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PLANGRUPPSMÖTE	  NR	  12,	  2014-‐10-‐15	  	  	  	  
	  
Närvarande:	  Marianne	  Staaf,	  	  Lennart	  Johansson,	  Maria	  Wegscheider,	  Jolanta	  Obminska,	  	  
Meddelat	  förhinder:	  August	  Boj,	  Jan	  Gille,	  	  
Inbjuden	  gäst/presumtiv	  plangruppsmedlem:	  Lennarth	  Colldén	  	  
	  
1	  Dagordningen	  kompletterades	  och	  fastställdes.	  2	  övriga	  frågor	  anmäldes.	  
	  
2	  Genomgång	  av	  anteckningar	  från	  föregående	  plangruppsmöte	  (24/9)	  och	  även	  
genomgång	  av	  tre	  bilagor	  till	  det	  mötet.	  
	  
3	  Punkten	  om	  bostadsmötet	  utgick	  då	  detta	  möte	  framflyttats.	  Plangruppen	  stannade	  till	  
vid	  de	  första	  dagordningspunkterna	  enligt	  nedan:	  
	  
Nya	  Eriksberg:	  Fortsatt	  bevakning.	  En	  fråga	  till	  nästa	  möte	  bör	  vara	  hur	  Uppsalahems	  
projektledare	  mathias	  Lantz	  reagerat	  på	  det	  arbete	  som	  Plangruppen	  bedriver.	  Skulle	  
någon/några	  av	  våra	  synpunkter	  kunna	  få	  något	  gehör	  När	  det	  gäller	  Nya	  Eriksberg?	  Givetvis	  
behandlades	  det	  som	  framkommit	  under	  mötet	  med	  Uppsalahems	  byggchef	  den	  2/10.	  En	  bra	  
sammanfattning	  återfinns	  på	  Plangruppens	  hemsida	  skriven	  av	  Lennart	  Johansson.	  
	  
Q-‐märkning:	  Inga	  nyheter	  att	  presentera.	  
	  
Renovering:	  Inga	  nyheter	  att	  presentera.	  Där	  följer	  vi	  alla	  allt	  som	  skrivs	  och	  debatteras	  i	  ämnet.	  
	  
IBF:	  Där	  har	  vi	  ändrat	  till	  att	  det	  är	  mer	  lämpligt	  att	  ta	  kontakt	  med	  Kulturgeografiska	  
institutionen	  och/eller	  KTH:	  grundutbildning	  för	  Samhällsbyggnad	  och	  miljö.	  Kontakt	  ej	  tagits;	  
avvaktar	  att	  vi	  i	  Plangruppen	  är	  överens	  o	  vad	  vi	  ”vill	  ha	  hjälp	  med”.	  (se	  också	  bilaga	  2,	  
föregående	  möte)	  
	  
Förslaget	  om	  att	  Plangruppen	  skall	  utvidga	  sitt	  arbetsfält	  till	  att	  engagera	  sig	  i	  hyresfrågor	  (extra	  
punkt):Detta	  engagemang	  skulle	  i	  dagsläget	  endast	  bli	  möjligt	  om	  Plangruppen,	  eller	  del	  därav,	  
ingår	  i	  styrelsen	  i	  den	  lokala	  hyresgästföreningen.	  Fördelar:	  vi	  blir	  en	  förhandlingspart	  och	  
hyresgästerna	  ser	  en	  istället	  för	  två	  ”grupper”.	  
Det	  förhandlas	  inte	  enbart	  om	  hyror	  utan	  om	  en	  hel	  del	  andra	  förhållanden	  vilket	  skulle	  kunna	  
vara	  lättare	  om	  man	  ingår	  i	  styrelsen.	  
Nackdelar:	  Plangruppen	  förlorar	  sin	  självständighet	  och	  påbörjat	  arbete	  riskerar	  att	  inte	  kunna	  
fölföljas	  då	  andra	  åtaganden	  inom	  styrelsens	  ram	  skulle	  ta	  tid	  i	  anspråk.	  
Sammanfattningsvis	  finns	  det	  i	  dagsläget	  föga	  intresse	  i	  Plangruppen	  för	  att	  ingå	  i	  den	  lokala	  
hyresgästföreningens	  styrelse.	  
Ev.	  finns	  behov	  av	  att	  återkomma	  i	  frågan.	  	  
	  
4	  Nyhetsbrevet:	  Frågan	  om	  nyhetsbrevet	  ajournerades	  vid	  förra	  mötet.	  Ett	  missförstånd	  om	  till	  
vilka	  brevet	  skulle	  riktas	  till,	  målgrupp,	  hade	  inte	  blivit	  helt	  utredd.	  
Vid	  dagens	  möte	  beslutades	  att	  Maria	  skriver	  klart	  sitt	  förslag	  till	  nyhetsbrevet	  och	  att	  det	  är	  
hyresgästerna	  på	  Täljstenen	  som	  är	  målgrupp.	  Förslaget	  preseteras	  på	  nästa	  möte.	  
	  
5	  Aktivitets-‐	  och	  tidplan:	  Vi	  beslutade	  att	  ajournera	  en	  genomgång	  av	  planen	  till	  nästa	  möte.	  
	  
6	  Övriga	  frågor:	  Vår	  logga.	  Lennart	  J	  visade	  prover	  på	  tänkt	  logga	  och	  arbetar	  vidare	  
tillsammans	  med	  Berit	  Wistrand	  för	  att	  vara	  klar	  till	  nästa	  möte.	  
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Marianne	  hade	  uppmärksammat	  en	  artikel	  i	  Uppsalatidningen	  nr.	  41	  som	  handlade	  om	  
omdaningen	  av	  affärscentret	  Kvarnen.	  En	  äldre	  hyresgäst	  uttryckte	  på	  etyt	  möte	  farhågor	  för	  
höjd	  hyra	  och	  fick	  till	  svar	  från	  fastighetsägarna	  att	  ”passar	  det	  inte	  så	  kan	  du	  alltid	  flytta”.	  
Marianne	  ställde	  en	  fråga;	  vad	  är	  det	  för	  samhälle	  vi	  har	  som	  kan	  göra	  ett	  sådant	  svar	  möjligt?	  
	  
7	  Ny	  ledamot!	  Efter	  att	  ha	  tagit	  del	  av	  mötet,	  fått	  frågor	  besvarade	  och	  även	  innan	  tagit	  del	  av	  
informationen	  på	  vår	  hemsida	  så	  kunde	  vår	  gäst	  bestämma	  sig	  för	  att	  vara	  med	  i	  Plangruppen.	  Vi	  
hälsar	  alltså	  Lennarth	  Colldén	  hjärtligt	  välkommen!	  
	  
8	  Nästa	  möte:	  tisdagen	  den	  4/11	  kl.	  18.15	  
	  
	  
Vid	  datorn:	  	  Marianne	  Staaf	  	  /	  ab	  


