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Månadsblad för Täljstenen 
Hej i lägenheten! 

I skrivande stund har den mesta snön 

försvunnit och vi kan börja hoppas på lite 

sol och värme igen. Livet på Täljstenen är 

sig likt för redaktören, men det har säkert 

hänt både det ena och det andra som kan 

vara värt att berätta men som gått en 

gammal man förbi. 

En händelse kan jag i alla fall berätta om 

med viss tillförlitlighet: Den 26 februari 

höll Lokala Hyresgästföreningen för Tälj-

stenen årsmöte och en ny lokal styrelse 

kunde väljas. Mer om vilka som valdes 

kommer längre fram. 

    En kort styrelsehistorik för den som har 

dåligt minne. Den förrförra styrelsen av-

gick på egen begäran i maj 2018 efter div-

erse trakasserier för att tala klarspråk. 

Under en period fram till ett extra årsmöte 

den 27 september levde vi styrelselöst och 

lite vind för våg under centrala Hyresgäst-

föreningens överinseende. Den 27 valdes 

alltså en ny styrelse. Det var naturligtvis 

ingen lätt situation att hamna i för denna, 

men det klarades av så gott det gick fram 

till nu i februari. Stort tack till dem! 

    Den valberedning som skulle skaffa 

fram nya styrelseledamöter hade ett be-

svärligt jobb. Ändå ett stort tack till Karin 

Albertsson och Marianne Staaf som kämp-

ade heroiskt för att skaffa fram hugade 

kandidater 

   Av denna historia kan man dra några 

erfarenheter: Var rädda om de som vill 

ställa upp och jobba! Hjälp i stället för 

stjälp. Eftersom den styrelse som valdes nu 

inte har så många ledamöter är det viktigt 

att alla hjälps åt att stötta dem och hjälper 

till så mycket som möjligt. 

   En uppgift blir att varje gård ställer upp 

med 2 gårdsombud för utemiljö. Dessa 

skall fungera som länk till styrelsen när det 

gäller inköp av blommor, planteringsjord, 

buskar och lekredskap. Meddela ert intres-

se till ordförande Marianne Staaf så fort 

som möjligt.  

    En presentation av den nya styrelsen är 

på sin plats (i alla fall av de som är helt 

nya). Den som inte är ny är den nya ord-

föranden Marianne Staaf. Att presentera 

henne i de här sammanhangen känns som 

en överloppsgärning. Hennes kunskaper 

när det gäller hyresgästföreningen som hon 

inhämtat i många funktioner både lokalt 

och centralt kan man verkligen säga är 

gedigna. Möjligtvis kan man komplettera 

bilden med Springer Spanieln Gösta och 

att hon dessutom är sammankallande i 

Täljstenens Plangrupp. 

   Vi måste vara medvetna om vikten av att 

ha en fungerande styrelse för att ha några  

som ansvarar för lokaler, utemiljö och 

kontakten med Uppsalahem. Stötta dem i 

deras arbete!  

 
Den nya styrelsen från vänster: Jaime 

Hoyos (kassör), Anna-Clara Ringh (ersätt-

are), Marianne Staaf (ordf.) och David 

Ahlström (sekreterare). 

   Här följer en kort presentation av de öv-

riga i styrelsen: 

Jaime Hoyos är uppvuxen i La Paz i Bol-

ivia. Han flyttade som 26-åring av politiska 



orsaker till Sverige i början på 80-talet.  På 

Täljstenen har Jaime bott i 20-talet år till-

sammans med fru Laura och två pojkar. 

Han går nu in i styrelsen som kassör vilket 

passar bra med tanke på att han studerade 

ekonomiska ämnen i Bolivia. 

    Sedan länge arbetar han inom vården i 

Uppsala. 

    Bostadspolitiska frågor intresserar 

honom mycket och han ser fram mot 

arbetet i styrelsen. 

   Dessutom är han en av de ansvariga för 

vår snickerilokal vilket är i samklang med 

hans ”meckarintresse”. 

  Så här presenterar sig styrelsens andre 

manliga medlem: 

   ”David Ahlström, 28 år. Född i Uppsala 

och har bott i Uppsala hela livet. Flyttade 

till Täljstenen i november förra året och 

trivs väldigt bra. Bor själv med två norska 

skogskatter. Är student och pluggar sy-

stemvetenskap på Uppsala Universitet och 

tycker det är superkul och intressant. 

    Mina hobbys består av träning, spela 

gitarr, läsa böcker, gaming, film och vind-

surfa på sommaren. 

   Jag blev ledamot eftersom det behövdes 

folk och jag tycker det låter intressant att 

göra skillnad här. Jag hoppas på att kunna 

sprida glädje och trivsel i förenings-

arbetet.” 

Ersättare Anna-Clara Ringh berättar att 

hon bott på Täljstenen i 24 år och att hon 

trivs bra att bo nära skogen. Hennes 

intressen är barnbarn, konst och hundar 

och hon hoppas på varsamma renoveringar 

i framtiden. 

Några viktiga meddelanden  

    I trapphusen finns nu anslaget på an-

slagstavlorna vilka som är ansvariga för 

våra lokaler. Observera att alla bokningar 

skall ske per telefon. 

Vid bokningar av gamla lokalen har 

Marianne Staaf telefontid 16.00 – 22.00 på 

vardagar, telefon 070 235 23 54. 

    Andra ärenden meddelas via mail: 

mariann.staaf(snabela)comhem.se 

   Övriga i styrelsen har telefontid vardagar 

18.00 – 20.00: 

Jaime Hoyos:  073 578 89 99 

David Ahlström: 073 513 34 88 

Anna - Clara Ringh: 070 029 04 08   

Var vänlig respektera telefontiderna! 

Göran och Anita flyttar. 

Göran Olsson och Anita Ekmyr flyttar till 

Björklinge i maj. Båda har varit aktiva i 

föreningslivet på Täljstenen under många 

år. Göran som ansvarig för snickerilokalen 

och Anita som revisor. Vi tackar för allt 

arbete de lagt ner och önskar dem lycka till 

i det nya huset. 

Täljstenens hemsida. 

Kontaktadressen och bokningskalendern 

har tagits bort från hemsidan. I övrigt 

kommer hemsidan att finnas kvar med 

vissa andra justeringar. Adress: 

taljstenen.se 

 

Grannsamverkan. 

På en förfrågan om vad grannsamverkan är 

vill styrelsen poängtera att det är en sam-

verkansform för brottsförebyggande arbe-

te som polisen, Svenska Stöldskyddsfören-

ingen och försäkringsbolag står bakom. 

    Grannsamverkan har inget specifikt med 

hyresgästföreningen att göra. 

    En styrelse gjorde en drive för ett antal 

år sedan. Det kanske är dags igen! 

Glöm inte att komma till nya lokalen 

lördag den 30 mars kl. 15 -17 för att äta 

våfflor! 

Lennart Johansson, red. 

0762 13 48 67 
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