
 

Täljstensnytt! 

Februari 2022 

Månadsblad för Täljstenen 
Hej i lägenheten! 

Ett tag sedan sist, men nu äntligen! 

Hur är det att bo här? Jag besöker några 

unga familjer på Täljstenen: 

Vi hälsar på hos familjen Emil Godonou i 

11 G. Emil är lärare i matematik och NO 

på Palmbladsskolan. Hans fru Lisa är 

sjuksköterska på Akademiska sjukhuset 

och lille sonen Noah går på Täljstenens 

dagis och är en hejare på att prata franska. 

Jag vill veta hur en yngre generation ser på 

sitt boende och närmare bestämt sitt bo-

ende på Täljstenen. 

    Emil och Liza har bott här i ca.2 år och 

trots att de flyttade in mitt i en pandemi har 

de funnit sig tillrätta bra. Närheten till 

naturen och till centrum bidrar till trivseln 

och de har kunnat bekanta sig med några 

andra barnfamiljer den tid de bott här. 

 
Emil, Noah och Lisa 

   Familjen är inte engagerade i Hyresgäst-

föreningen, men jag träffade Emil och lille 

Noah vid den grillträff som Adam och 

Simon ordnade vid lilla isbanan för någon 

månad sedan. Sådana tillfällen till gemen-

samma träffar och aktiviteter skattar Emil 

högt. Allt behöver inte vara så påkostat 

bara det bidrar till att främja sammanhåll-

ningen i ett bostadsområde. Att det t.ex. 

finns ett gym för området är positivt.  

   Ett sätt att skapa bättre genomslag för 

aktiviteter kunde vara att utnyttja hemsidan 

bättre. 

    Beträffande utemiljön efterlyser familjen 

lite trevligare och fräschare innergårdar 

med nyare lekredskap för barnen. När det 

gäller kritiska synpunkter på innemiljön är 

avloppet i badrummet ofta drabbat av 

stopp, planlösningen kunde vara öppnare, 

fönstren större och balkongräcket är 

rangligt. Det skulle finnas större lägenheter 

för barnfamiljer.  

    Apropå hoten om förtätningar i Eriks-

berg och frågor om renoveringar är det en 

svår balansgång mellan bevarande och 

utveckling och det har inte engagerat dem i 

så hög grad ännu. Men engagemanget 

kanske kommer i framtiden. I nuläget är 

det mycket annat som kräver tid för 

familjen Godonou. Och nu till: 

Familjen Klang.  

Ytterligare ett besök hos en barnfamilj på 

Täljstenen. Närmare bestämt på gård 14 -

16. 

Här bor Simon, förskollärare, Fanny, 

sjuksköterska, barnen Axel 11 år, Liona 7 

år samt katten Samantha. De har bott på 

Täljstenen sedan juli 2018, men är egent-

ligen eriksbergsbor sedan barnsben. 

 
Simon, Axel, Fanny och Liona 

Kommer de att bo kvar här?  

 - Vi har alltid bott i hyresrätt och trivs bra 

med den boendeformen. Vi tycker att man 



bör engagera sig i boendet som när alla på 

gården gick samman för att få till en bom 

vid infarten. Men som läget är idag har vi 

dålig koll på HGF och vilka som är med i 

styrelsen. Simon är fotbollstränare för 

Axel, vilket innebär tre träningar i veckan 

plus matcher. Liona dansar. Det gäller att 

få allt att flyta på, säger Fanny på frågan 

om hobbies. Barnfamiljer har mycket att 

stå i. 

   Men på Täljstenen trivs de bra. Det är 

nära till allt, till Stadsskogen och Nåsten. 

Bollplanen och parcourbanan är ytterligare 

ett plus och området är bra upplyst och 

lugnt.  Enda kruxet är att lägenheten skulle 

behöva ett rum till så att barnen får var sitt 

rum. 

   Annat på önskelistan: bättre boknings-

system till gymmet och pingisrummet, 

egen odling i pallkragar på gårdarna, köp- 

och säljforum på hemsidan. 

    Avslutningsvis ser de frågorna om 

förtätningar och renoveringar som liggande 

långt borta i tid, men de är måna om att 

Eriksberg och Täljstenen får behålla sin 

särprägel även i framtiden. 

    Några reflexioner efter intervjuerna. 

Pandemin har legat som en våt filt över allt 

och gjort att allt gått på sparlåga. Hyres-

gästföreningen och dess verksamheter har 

inte haft högsta prioritet, men jag märker 

ändå en vilja att utveckla bostadsområdet 

och att kunna bidra på olika sätt till att öka 

gemenskap och trivsel  

På enträgen uppmaning från styrelsen har 

jag ombetts att starta en 

 

Kurs i sophantering. Lektion 1. 

Först en insändare: 

 Kan inte folk lära sig att slänga sina sopor  

på rätt ställe? Sophuset för 1 – 3 - 5 (sop-

hus 5 E) är man rädd att gå in i! Andra 

sophus sköts rätt bra men i detta sophus är 

det ofta skräpigt med all sorts bråte på 

golvet. (Är det fullt i sopkärlen får man väl 

maka sig i väg till ett annat sophus). 

Några råd i all vänlighet: 

Allt elektriskt skall slängas i elektronik-

återvinningen i miljöstugan vid rondellen 

vid 16 D (mittdörren). Där ställs även en 

container upp varje månadsskifte för 

skrymmande saker, sängar och dylikt, som 

naturligtvis inte skall ställas i soprummen! 

   Kemikalier och oljor av olika slag 

lämnas på någon återvinningscentral t.ex. i 

Gottsunda eller när kommunen har ambu-

lerande mottagning vid Preemmacken. 

    Vik ihop och platta till kartonger innan 

ni lägger ner dem i sopkärlet så att de tar 

mindre plats! 

Skärpning alla! 

Sopkillen Kalle. 

                    

Repetitionsfråga: När kommer 

containern? 

Slut på första lektionen. Forts.följer. 

Från Uppsalahem. 

Ordförande Marianne meddelar att i fort-

sättningen kommer all info från Uppsala-

hem att ske enbart på svenska. 

Det behövs folk. 

Inför årsmötet, som blir någon gång i slutet 

av mars, söks personer som skulle kunna 

tänka sig att sitta i Uppsala – Knivstas för-

eningsstyrelse eller ingå i den s.k. förhand-

lingsdelegationen (som förhandlar om hyr-

orna). 

Dessutom behövs det fler medlemmar till 

styrelsen här på Täljstenen (gärna bygg-

nadstekniskt intresserade). Hör av er till 

valberedningen. (Lennart 076 2134867 

eller Brittis 070 4591390). 
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