
BEVARA TÄLJSTENEN 
                                                             Täljstenens plangrupp 

Täljstenens plangrupp 
info@bevarataljstenen.se 
www.bevarataljstenen.se 

 

Anteckningar från plangruppsmöte nr 37,  2016-05-17  
  
Deltog: 
August Boj, Jan Gille, Lennart Johansson, Jolanta Obminska, Marianne Staaf  
Deltog ej: 
Lennarth Colldén, Maria Wegscheider 
 
Anteckningar: 

1. Fastställande av dagordning 
Dagordningen kompletterades och fastställdes. 
 

2. Anteckningar från plangruppsmöte nr 36, 2016-04-05 
Anteckningarna gicks igenom och lades till handlingarna. 
 

3. Ekonomi 
 Marianne informerade om att beviljade medel från Hyresgästföreningen för 2015 års 

D&D ännu inte utbetalats. Beloppet är ca 3.000 kr. 
 Marianne informerade vidare om att 4.000 kr av de 5.000 kr som beviljats av LH 

Täljstenen har tagits ut som plangruppens handkassa. Från denna handkassa har 
samtliga utestående fordringar betalats. Återstår därefter 2.221 kr i handkassa och 1.000 
kr för senare uttag från LH Täljstenen. 

 
4. Rapporter och omvärldsbevakning 
 Vi har fått uppgift om att Åse Richard fått en projektansällning vid IBF som har koppling 

till det forskningsprojekt som Viktor Mauritz ska genomföra om renovräkning och som 
professor Ted Hartig, IBF är handledare för.  

 Lennart J rapporterade från Föreningen Vårda Uppsalas årsmöte. Kerstin Berglund, 
deras tidigare ordförande hade hållit ett anförande om Uppsalas stadsutbyggnad. Hon 
menade bland annat att fler mindre centrum i nya bostadsområden är att föredra 
framför förtätning och höghus. Hon menade också att kulturarvsperspektivet negligeras 
och att det inte är bra att kommunen inte har en stadsarkitekt. 

 Marianne rapporterade om den nybildade föreningen allaskakunnabokvar.se Föreningen 
vill vara en nagel i ögat på fastighetsägarna och vill jobba för att ingen människa ska 
behöva tvångsförflyttas. En skrift med föreningens namn finns att hämta hem från 
föreningens hemsida (med föreningsnamnet). 

 Marianne och Lennart rapporterade från ett möte med Eriksbergs bibliotekarie Maria 
Kungsman-Kollberg. Plangruppen har erbjudits att hålla föredrag ensamma eller 
tillsammans med annan verksamhet under senhösten i år som del i bibliotekets  
föredragsserie. 

 Marianne rapporterade om att Anders Blixt är ny ordförande i LH Kalkstenen-Morenen 
och att det finns ett intresse om samverkan med Täljstenen plangrupp. Möjligheten att 
erbjuda dem att ha en direktsamverkan genom att välja in Anders Blixt i plangruppen 
diskuterades. 

 
5. Rundabordsmöte den 15/6 

Följande beslöts: 
 Marianne är moderator, Maria ombeds att sammanfatta mötet. August skriver 

anteckningar som underlag för ett nytt informationsblad. 
 August och Jan ansvarar för mat, dryck och inköp och ber Lennart C att hjälpa till med 

det. Detaljerat förslag redovisas på kommande plangruppsmöte den 1/6. 
 Marianne utarbetar förslag till Rundabordsmötets diskussionspunkter med tydliga mål 

för mötet. 
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 Lennart kontaktar Plan- och byggnadsnämndens 1:e vice ordf. Trond Svensen samt 
kansli-kontakt Sara Österberg för att be dem kolla upp vilka som kommer att delta. 
Vidare håller Lennart kontakt med Bergold och Sporrong. 

 Marianne kontaktar Uppsalahems styrelses förste vice ordförande Cecilia Forss, andre 
vice ordföranden Ingela Ekrelius samt Kanslikontakt Therese Gustavsson för att be dem 
att kolla upp vilka som kommer att delta. Vidare kontakta ordföranden Susanne Eriksson 
för att kort möte för att informera om plangruppen och rundabordsmötet. Slutligen 
håller Marianne kontakten med Åse Richard och genom henne Viktor Mauritz. 

 August kontaktar Magnus Elfwendahl, Örjan Trapp, Eleonore Abenius och Dan Thunman 
för att kolla vilka av dem som kommer till Rundabordsmötet.  

 Uppföljning av rundabordsmötet görs genom ett informationsbrev som skickas till 
deltagare och hyresgäster. 

 
6. Pressinbjudan 

Text för en pressinbjudan som tillsammans med medborgarförslag med Bergolds/Sporrongs 
skrivelse ska gå ut till media diskuterades. Beslöts att Lennart diskuterar texten med Maria och 
att de presenterar ett slutligt förslag till pressmeddelande vid kommande plangruppsmöte 1/6. 
  

7. Kommande plangruppsmöte  
Kommande möte den 1/6 kl 18.30. Förhoppningsvis kan då alla komma för att i detalj planera 
rundabordsmötet. 
 

8. Mötets avslutandes 
 
KALENDARIUM  
Månad Datum Möte / aktivitet Övrigt 
Juni  den 15, kl. 16 Rundabordsmöte OSA 9/6 
 den 1, kl 18.30 Plangrupp Detaljplanering av Rundabordsmötet 
September  den 5, kl. 18.30 Plangrupp  
Oktober  den 3, kl. 18.30 Plangrupp Tillsammans med styrelsen 
November  den 2, kl. 18.30 Plangrupp  
December  den 1, kl. 18.30 Plangrupp  
2016-05-18 / ab 
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