
 

       

Anteckningar förda vid plangruppsmöte den 22 maj 2017. 

Närvarande: Marianne Staaf, Lennart Johansson, Maria Wegscheider, Jolanta Obminska, 

Karin Albertsson, Susanne Johansson och Christina Nordgren.  

Sammankallande Marianne öppnade mötet. 

Lennart Johansson åtog sig att föra minnesanteckningar (protokoll ej nödvändigt) 

Resumé av verksamheten under 2017. Sekreteraren fick till uppgift att reda ut vad 

plangruppen gjort under innevarande år och detta är vad som kom fram efter noggrant 

sökande. Här följer en uppräkning av aktiviteter som åtminståne en av plangruppens 

medlemmar varit närvarande vid: 

9 januari Uppsamling på studiecirkel kring Alla skall kunna bo kvar-boken 

16 januari  Möte med Täljstensbor om nya planprogrammet över Eriksberg o Ekeby 

18 januari Ytterligare ett möte med samma innehåll. 

22 januari Bostadsvrålsmöte i Gamla stadsbiblioteket 

23 januari Infomöte med kommunen om planprogrammet. Eriksbergskolan 

1 feb Träff med Per Berg på Täljstenen 

2 feb Möte på Marmorn om planprogrammet 

7 feb Insamling av namnunderskrifter på Täljstenen för förlängning av remisstiden 

10 feb Erik Pelling meddelar att samrådstiden förlängs. Remissvar ang. q-märkning inl 

15 feb Plangruppen träffar Per Berg igen 

19 feb Möte med bostadsvrålet i Gamla stadsbiblioteket (CEMUS) 

1 mars Seminarium med Per Berg i Eriksbergskolans aula 

5 mars Plangruppsmöte 

6 mars Träff med Åse Richard o ABF inför lunchmöte (Susanne, Christina, Lennart) 

12 mars Plangruppsmöte för att formulera remissvar till kommunen. Därefter träff på 

 Marmorn för demonstrationsplanering. 

13 mars Bostadsvrålsträff på Täljstenen. Presentation av hemsida och OnePeople 

15 mars Remissvar lämnas till kommunen 

16 mars Paneldiskussion i Eriksbergskolans aula. ”Alla skall kunna bo kvar” 

18 mars Workshop med Lisa Ramqvist från Allt för alla i Marmorsalen gällande 

 ”Rädda Borgarparken” i Lund. 

26 mars Möte med bostadsvrålet i Gamla stadsbiblioteket. (CEMUS). 

29 mars Plangruppsmöte tillsammans med Hammarparksgruppen o Fruktodlarfören. 

31 mars Planering med Åse Richards o Gunilla Meurling ang. Jonsgården (Lennart) 

6 april Lunchmöte på Marmorn i samarbete med ABF ”Utkörd från min bostad!?” 



Plangruppsmötesanteckningar forts. 

 

11 april Planeringsmöte på Täljstenen ang. demonstration o politikerutfrågning. 

19 april Morgonmöte på Cemus med Irene Molina (Lennart) 

22 april Demonstration på Norra Bantorget med bl.a. Molina o Paxal. (Lennart) 

23 april Möte ang. Jonsgårdenträffen med Åse o Gunilla. (Lennart) 

1 maj Planeringsmöte för demonstration 

6 maj Plakattillverkning på Täljstenen. Uppsättning av lappar över hela Eriksberg för  

 demonstration o politikerutfrågning 

7 maj Bostadsvrålmöte på Täljstenen 

9 maj Mattias Jonsgården föreläser i Eriksbergskolans aula. Förplägnad o mingel. 

13 maj Demonstration på Västertorg 

15 maj Politikerutfrågning i Eriksbergskolans aula 

22 maj Plangruppsmöte 

Man kan lägga märke till att inget av dessa händelser egentligen har berört q-märkning av 

Täljstenen (sekr.anm.) Rödmarkerad text har lagts till i efterhand 

Verksamhet och ekonomi 2016. 

Ordföranden presenterade skriftlig och ekonomisk berättelse gällande 2016. När det gäller 

2017 har plangruppen fått sig beviljat 5000 kr av LH Täljstenen, varav 2000 vid senaste LH-

styrelsemötet. 

Sekreteraren påminde om hyra av matsalen på Eriksbergskolan i samband med Jonsgården-

föreläsningen. Denna uppgick till 450 kr. Fakturan kommer förmodligen att skickas i början 

av juni. 

Plangruppens status 

Efter diskussion om vilken ställning plangruppen har i förhållande till Hyresgästföreningen, 

enades vi om att vi (fortfarande) är ”en självständigt arbetande arbetsgrupp”. Vi är dock be-

roende av bidrag från LH Täljstenen vilket inte gör oss helt fristående. 

FN:s hållbarhetsagenda 

Marianne redogjorde kort för huvudpunkterna i agendan. 

Kontakt med Länsstyrelsen o Upplandsmuséet. 

När det gäller q-märkningsfrågan tar Marianne kontakt med Länsstyrelsen med förfrågan hur 

vårt medborgarförslag har behandlats och i vilken grad länsstyrelsen är inblandad i beslut om 

q-märkning. 

Lennart försöker få kontakt med Marja Eriksson på Upplandsmuséet för att informera henne 

mera om Täljstenens q-märkningssträvanden. 

 

 

………………………………………  …………………………………….. 

Lennart Johansson. Sekr   Marianne Staaf. Sammankallande. 


