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Månadsblad för Täljstenen 
Hej i lägenheten! 

Utanför 10:an har denna tomte tittat ut och 

spanat efter vintern under några veckor 

kring jul. Men snön har lyst med sin från-

varo och nu har den lilla tomten dragit sig 

tillbaka, trött på detta gråväder. Måhända 

dyker den upp i en annan skepnad framåt 

våren tillsammans med värme och 

grönska! (Tack Simon för den fina instal-

lationen!). 

 

Det är alltid roligt när någon eller några 

ordnar saker för de boende i området; vi 

har haft halloweenfirande och brädspels-

grupp. Åse Richard har haft information 

om renoveringar i Plangruppens regi som 

samlade många åhörare. Med mera med 

mera. 

Men mycket kan bli mer. Boende som tar 

egna initiativ för att stärka gemenskapen i 

området är alltid välkomna! 

Det senaste exemplet på gemensamhets-

skapande fick vi för någon vecka sedan då 

Marie-Louise och Susanne anordnade mat 

och mingel i stora kvarterslokalen. God 

soppa och trevliga samtal bjöds det på och 

det kommer att bli en fortsättning: söndag 

den 8 mars kl. 17.00 är det dags igen. Här 

är plats för ytterligare aktiviteter. Finns det 

möjligen några musikanter på Täljstenen 

som kan bidra med lite musik? Eller någon 

kanske kan hålla ett litet föredrag? 

  

Rose-Marie och Susanne på plats i ”sopp-

köket”. 

Här kommer det reklam för kommande 

begivenheter: 

Lördagen den 29 februari kl.15.00 blir det 

dockteater i nya kvarterslokalen. 

Det är Marielunds dockteater som kommer 

att ha en öppen repetion av ”Den gyllene 

fisken”. Inget inträde. Alla är välkomna. 

Språkcafé startar tisdagen den 18 februari 

kl. 18.30 för kvinnor i alla åldrar i stora 

kvarterslokalen. 

Årets årsmöte hålls onsdagen den 26 

februari kl. 18.30 i stora kvarterslokalen. 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar med val 

av ny styrelse för nästa verksamhetsår. 

Alla medlemmar i hyresgästföreningen är 

välkomna. Se särskild kallelse i 

trapphusen! Det är även möjligt att kunna 

läsa protokoll och verksamhetsberättelse i 

kvarterslokalen söndag och måndag innan 

årsmötet mellan kl. 18 och 19. 
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TIPS FRÅN COACHEN: 

Här följer några råd för att göra ditt och 

andras liv mer positivt och inspirerande: 

Tag fasta på dessa tips och du kommer att 

bli en ny människa! 

Det skulle kunna bli Din nya LIVSSTIL. 

Och det bästa av allt; DET KOSTAR 

INGENTING! 

 

I tvättstugan: 

Om Du inte vill bli utskälld eller skälla ut 

någon annan förskrämd hyresgäst; se till 

att städa efter dig! Se till att hålla tvätt-

tiderna och att plocka bort alla kläder när 

tvättiden är slut. 

Och snälla. Skriv inga anonyma lappar om 

det ena eller andra. Underteckna med namn 

om du känner att Du måste få uttrycka Din 

åsikt.  

PS. Vissa tvättstugor är mer svårstädade en 

andra, (t.ex. 3:ans grovtvättstuga). Så länge 

Uppsalahem inte vill göra något åt golvet 

får man hålla god min. 

 
 

I sophusen: 

Allt kan inte placeras i sophusen. Elektro-

nik, typ TV-apparater, ställs i elektronik-

återvinningsrummet i stora sophuset vid 

rondellen (mellersta dörren). Sängar och 

andra sorters möbler skall slängas i 

containern som finns uppställd varje 

månadsskifte vid rondellen eller på en 

återvinningscentral. 

I utemiljön. 

Skräpa inte ned och framförallt släng inte 

fimpar på marken! Ser ni något skräp på 

marken, plocka gärna upp det och släng det 

i någon soptunna.  

I bilen. 

Håll nere farten på gatan för att minska 

olycksriskerna. Påbjuden hastighet är 30 

km/tim. (Men egentligen, tänk Gångfarts-

område).  

Har ni kommit så långt att ni lever efter 

dessa (enkla) regler kommer det följande 

att gå av bara farten: 

Läs hemsidan och alla anslag på 

anslagstavlor och sophus! 

Gå på de möten och aktiviteter som erbjuds 

i området! 

Gå med i Hyresgästföreningen! 

Det sista är en liten oblyg påminnelse om  

att det finns en organisation (för när-

varande 537 136 medlemmar) som verkar 

för hyresgästernas intressen i en ganska 

oroväckande politisk verklighet. 

 

 

Göran gör ”tummen upp” för flera 

soppträffar. 

Förutom Hyresgästföreningen måste det 

påpekas att det finns många andra för-

eningar som kämpar för hyresgästfrågor. 

Ingen nämnd ingen glömd. Det är bara att 

hålla ögon och öron öppna. 
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