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Hej i lägenheten!
Ett årsmöte blir av den 16 september!
(Särskild kallelse finns i trappuppgångarna). Det har varit ett besvärligt verksamhetsår men förtjänstfullt har styrelsen
styrt båten i hamn med ordförande Marianne Staaf som både styrman och kapten.

Göran Dahlin, 4 D. Han är 67 år och född
på Birkagatan och konfirmerad i Eriksbergskyrkan så det är en riktig Eriksbergskille! Nu har han återvänt till sina
rötter och bor sedan två år på Täljstenen.
Göran har arbetat som anläggare och rörläggare och har bott både i Norrland och
Skåne. (Härnösand och Malmö).
Hans intressen är natur, resor och odling
(har haft kolonilott i Hågadalen).

Ett nytt (något förkortat) verksamhetsår
skall sjösättas och verka till februari nästa
år. Men än är det pandemitider och det är
svårt att planera alltför vidlyftigt, trots
minskade restriktioner.
Information om styrelsens arbete och ekonomisk redovisning för året som varit finns
också i trappuppgångarna. Ta del av detta!
Här kommer information från valberedningen inför årsmötet. Tyvärr har några
ledamöter inte kunnat ställa upp för omval.
Vi tackar Anna-Clara Ringh, Susanne
Johansson samt David Ahlström för de
arbete de lagt ned och hoppas att de kan
återkomma på något sätt. Här presenterar
vi vårt förslag till ny styrelse med tre nya
ledamöter:
Till ordförande för en ytterligare period
föreslår vi Marianne Staaf. Hennes prioriteringar är: 1. Alla skall kunna ha råd att
bo kvar efter en renovering. 2. Att bevara
Täljstenens 50-talskaraktär. 3: Att rädda
stadsdelen från invasiv förtätning. 4. Rädda
skog och gröna områden.
De ledamöter som väljs om är Ulrica
Arbjörk och Jaime Hoyos. Och vi har
glädjen att kunna presentera tre nya
ledamöter!
Dessa är:

Göran Dahlin.
Sedan har vi nöjet att presentera Martina
Zachiu, 14 B. Martina arbetar nu som projektledare på Uppsala universitet. Hon har
en fil.mag. i nordiska språk och har tidigare arbetat som lärare både på gymnasiet
och högstadiet.

Martina Zachiu
Martina vill fortsätta att förvalta det fina
arbete som gjorts i vår lokala förening när
det gäller uthyrning av lokaler, men även
sådana aktiviteter som Täljstenens dag.

För henne är det viktigt att vi grannar lär
känna varandra på olika sätt. Det skapar
trygghet. Hon tycker det är viktigt att lokala hyresgästföreningen är engagerad i
kommande renoveringar av kvarteret och
att det skall ske varsamt och med hänsyn
till hyresgästernas önskemål.
Hon vill också jobba för att hålla gårdarna fina med möjligheter för hyresgästerna
att kunna odla i något trädgårdsland eller
pallkrage.

gälla och vid förvärrat Coronaläge kan de
återigen stängas. Ta kontakt med
respektive uthyrare för ytterligare
instruktioner.
Bild från en annan tid?
Med anledning av att bevara 50-talsprägeln på Täljstenen.

Den tredje i raden av nya ledamöter heter
Adam Svensson, 11 G.
Adam arbetar för närvarande som resurspedagog och gymnastiktränare. Han är
bördig från Luleå men har bott länge i

Ni använder väl fortfarande den fina
arbetsskivan under diskbänken, mina
damer (och herrar)?
Annonsera i Täljstensnytt!
Saker som ni vill göra er av med eller
söker kan ni annonsera om här!
Uppsala och sedan 2015 på Täljstenen.
Hans intressen är IT, idrott, skogsvandring.
Adam har stor föreningsvana och suttit i
ett flertal styrelser i de flesta positioner.
I styrelsen vill han arbeta för ökad tillgänglighet till våra lokaler samt gemensamhetsskapande aktiviteter.
Till revisorer föreslås Carl Åkerberg och
Peter Frodemo.
Valberedning har varit Lennart Johansson
och Britt-Louice Svensson .
Vi hälsar dessa tre välkomna och önskar
dem lycka till i det kommande arbetet.
Lokaler öppnas!
Några lokaler kommer att öppnas från och
med 13 september, närmare bestämt
återvinningsrummet, övernattningsrum,
snickarboa och gymmet.
Coronarestriktioner kommer fortfarande att

Årsmötet.
Medlemmar! Glöm inte årsmötet den 16
september kl. 18.30 Ta del av kallelsen i
trapphusen!
Förmaningar.
Katten också!
Katten är lös!
Mera ös! Mera klös!
Övergiven grill,
verkar vara vill.
Kan någon hjälpa till?
Fimpa bör man
Annars dör man
(Men var)?
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