en boxningssäck som man kan smälla på
om man vill avreagera sig!
Känner ni att ni vill prova på den nya

Sluta slänga fimpar!
Många klagar på att det kastas fimpar utanför portarna och det kan vi bara instämma
i!

Bild: Sören Hallgren ATA
Skriv ert svar med namn och adress och
lägg i brevlådan på framsidan av höghuset
1B. Skriv ”Svar på julnöten” på framsidan.

Blodstensskogen igen.
Den 19 december kommer Plan- och
Byggnadsnämnden att fatta beslut om
denna detaljplan. Jag vågar inte sia om
detta är det sista ordet i den här frågan.
Men skulle det vara det känns det som om
tappen dras ur tunnan och det ohämmade
byggandet i Eriksberg sätter igång.
Får vi en glad eller ledsen tomte till jul?

Vi har ingen regering. I Stockholm vill
man sälja ut allmännyttiga bostadsbolag.
Klimatet är hotat. I Uppsala och på andra
ställen skjuter man varandra. Här i Eriksberg har vi våra problem och Täljstenen lär
inte vara någon fredad zon.
Tomten och vi har nog all rätt att vara
lite bekymrade. Det finns många orosmoln
över horisonten, men det vore fel att ge
upp.
Vi står inför många utmaningar i framtiden och jag tänker på 15-åriga Greta
Thunberg som talade på klimatmötet i
Katowice. Hennes brandtal inför alla deltagare om vikten av att rädda klimatet och
att göra det nu är en uppmaning till alla att
det är möjligt trots allt att göra sin röst
hörd och att göra motstånd.
Så vi får kanske en glad tomte till slut i
alla fall.

Tomtens klagan eller
Lamentation över Blodstensskogen.
Ur skogens djup hör vi tomten klaga:
hans ack och hans ve, det är ej någon saga.
Nej, han låter vilsen och helt klart besvärad
och i hela sin tomtesjäl ytterst förfärad.
Från tomtehuset nu tvingas han flytta,
han undrar stilla – Till vad gagn, till vad nytta?
Vem skall nu få hans gåvor och klappar
med ”God Jul från tomten” på klisterlappar?
Varthän skall han fara med fru och med nissar?
Vi kan inte åka i bil eller hissar!
Han tittar sorgset på var gren och var stubbe.
När skall de väl återse sin tomtegubbe?
Nu träden faller, sågen tjuter och morrar.
Nu hällen sprängs, stålet smattrar och borrar.
Snart finns ej längre här småkryp och lavar
Snart ligger träden, nyss fällda, i prydliga travar
Här i Blodstensskogen bor tomtar och knytt
och de kan ej förstå varför det skall byggas nytt.
De önskar att alla skall kunna bo kvar
i dag och i morgon och i kommande da´r.

Vi har alla mycket att vara bekymrade
över:

God Jul och Gott Nytt År!
Önskar styrelsen för Lokala
Hyresgästföreningen Täljstenen
och redaktören Lennart J
0762 13 48 67
taljstenen.se

