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Nyhetsbrev: ”Bevara Täljstenen”  

Det finns planer på att renovera bostäderna i Täljstenen och att kraftigt förtäta 

Eriksberg i ”Nya Eriksberg.  Därför har vi startat projektet ”Bevara 

Täljstenen”. Vi vill värna om vårt bostadsområde, så att det renoveras varsamt 

och kan få ha kvar sin  50-tals karaktär och att vi som bor i området har råd 

att bo kvar.  Vår devis är ”Varsamt & sparsamt”. 

 

När vi fick veta om Uppsalahems  Eriksberg blev kända startade några av oss 

boende studiecirklar för att studera vad som händer i områden som drabbas 

av omfattande renoveringar och förtätningar. Ur dessa studiecirklar startade vi 

”Plangruppen” för att vi  ville arbeta vidare med dessa frågor. 

Q-märk Täljstenen 

Vi arbetar för att Täljstenen ska Q-märkas. Vi menar att det är nödvändigt att 

Täljstenen skyddas så att bostäderna och området bevarar sin ursprungliga 50-

talskaraktär. Det kan endast ske med en varsam renovering och försiktig förtätning. 

Ett exempel på där man har lyckats bevara den ursprungliga karaktären är 

Hökarängen i Stockholm. 

Vi har därför, under våren, skickat ett medborgarförslag till kommunen om att 

Täljstenen ska Q-märkas. Med hjälp av Plan- och Bygglagen kan kommunen i 

detaljplanen Q-eller q-märka byggnader som bedöms ha ett kulturhistoriskt värde.  

Samarbete med forskningsinstitut 

Vi undersöker om institutioner som bedriver forskningen om boende och vad som 

händer när bostadsområden genomgår stora förändringar är intresserade av att göra 

en studie över Täljstenen. Täljstenen är avgränsat område och har inte utsatts för 

större förändringar sedan det byggdes. Många hyresgäster har också bott där en 

längre tid.   



 

 

Alla ska kunna bo kvar 

Vår vill verka för att renoveringarna ska utföras så att alla som bor i området har råd 

att bo kvar. Därför föreslår vi olika nivåer på renoveringarna så att hyresgäster som 

vill betala en lägre hyra kan få en enklare renovering. Det innebär bland annat 

ungdomar som flyttar hemifrån har råd att hyra en lägenhet och äldre som har en låg 

pension har möjlighet att bo kvar i sin bostad. 

Vi följer utvecklingen av ”Nya Eriksberg” 

Vi bevakar och vill kunna påverka utvecklingen av ”Det nya Eriksberg” som innebär 

att Eriksberg kommer att förtätas kraftigt. Mathias Lantz, Uppsalahem, berättade vid 

ett möte den 25 september att en förnyelse av Täljstenen tidigast kan starta om 5-10 

år. 

Yttrande över kommunens kulturmiljöprogram 

Kommunens förslag till kulturmiljöprogram är nu ute på remiss. Vi har yttrat oss 

över förslaget och framför att Täljstenen har kulturhistoriska, estetiska och sociala 

värden som är värda att bevara. Förtätningar och förändringar bör därför ske med 

omsorg och eftertanke. 

Följ vårt arbete på vår hemsida 

Plangruppen arbetar fritt och efter gruppens intresse. Vi är inte bundna till någon 

organisation, men den Lokala Hyresgästföreningen för Täljstenen stödjer oss och 

följer vårt arbete. 

Läs om våra tankar och aktiviteter på vår hemsida: www.bevarataljstenen.se 

Har du frågor, synpunkter och idéer? 

Kontakta:  Marianne Staaf, telefon 018-55 12 33 

Du kan även skicka dem på: www.bevarataljstenen.se 

Vill du delta i plangruppens arbete, är du välkommen att kontakta oss. 

I plangruppen ingår : 

Marianne Staaf 

August Boj 

Lennart Johansson 

Maria Wegscheider 

Jolanta Obminska 

Jan Gille 

Lennarth Colldén 

 

http://www.bevarataljstenen.se/

