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Hej i lägenheten!
Vi lever i svåra tider, helt oförskyllt. Allt
medan det blir allt varmare och grönare har
vi drabbats av ett förrädiskt coronavirus
som har vänt upp och ner på hela vår livsföring. Ja, inte bara för oss här på Täljstenen, utan för Sverige och hela världen.
Det är svårt att skriva om det här, nästan
allt som behandlas i tidningar, TV och
andra medier handlar om denna pandemi
och alla drabbas vi av den på ena eller
andra sättet och vi måste hjälpas åt för att
mildra dess verkningar.
Som 70-plussare är man riskzonen för
att drabbas extra hårt och måste inrätta sitt
liv efter det. Barnen handlar, man läser,
tittar på Netflix, gympar med Sofia, gör
rent fläktfiltret ovanför spisen och tar
promenader med hunden. Vi får i alla fall
gå ut. Men hur länge skall detta pågå?
I skrivande stund verkar många bli mer
och mer likgiltiga för att hålla avstånd.
Efter ett tag slappnar vi av och har svårt att
hålla oss till alla förhållningsorder, det är
rätt naturligt. Här behöver vi tänka ett varv
till och ta nya tag. Än är detta inte slut.

Vad kan vi göra i vårt eget bostadsområde för att underlätta för varandra i nuvarande situation? Några initiativ har tagits
från Hyresgästföreningen med sidan:
godagrannar.nu. En boende: Idha på 5C
har startat en facebookgrupp som heter
Täljstenen Eriksberg Covid 19.
Framför allt behöver vi vara uppmärksamma på våra allra äldsta som bor ensamma samt naturligtvis alla andra som kan
vara i behov av hjälp på ena eller andra
sättet.

Men för alla gäller: håll avstånd, tvätta
händerna och undvik längre resor. Detta
gäller också mer ”ungdomliga” som tror att
de är odödliga!
Andra händelser.
Nu till andra saker. Lokala Hyresgästföreningen Täljstenen har haft årsmöte. De
som var närvarande kunde notera att
Marianne Staaf blev omvald på ordförandeposten och att alla i sittande styrelse
blev omvalda det vill säga Jaime Hoyos,
David Ahlström och Anna-Clara Ringh.
Därutöver tillkommer som nyvalda ordinarie ledamöter Susanne Johansson och
Ulrica Arbjörk. Som ny revisor tillsammans med Carl Åkerberg har tillkommit
Peter Frodemo. Till valberedning valdes
tillsammans med Lennart Johansson, BrittLouice ”Brittis” Svensson.
Vi önskar dem lycka till i sitt arbete trots
rådande omständigheter.

Annat som hänt är att två ”soppträffar”
gått av stapeln i kvarterslokalen. Tyvärr
blev de inte så välbesökta som man skulle
önska, men vi hoppas att arrangörerna,
Rose-Marie och Susanne inte ger upp, utan
vill anordna flera.
Rose-Marie var även med och anordnade
en trevlig dockteater i nya kvarterslokalen.
Vårtips.
Vad kan göra om man har tid och möjlighet? Jo, naturligtvis gå ut och promenera i
det fina vårvädret när det är möjligt för oss.
Som boende i Eriksberg har man ju också
mycket goda möjligheter till detta. Vi har
Stadsskogen med sitt myller av stigar och
Hågadalen med sitt mera öppna landskap.
Varför inte stanna upp vid soldattorpet
väg ned till dalen och gå in och sätta sig
ned och njuta av den trevliga miljön. Eller
till och med bli medlem i torpföreningen
och stödja arbetet med att hålla torpet i gott
skick.

tidningen att Uppsalahem kommer med ett
yrkande på en hyreshöjning på 3,5 procent!
Det finns all anledning att gå med i
Hyresgästföreningen eller engagera sig i
bostadsfrågor på andra sätt. Det ena
utesluter inte det andra.
Detta är underliga tider. Jag märker att
människor man möter ute ofta ler och att
man hejar på varandra även om man
kanske inte är bekanta.
När allt detta är över kanske vi har blivit
en annan sorts människor, mer öppna och
mer solidariska. Vem vet?
Till slut en sista uppmaning!

Ha det bra!
Soldattorpet i vårsolen.
Eller om ni vill stanna på hemmaplan,
rensa lite i rabatterna eller plocka upp
skräp och göra lite snyggt i närmiljön.
Bostadspolitik.
Det skulle ha varit demonstration mot
marknadshyror den 18 april, men den fick
av förståeliga skäl ställas in. I dagarna har
vi i alla fall fått reda på att regeringen
planerar att utreda frågan om marknadshyror i nyproduktionen, vilket även var en
punkt i den s.k. januariöverenskommelsen.
Som om inte detta vore nog läser vi i
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