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PROJEKTMÖTE	  NR	  10,	  DEN	  2014-‐09-‐11	  	  	  	  
	  
	  
Deltog:	  

• Marianne	  Staaf,	  sammankallande	  	  
• August	  Boj	  	  
• Jolanta	  Obminska	  
• Maria	  Wegscheider	  	  

Deltog	  ej:	  
• Jan	  Gille	  	  
• Lennart	  Johansson	  
• 	  

Ur	  Hyresgästföreningens	  tidning	  HYRT	  &	  HÄNT,	  Region	  Aros	  Gävle	  Nr	  3,	  2014:	  
	  
”Hyresgästföreningen	  bedriver	  som	  ett	  komplement	  till	  övrig	  verksamhet	  även	  informella	  
arbetsgrupper.	  Genom	  arbetsgrupper	  kan	  också	  de	  som	  inte	  vill	  gå	  med	  i	  en	  styrelse	  engagera	  sig.	  
Man	  behöver	  inte	  vara	  medlem	  i	  Hyresgästföreningen	  för	  att	  ingå	  i	  en	  arbetsgrupp”	  	  
	  
Täljstenens	  plangrupp	  kan	  ses	  som	  ett	  exempel	  på	  en	  sådan	  arbetsgrupp.	  
	  

Anteckningar	  
1. Samråd	  med	  Eriksbergs	  Egnahems-‐	  och	  Fruktodlareförening	  

Egnahemsföreningens	  ordförande	  Christian	  Strondl	  hälsades	  välkommen.	  Syftet	  med	  inbjudan	  
var	  att	  få	  informera	  våra	  ”egnahems-‐grannar”	  om	  projektet	  Bevara	  Täljstenen,	  vilka	  frågor	  vi	  
arbetar	  med	  och	  samtidigt	  få	  veta	  en	  del	  om	  Egnahemsföreningens	  verksamhet.	  	  Bestämdes	  att	  
löpande	  hålla	  varandra	  informerade	  om	  	  sådant	  i	  våra	  verksamheter	  som	  kan	  vara	  av	  intresse.	  
	  	  

2. Komplettering	  och	  fastställande	  av	  dagordning	  
Dagordningen	  gicks	  igenom,	  kompletterades	  och	  fastställdes.	  
	  

3. Genomgång	  av	  anteckningar	  från	  föregående	  möte	  
Anteckningarna	  gicks	  igenom	  och	  lades	  till	  handlingarna.	  
	  

4. Genomgång	  av	  Aktivitets-‐	  och	  tidplan	  
Planen	  gicks	  igenom,	  ändrades	  och	  fastställdes.	  
	  

5. Nya	  Eriksberg	  och	  möte	  med	  Mathias	  Lantz	  
Mathias	  har	  ställt	  sig	  positiv	  till	  ett	  möte	  med	  plangruppen	  onsdagen	  den	  24/9	  kl	  18,	  i	  
Uppsalahems	  utställningslokal	  Granitvägen	  12.	  Beslöts	  att	  ta	  upp	  följande	  punkter/frågor	  med	  
Mathias:	  

a) Vi	  ger	  en	  kort	  information	  om	  de	  fyra	  områden	  plangruppen	  arbetar	  med.	  
b) Hur	  ser	  tidplanen	  ut	  för	  renovering/stambyte	  inom	  Täljstenen?	  
c) Vilka	  aktuella	  direktiv	  finns	  om	  projektet	  Nya	  Eriksberg	  och	  hur	  ser	  fortsatt	  

process/tidplan	  ut	  i	  förhållande	  till	  den	  officiella	  på	  Nya	  Eriksbergs	  hemsida?	  
d) Kan	  det	  vara	  möjligt	  att	  intressera	  Uppsalahem	  att	  genomföra	  en	  kulturhistorisk	  

inventering	  av	  Täljstenen	  i	  likhet	  med	  den	  som	  Riksbyggen	  gjort	  för	  del	  av	  Norra	  
Gränby?	  

e) Kan	  det	  vara	  möjligt	  att	  intressera	  Uppsalahem	  för	  att	  göra	  en	  liknande	  varsam	  
renoveringsplan	  för	  Täljstenen	  som	  Rikshem	  har	  för	  300	  av	  Rikshems	  1.500	  bostäder	  i	  
Norra	  Gränby?	  
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f) Hur	  uppfattar	  Mathias	  skillnaden	  i	  intentioner	  mellan	  Uppsalahems	  styrelse,	  
Kulturnämnden	  och	  Plan-‐	  och	  byggnadsnämnden	  avseende	  dels	  förtätning,	  dels	  varsam	  
renovering?	  

g) Vilka	  inom	  Uppsalahem	  anser	  Mathias	  att	  vi	  ska	  ge	  löpande	  information	  om	  Täljstenens	  
plangrupps	  löpande	  verksamhet?	  

Uppdrogs	  åt	  August	  att	  före	  mötet	  förse	  Mathias	  med	  dessa	  punkter/frågor	  samt	  att	  föreslå	  
honom	  att	  försöka	  hålla	  mötet	  inom	  tidsramen	  45	  minuter.	  
	  	  

6. Q-‐märkning	  och	  kulturmiljöprogram	  
• Uppsala	  kommuns	  kulturförvaltning	  har	  utarbetat	  ett	  övergripande	  förslag	  till	  

kulturmiljöprogram.	  Programmet	  ska	  ge	  en	  översiktlig	  kunskap	  om	  kulturmiljövärden	  i	  
stadsdelar,	  tätorter	  och	  på	  landsbygden	  och	  syftar	  till	  att	  ge	  riktlinjer	  för	  kommunens	  
framtida	  planering.	  	  Plangruppen	  har	  tillsammans	  med	  många	  andra	  inbjudits	  att	  lämna	  
synpunker	  på	  förslaget	  genom	  ett	  remissvar.	  Vårt	  remissförslag	  kan	  förhoppningsvis	  
stärka	  medborgarförslaget	  om	  q-‐märkning	  av	  Täljstenen.	  

	  
• Uppdrogs	  åt	  August	  att	  skriva	  ett	  förslag	  till	  remissvar.	  Senast	  den	  15	  oktober	  2014	  ska	  

remissvaret	  inkommit	  till	  Uppsala	  kommun.	  	  	  
	  

• Kulturmiljöprogrammet	  presenteras	  vid	  ett	  informationsmöte	  tisdagen	  den	  16/9	  kl	  
18.30,	  i	  Kulturförvaltningens	  lokaler,	  Stationsgatan	  12,	  matsalen	  plan	  7.	  

	  
7. Varsam	  renovering	  

Ø Rikshem	  anlitade	  2011	  företaget	  Sofia	  Meurk	  för	  att	  göra	  en	  kulturhistorisk	  inventering	  
av	  området	  Norra	  Gränby.	  Området	  planlades	  1964	  och	  byggdes	  1965-‐68.	  Det	  finns	  flera	  
paralleller	  med	  Täljstenen;	  samma	  arkitekt,	  samma	  byggföretag	  och	  delvis	  samma	  unika	  
värden.	  

	  
• I	  Norra	  Gränby	  där	  renovering	  pågår	  2012-‐2016	  startades	  projektet	  Våra	  hem	  av	  en	  

arbetsgrupp	  (konstgrupp)	  under	  mottot	  ”Vi	  vill	  kunna	  bo	  kvar”.	  Arbetsgruppen	  som	  
består	  av	  tio	  kulturarbetare	  och	  projektledaren	  och	  journalisten	  Åse	  Richard,	  har	  en	  
bred	  samverkan	  med	  ABF,	  kyrkoförsamlingen,	  IBF	  och	  flera	  kulturföreningar.	  Projektet	  
finansieras	  av	  Hyresgästföreningen,	  Uppsala	  kommun	  och	  Kultur	  i	  Länet.	  	  

	  
• Projektet	  arrangerar	  under	  september	  dels	  en	  utställning	  om	  varsam	  renovering	  som	  

visas	  i	  Galleri	  Åhuset	  13-‐28/9	  dels	  en	  debatt	  ”Samtal	  Pågår”	  med	  Sara	  Westin	  från	  IBF,	  
onsdagen	  den	  17/9	  kl	  19.	  

	  
8. Samverkan	  med	  IBF	  

Den	  1/9	  skickade	  August	  ett	  mail	  till	  Terry	  Hartig	  med	  en	  förfrågan	  om	  hur	  vi	  ska	  kunna	  få	  till	  
ett	  möte	  med	  någon	  enskild	  forskare	  för	  att	  diskutera	  projektet	  Bevara	  Täljstenen.	  Beslöts	  att	  ta	  
direkt	  kontakt	  med	  Sara	  Westin	  i	  samband	  med	  debatten	  i	  Samtal	  Pågår	  den	  17/9.	  
	  

9. Övriga	  frågor	  
• Marianne	  rapporterade	  att	  hon	  varit	  i	  kontakt	  och	  inväntar	  svar	  från	  ett	  tio-‐tal	  

Täljstensbor	  om	  förstärkning	  av	  plangruppen.	  	  
• Utkast	  till	  informationsblad	  diskuterades.	  Beslöts	  att	  August	  håller	  kontakt	  med	  Maria	  

för	  att	  utarbete	  ett	  omarbetat	  och	  kompletterat	  förslag.	  
• Marianne	  åtog	  sig	  att	  ansöka	  om	  medel	  för	  översättning	  av	  informationsbladet.	  

	  
10. Kommande	  aktiviteter/insatser	  &	  möten	  

Ø 16/9	  kl	  18.30	  Informationsmöte	  om	  Kulturförvaltningens	  kulturmiljöförslag.	  
Kommunens	  lokaler	  på	  Stationsgatan	  12,	  matsalen	  plan	  7.	  
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Ø 17/9	  kl	  19	  Debatt	  ”Samtal	  Pågår	  i	  samband	  med	  utställningen	  Våra	  Hem.	  	  Galleri	  Åhuset.	  
Ø 24/9	  kl	  18	  Möte	  med	  Mathias	  Lantz,	  Uppsalahem,	  i	  Uppsalahems	  utställningslokal	  

Granitvägen	  12.	  
Ø 13-‐28/9	  Utställningen	  Våra	  Hem,	  Galleri	  Åhuset.	  Öppet	  månd-‐fred	  12-‐16,	  lördag-‐sönd	  

12-‐17.	  	  
Ø 15/10	  Senaste	  dag	  för	  inlämning	  av	  remissvar	  för	  kommunens	  kulturmiljöprogram.	  
Ø 15/10	  Distribution	  av	  första	  informationsbladet.	  
Ø 19/11	  Informationsmöte	  angående	  q-‐märkning	  

	  
11. Kommande	  plangruppsmöten	  

Ø 24/9	  (onsdag).	  kl	  18	  Mötet	  inleds	  i	  Uppsalahems	  utställningslokal,	  Granitvägen	  12.	  
Därefter,	  från	  ca	  19-‐20.15	  i	  Täljstenens	  g:a	  kvarterslokal.	  

Ø 8/10	  (onsdag)	  kl18.15-‐20.15	  i	  Täljstenens	  g:a	  kvarterslokal.	  
	  
	  
2014-‐09-‐16	  /	  ab	  

	  


