

Hejsan!   
Skriver idag pga. flera anledningar, intressant ämne i SR Uppland om bostäder i länet m.m. Jag är ensam "ägare" också till en egen hemsida, det är rättså mycket utlagt numera faktiskt. Det står på bloggen alldeles överst till vänster varför jag har hemsidan och det skulle förvåna mig om inte SR & Svt fortfarande vet vad alla vi svenskar gör på Internet, men det är mindre uppmärksammat numera av någon anledning, vad jag har för mig.  Det har ju hållt på ganska länge, i princip sedan jag kom till Uppsala län i september 2000. 
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Mina enda ägodelar då, plus en Opel Rekord 1900S, plus mina möbler nu lagrade mestadels hemma hos mina föräldrar på bondgården vid Habo. Plus "massa skulder".  Så är det, blir det, kanske, där man bott sedan 1970. Väntade dom alla på att "han får väl pengar en vacker dag från sina föräldrar" ???? 
Hur som helst, det här är i Faringe kyrkby. En -20 grader kall februarikväll 2015 flyttade jag till Östhammar och Östhammarshem, vid det laget var Renaulten färdig, det var enorma problem med den där torsionsfjädringarna, bak. När fästena gav upp pga. rost, var det gigantiskt stor reparation. Opeln tog vid våren 2002.  Östhammar det var ju som det var, men Östhammarshem helt okey, men i övrigt mycket konstigheter. Men fick en vän för livet i alla fall där också, en lite särpräglad ungdom som flyttade in intill. Var han är idag, vet ej precis faktiskt. Deltidsjobbet i Hallstavik i alla fall som LB-förare upphörde, det blev bortrationaliserat 2007, kanske på sommaren. Men ta från början - varför hamnade jag här överhuvudtaget? Studerade på Vuxenstudier (Kunskapslyftet) i Habo 1998/99, men förstod att det inte skulle räcka för att komma in på en juristlinje i någon av de fem städerna där den ges. Flytt till Jönköpings län, en liten etta i en rivningskåk i Bottnaryd, ca 22 km utanför Jkpg mot Ulricehamn till.  Juristlinjen var den enda linje jag sökte till. Någon åkeriägare i Uppsalatrakten frågade väl "hur kom det sig du hamnade här"?  Jo, helt enkelt; det gick att räkna ut "var är det störst chans att komma in".  Och det var Uppsala, vilket också som sagt hände, på ett återbud. Men innan dess så hade jag en "ledig" höst där i Bottnaryd, men till vt 2000 kom jag med på mer studier på Vuxengym i Jönköping. Det blev en jädrans massa ämnen, bl.a. intro till juridik på gymnasienivå, datorkunskap (det tog nog 10-12 timmar att fatta till att börja med "hur öppnar jag en ny mapp.....") samhällskunskap en gång till, historia B-kurs m.m. Svenska c-kurs. Inför ett prov satt jag ofta och repeterade med papperna på ratten i Renaulten på vägen fr Bottnaryd. Aj Aj, får man inte göra idag! Men INGENTING om det som sedermera skulle komma på juristlinjen!    Ja, juridikstudierna, t1; statskunskapen, avtalsrätten, EU-rätten m.m., t2 och t3; civilrätten 1 och 2. "Det var ju det jag behövde".  Nu säger en del "dom gjorde ju honom till ett fån", men dom vet inte ett dugg vad någonting handlar om. Jag kunde blivit ett fån, men så lätt knäcker man inte mig.  Det tog ytterligare mer tid;  minst 10 år att gå igenom allt, yrka på högre poäng på studieprestationer, "typ, här har jag fått 2p där ska jag ha 4".  Märk väl att det inte var alla uppgifter jag yrkade höjning på, en del var jag nöjd med också! Men andemeningen med detta var; för den egna självkänslans skull, det kan väl vem som helst förstå att ingen orkar leva vidare med en sådan total utskåpning sammantaget. Vad har jag gjort? Är detta det Sverige jag/vi lärt känna mestades via PublicService? Varför vill man sabotera för mig alltid? Strax intill Juridicum, då, bor ju ärkebiskopen "Ärkebiskopen bor granne med djävulen" .!?  Men någon klok människa där på Juridicum lät väl också yttra "det krävs helt enkelt vissa utantillskunskaper".  Så sant, det tog tid att få in i huvudet allt det där. Men under tiden jag gick igenom det så förstod jag ju mer och mer; "herregud, det kan man inte ta några ekonomiska risker i det här klimatet".  Så summan av kardemumman att jag ser kungen idag som både kung och statsminister, och livet har gått mycket lättare sedan dess.  Man ska väl dock komma ihåg; i längden kan Sverige väl kanske inte ha två olika rättssystem, nu är det ju bara sedan 1974 som kungamakten blev till administrativa göromål endast.  När jag lämnade in en stämning t.ex. enligt socialdemokraternas koncept (då 450:-) och det kommer till Svea hovrätt yttrar en royalist där;  "det kan vi inte ta upp, då skulle vi få ett amerikanskt system".  Han blev väl lönad många år senare med en tjänst vid Hovet för lång och trogen tjänst..
Det om det; jag hade också ett gammalt busskörkort från 1975, så småningom blev det busschaufförsjobb med start i Östhammar. Inte heller det problemfritt, trots min långa erfarenhet som också långtradarförare. Men det hankade sig fram i allafall, flytt till Gottsunda, Uppsala, i augusti 2011, och slutade till sist i Stockholm norra, Täby, Vallentuna, Åkersberga, Vaxholm och Danderyd. Lärde mig 55 nya linjer i Stockholm norra på det.  Plus alla linjer i Uppsala län kan jag ju. Men det verkar vara måttlig efterfrågan på bussförare idag, och jag har för den delen skarpa synpunkter på hur det där fungerar. Men det gav ju i alla fall, så länge det varade, ett gott tillskott till pensionen från 1:a april 2021.  Från när Coronan com i mars 2020, blev det olidligt det jobbet i Stockholm, jag hade nu hamnat i Vallentuna - lite närmare resväg, men desto dåligare rakt-över-väg från Rosersberg. Så det tog lika lång tid, ca 1 timme, enkel väg.  Skitsamma nu - jag är glad att jag var nära pensionen, så kunde sluta 1:a april som sagt.  
Skuldkrisen löste sig så småningom in alles, pengar från föräldrarna kom, vilka nu bara investerades i säkra papper. Upp och ner med det också, ny kriser, allt går ner, lite ljusare läge, allt upp igen osv. Häromdagen - jag brukar vara en Expressen-köpare, men just denna dagen blev det Aftonbladet, fredag 11:e mars. Artikel av Andreas Cervenka om världens skuldkris; världens samlade skulder är nu över 300 000 miljarder dollar, eller nästan 380000 kronor per världsmedborgare. Källa: Institute of International Finance. Betraktas som nytt rekord. 
Åter till SR Upplands tema denna vecka om bostäderna.  Jag är en människa, född optimist "det ordnar sig alltid", har alltid något i görningen. Har alltid varit sådan. Klart jag tänker ibland; "vad ska det bli med resten av livet" och "hur ska det bli om jag blir allvarligt sjuk".  Men slår bort det tills vidare, ingen fara på taket ännu i alla fall.  Det händer när jag knäpper på radion på morgonen, eller TV:n på kvällen, att det är något som jag retar upp mig på - hände häromdagen t.ex. angående Ukraina-kriget.  Och någon nyhet från FN i USA och någon kvinnlig talare talade om att Finland och Sverige är hotat också.  Det var så hon sade; då vänder de kaxiga svenskarna på nyheten och säger "Sverige och Finland" hotat. Det var ju för farao mer än 200 år sedan Finland tillhörde Sverige - vet dom inte det ännu? Jag tyckte och tycker det vara absurt, Finland har ju direkt gräns mot Ryssland, hundratals mil lång, det är väl en jädrans skillnad i alla fall.  Så då vid sådana fall och annat som retar upp mig, häver jag ofta iväg ett mejl, och delger dem min uppfattning.  I det här fallet så faktakollade jag först på Internet, för att se; vad sade hon egentligen iFN.!  
Nu till bostäderna; det är faktiskt så att här jag bor nu, på Bröderna Berwalds Väg är det längsta jag bott någon gång i livet, 11 år, faktiskt, så är det! Jag har bott i bostadsrätter (Riksbyggen) och bla bla bla, alltid något problem med det ena eller andra.  Har man t.ex. varit borta på husvagnssemester (ja, jag har en gammal husvagn Cabby, f.n. på reparation, kanske behövs till inhysandet av flyktingar?) och kommer hem; det känns som en ekonomiskt trygghet "phuuu, slut på alla utgifter tills nästa gång".  Det kostar att vara borta, men hemma, bara hyran+fasta utgifterna - läs en bok, laga sin mat, kort sagt, det går ihop sig!  Det var ett stort mål för mig när jag flyttade hit (63,5kvm 2 rok) att återskapa min lägenhet ungefär som jag haft det förut, det känns tryggt, här eller i Jönköping/Habo - spelar roll? Någon som vill mig något, det finns ju telefon!  Något under åren väl i alla fall inköpt nytt, men annars, mycket kvar och sig likt sedan 1983. Jag hade sett förut hur de ungdomar och inklusive jag själv också som bodde i hyreslägenhet, hur bekymmersfritt de/man hade det. Och det stämmer, alla kriser som avlöser varandra, men här är allt sig likt, man bara ser det på TV:n. När våren kommer drar sig folk ner mot Gottsundagipen och/eller annat, grillar korv osv.  
Faktum är att jag - minns inte exakt faktiskt vad jag grundade det på, men något var det - drömde om att bo i höghus!  Så bekymmersfritt!  Det är bara en sak; många politiker m.fl. idag propagerar för bilfria stadsdelar. Nej, bara ett rungande NEJ!  De gamla bilarna från -70talet, blev avgasrenade, elbilarna kom, i och med det HELT avgasfritt. Men ändå, vissa politiker m.fl. fortsätter sitt mantra.  Jag vill ha tillgång till bil (att dra husvagnen med ! vilka åker på husvagnssemester ? medelklassen ? ) Jag vet inte, blandat på campingar och man är aldrig ensam. Nära till närmsta granne!  
Vad för problem med det här nu då? Flerbilsgaragen här som i och för sig är ett arv från Uppsalahem. En illasinnad som kommer in i garaget kommer åt ALLA bilarna. Nu senast på min i augusti -21, försökt stjäla bensin, inte lyckats trots klippta ledningar, kommer inget pga elektisk bensinpump, då gjort hål i tanken och fått ut kanske 3-5 liter. Jag fått nog (3:e gången, 2 ggr stöld ifrån garaget också) tog kontakt med var jag har husvagnen, ca 22 km utanför Uppsala, på landet. "Får jag ha bilen hos dig också, jag får inte ha den ifred här?". Jodå, det var ok, jag betalade för ett år i förskott.  Men sedan ?  Det finns oxå en annan allvarlig tanke för kommunens ansvariga här "tänk om det är så att invandrarna vill tvinga bort oss svenskar härifrån, de vet värdet av att bo här" ??  Blåögda naiva svenskar begriper inte det.?  4 ggr här drabbat mig på 10 år, ALDRIG en susning om vem som är skyldig.  Vi hederliga tvingas anpassa oss efter de andra....SKILJ AV GARAGEN, GALLER MELLAN BILARNA, LITE HÖGRE KOSTNAD, JA, MEN VÄRT DET!  Meddelat Rikshem om detta, vet ej hur det blir...
Flytten av bilen fick i alla fall den effekten på mig;  glad igen, så som jag egentligen är!  Visst, får åka med bussen nu, 2 zoner, om jag vill använda min bil, och samma tillbaks. Men hellre det, jag får ha mina få ägodelar, IFRED!!!  INGEN exponering utåt här, inte ens en cykel!   
Bostäderna, ja.  Jag har promenadrunda här, som jag gått några gånger i vinter (i hopp också om skidåkning, men grusats de förhoppningarna), den går förbi den gamla cykelverkstaden här och bortåt, sedan korsa Musikvägen, fortsätter ner på cykelvägarna där ner mot Gottsunda gipen. Strax där ser man en jääättelång raksträcka åter in mot sta´n, och jag kommer småningom, efter en tjusig promenad, med någon vårbäck som porlar (precis som i Småland, barndomens smultronställe, men som sagt jag brukar också påminna om att jag har en del påbrå häruppeifrån också, födelseort Garpenberg, farmor ifrån Dalarna, Säter någonstans). Sedan kommer man fram till Vårdsätravägen, följer den mot sta´n, till rondellen, tar in där på Hugo Alvéns Väg men genom skogen på gångvägar. Den där skogen av tallar, tycker jag mycket om också, den är så vacker. Ungefär i höjd med macken, ta över stora vägen, fortsätt nu mot Gottsunda C. Gör det här lite annorlunda, tag in emot höghusen den sidan Hugo Alvéns väg.  Visst är det dessa hus som Uppsalahem en gång ägt, sålde till privata d-Carnegie, det i sin tur blev Hembla och det i tur numera tyska Vonovia. ? JAG LÄGGER MÄRKE TILL NÄR JAG GÅR DÄRIGENOM, att vissa hus längre in, utom synhåll från Hugo Alvéns väg faktiskt verkar vara i bättre skick, målade och fina, jämfört med dem husen ut mot vägen. DET ÄR SYND, för om man kunde snygga till de husen på samma sätt, skulle bli en bättre syn från Alvéns väg.  Med allt av betydelse det skulle ha.  Jag ser och konstaterar vidare när jag går därigenom, massor av bilgarage; där står en skylt på varje "vänligen lås garageporten efter er".... Ingen verkar göra det. Råkar de inte ut som jag ? eller är dom bara tvingade att ha sin bil där, har ingen annan möjlighet?   Att bostäderna invändigt är renoverade där det vet jag.  
De vet inte hur bra de har det, de som bor här i Gottsunda. Så bekymmersfritt från världens alla våndor. Butiker överfulla med livsmedel.  Förstår Uppsalas kommunalråd vilken tillgång det här är; och som man bara har pratat ner i alla år, pga. att man inte haft några lösningar på dessa förhållandevis små världsliga problem. BORT MED STÄMPELN!   Gäller förresten övriga liknande områden i andra svenska städer!  
När jag bodde i Jönköping, bodde jag i ett liknande område, Österängen, ca 1979 - 1982.  Jag brukar säga "det var den roligaste tiden i mitt liv"  men ändå, faktiskt, hela tiden från i mars 1970 när vi kom till Habo, och tills 1982.  Nu säger alla gamla bekanta samma sak; ALLA de här områdena har förvandlats till invandrarnas kvarter så gott som totalt.  Svenskarna vet inte vad det är de har gett bort! 
Sedan fortsätter jag promenaden en vända förbi och runt nybyggena (bostadsrätterna) på andra sidan vad-heter-den gatan-nu-då och bl.a. det så mycket försenade bygget. Där jag f.ö. kanske blir vid en lägenhet en gång, och får garage ! så jag kan ta hem bilen igen!    Och sedan via köpcentrat och hem, det tar väl någon timme, en och en halv kanske den promenaden.  JAG SKULLE KANSKE KUNNA TÄNKA MIG att göra den promenaden i sällskap med någon filmare från TV, samspråkande (ej radio, det måste ses detta i bild! ).  Om förutsättningarna är de rätta!  

Och till sist: Erik Pelling och Fredrik Ahlstedt tycker jag är jättebra representanter för Uppsala, med de förutsättningar som finns idag!  Fredrik Ahlstedt ska visst flytta till rikspolitiken i samband med valet i höst.  Synd, men det kanske blir bra. 

VB: bostad, intressant ämne
Inkorgen
Alisa Bosnic <alisa.bosnic@sr.se>
mån 14 mars 12:16 (för 1 dag sedan)
till mig
Informationsklass: Sveriges Radio Intern
Hej Michael,
Tack för att du hör av dig.
Bara så att jag förstår  menar du att det här meningen som reporter säger och du hänvisar till "många bostäder i hyressegmentet uppnått den älder att renovering är oundviklig",  inte stämmer? På vilket sätt är vi opartiska? *
2022-03-18  * Det där var ju knepigt i och för sig. Vad jag skrivit var ju tvärtom; partiska! Då skulle hon skrivit "På vilket sätt är vi inte opartiska".   Men dom fattar väl inte ens det....
Vi vill gärna höra många röster, vilken röst saknar du. Har du själv saker att säga som vi inte hört så att vi kan intervju dig i så fall?
Tack att di engagerar dig och skriver till oss.
Vänliga hälsningar
/Alisa Bosnic

Från: P4 Uppland Sveriges Radio <p4uppland@sverigesradio.se>
Skickat: den 14 mars 2022 09:51
Till: Alisa Bosnic <alisa.bosnic@sr.se>; Tova Kurkiala Medbo <tova.kurkiala_medbo@sr.se>; Bosse Pettersson <bosse.pettersson@sr.se>
Ämne: VB: bostad, intressant ämne
Informationsklass: Sveriges Radio Intern

Från: Michael <michael552580@gmail.com>
Skickat: den 14 mars 2022 09:36
Till: P4 Uppland Sveriges Radio <p4uppland@sverigesradio.se>
Ämne: bostad, intressant ämne
Obs! Externt mail.
God morgon!  Just idag har ont om tid, men kanske kan återkomma senare i veckan.  Bor i Gottsunda, men har inget, inte mycket, negativt om det!  Bara det gamla vanliga om indoktrineringen i PublicService, Sverige... Programledaren precis nyss; "många bostäder i hyressegmentet uppnått den älder att renovering är oundviklig". Skall inte PublicService vara OPARTISKT!!!! Samma med vilka man väljer att intervjua, ALLTID samma, hela linjen igenom. Finns verkligen inte några andra åsikter?  Hmmmmm, hur lika är ni egentligen Ryssland...???
Hälsn Micke
Michael <michael552580@gmail.com>
03:03 (för 13 timmar sedan)
till Alisa
Hej!  
Tack för svar!  Jag menar att;  Källa behövs!  I fallet med Rikshems renoveringar i Gottsunda hänvisar dom till att "konsulter har kommit fram till det"... När det gäller s.k.konsulter så ringer varningsklockor!  Och vi konsumenter bara köper det rakt av, fast vi inte begriper ett dugg.  Jag svarade Rikshem "Ja, vad kunde de säga, annat än vad Rikshem ville höra"?  I socialistSverige har man slutat tro på att något skulle vara opartiskt!  De har, via fackföreningarna, fått in sin fot PRECIS ÖVERALLT!  Tror någon att det skulle fä lov att existera i Sverige, att vissa bostäder ska få vara häölften så dyra att bo i som andra?  Svensken, kanske andra konsumenter också, är ekonomiskt försiktiga personer, det vet de styrande, och tänker som så "ja, skulle vi ha en sådan situation, då är risken stor ju att konsumenterna slutar helt att välja de dyra, nybyggda bostäderna" och det i sin tur skulle tvinga fram att jättarna på marknaden tvingas rabattera ut lägenheter m svindyr hyra. Även om de får bekosta det själva, och då slår det ju rakt emot socialisternas hjärta, fackföreningarna!  Ingen stor skillnad i det fallet mellan de befintliga partierna i kommunerna osv. Även Sd t.ex. slåss ju för rätten att både vara Sd:are och facklig...Liksom moderater m.fl. "De själva klarar sig bra ändå, och behöver inte bry sig".
Tack för ordet!  Mvh Michael,  t.f. ordförande i föreningen Demokratiska partiet.  



