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PLANGRUPPSMÖTE	  NR	  13,	  2014-‐11-‐04	  	  	  	  
	  
Deltog:	  

• Marianne	  Staaf,	  sammankallande	  	  
• Lennart	  Johansson	  
• Agust	  Boj	  	  
• Jan	  Gille	  	  
• Jolanta	  Obminska	  	  
• Lennarth	  Colldén	  	  

Deltog	  ej:	  
• Maria	  Wegscheider	  	  

	  
Anteckningar	  
	  

1. Den	  preliminära	  dagordningen	  fastställdes.	  
	  

2. Anteckningar	  från	  plangruppsmöte	  nr	  12,	  2014-‐10-‐15	  gicks	  igenom	  och	  lades	  till	  
handlingarna.	  

	  
3. Plangruppens	  yttrande	  om	  Uppsala	  kommuns	  förslag	  till	  Kulturmiljöplan	  

Yttrandet	  som	  sammanställts	  av	  August	  och	  skickat	  in	  inom	  fastställd	  tid,	  godkändes.	  
Yttrandet	  inriktade	  sig	  helt	  på	  möjligheten	  till	  q-‐märkning	  av	  Täljstenen.	  
	  Se	  bilaga	  1.	  

	  
4. Kulturhistorisk	  inventering	  av	  Täljstenen	  

Vid	  mötet	  den	  24/9	  med	  Uppsalahems	  projektledare	  för	  Nya	  Eriksberg,	  Mattias	  Lantz,	  
frågade	  vi	  i	  Plangruppen	  om	  Mattias	  tror	  att	  Uppsalahem	  kan	  intressera	  sig	  för	  samma	  
typ	  av	  kulturhistorisk	  inventering	  av	  Täljstenen	  som	  Riksbyggen	  genomfört	  genom	  Sofia	  
Meurk	  i	  en	  del	  av	  Gränby.	  Mattias	  föreslog	  att	  vi	  skulle	  skicka	  en	  skriftlig	  förfrågan	  till	  
Uppsalahem,	  ställd	  till	  honom.	  Vi	  nämnde	  att	  det	  eventuellt	  kan	  genomföras	  som	  ett	  
elevarbete	  genom	  en	  samverkan	  med	  Uppsala	  universitets	  institution	  för	  kulturgeografi	  
till	  vilken	  vi,	  om	  intresse	  finns,	  kan	  lämna	  kontaktuppgifter.	  	  
	  
Beslöts	  att	  skicka	  denna	  förfrågan	  till	  Uppsalahem.	  	  Lennart	  J	  åtog	  sig	  att	  kontakta	  Sofia	  
Meurk	  för	  att	  höra	  om	  det	  är	  ok	  att	  förse	  Uppsalahem	  med	  hennes	  kulturhistoriska	  
inventering	  som	  hon	  utarbetat	  på	  uppdrag	  av	  Rinksbyggen	  vilken	  vi	  har	  scannat.	  August	  
åtog	  sig	  att	  skriva	  utkast	  till	  förfrågan.	  
Dessa	  insatser	  är	  ett	  led	  i	  arbetet	  med	  q-‐märkning	  av	  Täljstenen.	  
	  

5. Den	  lokala	  Hyresgästföreningen	  Täljstenens	  bostadsmöte	  den	  27/10	  
Mötet	  diskuterades.	  Vid	  mötet	  föreslog	  representanter	  för	  plangruppen	  inköp	  av	  
projektorutrustning	  för	  kvarterslokalerna.	  Styrelsen	  ställde	  sig	  positiv	  till	  sådant	  inköp.	  
Lennarth	  C	  åtog	  sig	  att	  undersöka	  alternativ	  och	  presentera	  ett	  inköpsförslag	  vid	  
kommande	  plangruppsmöte.	  

	  
6. Informationsbladet	  

Då	  Maria	  inte	  deltog	  i	  mötet	  beslöts	  att	  påminna	  henne	  om	  önskemålet	  att	  hon	  utarbetar	  
slutversion	  av	  ett	  första	  informationsblad	  som	  ska	  riktas	  till	  Täljstenens	  hyresgäster.	  
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7. Uppsatsämnen	  för	  Kulturgeografiska	  institutionen	  i	  Uppsala	  alt.	  KTH	  Stockholm	  
Forskningssamverkan	  diskuterades.	  På	  Mariannes	  initiativ	  har	  vi	  tidigt	  beslutat	  att	  verka	  
för	  att	  få	  till	  stånd	  en	  forskningssamverkan	  som	  kan	  stödja	  plangruppens	  arbete.	  En	  
samverkan	  med	  IBF	  har	  visat	  sig	  vara	  svår	  att	  få	  igång.	  Sara	  Westin,	  tidigare	  knuten	  till	  
IBF	  har	  därför	  istället	  föreslaget	  en	  samverkan	  med	  Kulturgeografiska	  instutionen	  vid	  
Uppsala	  universitet	  eller	  med	  KTH	  i	  Stockholm.	  Marianne	  åtog	  sig	  att	  till	  kommande	  
plangruppsmöte	  sammanställa	  förslag	  till	  uppsatsämnen	  att	  diskutera	  med	  aktuella	  
studierektorer.	  
	  

8. Webbplats	  /	  arkiv	  
Beslöts	  att	  göra	  plangruppens	  mötesanteckningar	  och	  andra	  dokument	  tillgängliga	  
genom	  ett	  öppet	  arkiv.	  Lennart	  åtog	  sig	  att	  försöka	  utveckla	  webbplatsen	  så	  att	  det	  är	  
möjligt.	  August	  åtog	  sig	  att	  omforma	  mötesanteckningar	  och	  viktiga	  dokument	  till	  PDF-‐
filer.	  
	  

9. Seminarium	  
Enligt	  tidigare	  beslut	  ska	  plangruppen	  verka	  för	  att	  åstadkomma	  ett	  seminarium	  under	  
första	  delen	  av	  2015.	  Inriktningen	  bör	  vara:	  	  
1.	  	  Att	  ”lyfta	  kunskapen”	  om	  Allbolags-‐lagens	  stöd	  för	  sociala	  frågor.	  (I	  dag	  framför	  
kommunala	  fastighetsbolag	  ensidigt	  vinstkrav,	  ”varje	  projekt	  måste	  hämtas	  hem”.)	  
2.	  Att	  påverka	  principer	  för	  varsam	  renovering.	  (I	  början	  av	  2014	  tog	  Uppsalahems	  
styrelse	  beslut	  om	  att	  alltid	  riva	  ut	  ”gamla	  kök”	  och	  annan	  fast	  inredning	  vid	  
renoveringar).	  
3.	  Att	  informera	  om	  Plangruppens	  vilja	  att	  q-‐märka	  Täljstenen.	  
Syftet	  med	  seminariet	  bör	  vara	  att	  öka	  kunskapen	  om	  dessa	  frågor	  hos	  lokala	  politiker	  
inom	  Uppsalahem	  och	  berörda	  nämnder	  efter	  att	  den	  majoritetens	  förtroendevalda	  har	  
utsetts.	  
Beslöts	  att	  vid	  kommande	  möte	  diskutera	  seminariet	  och	  så	  långt	  det	  är	  möjligt	  fastställa	  
följande:	  
-‐ Budget/sponsor	  
-‐ Dag	  och	  tid	  
-‐ Lokal	  
-‐ Diskussionspunkter/syfte	  
-‐ Sakkunniga	  för	  de	  tre	  punkterna	  
-‐ Moderator	  
-‐ Målgrupper	  
-‐ Program	  /	  körchema	  

	  
10. Kommande	  möte	  

Tisdagen	  den	  18	  november	  kl	  18.15	  i	  gamla	  kvarterslokalen	  
	  

2014-‐11-‐09	  /	  ab	  
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Uppsala	  kommun	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  BILAGA	  1	  
Kulturnämnden	  
753	  75	  	  Uppsala	  
	  
	  
Yttrande	  angående	  förslag	  till	  Kulturmiljöprogram	  
	  
Med	  följande	  yttrande	  vill	  vi	  stärka	  möjligheten	  att	  skydda	  Täljstenen	  i	  Eriksberg	  för	  kommande	  
generationer	  genom	  q-‐märkning.	  Täljstenen	  är	  en	  förhållandevis	  unik	  och	  väl	  bevarad	  bebyggd	  
kulturmiljö,	  värd	  att	  värna	  och	  vårda	  som	  ett	  exempel	  på	  en	  intressant	  epok,	  åren	  före	  
miljonprogrammet.	  Detta	  vill	  vi	  ska	  framgå	  i	  Kulturmiljöprogrammet.	  
	  
I	  förslaget	  till	  Kulturmiljöprogram	  hänvisas	  till	  Vision	  Uppsala	  2030.	  Där	  står	  det	  bland	  annat	  att	  
översiktsplanen	  redovisar	  hur	  ”allmänna	  intressen,	  miljö	  och	  riskfaktorer	  ska	  beaktas	  vid	  beslut	  
som	  gäller	  planering,	  byggande	  och	  resurshushållning.	  Det	  står	  vidare	  att	  ”Uppsala	  kommun	  ska	  
ha	  attraktiva	  och	  välbevarade	  kulturmiljöer	  (år	  2030).	  Det	  ska	  (då)	  finnas	  kunskap	  och	  
medvetenhet	  om	  dessa	  hos	  innevånare,	  politiker	  och	  tjänstemän.”	  
	  
Uppsala	  är	  i	  stark	  utveckling.	  Politiska	  beslut	  har	  slagit	  fast	  att	  Uppsala	  ska	  öka	  byggandet	  med	  
3.000	  bostäder	  per	  år	  de	  närmaste	  fyra	  åren	  och	  inom	  Plan	  och	  byggnadsnämnden	  är	  man	  
överens	  över	  partigränserna	  om	  att	  förtätning	  av	  redan	  bebyggda	  områden	  är	  det	  mest	  
kostnadseffektiva	  alternativet.	  Projektet	  Nya	  Eriksberg	  är	  ett	  exempel	  som	  bygger	  på	  denna	  
princip.	  
	  
Det	  finns	  flera	  skäl	  att	  välja	  Täljstenen	  som	  en	  bevarad	  miljö	  från	  sin	  epok	  i	  ett	  område	  som	  
enligt	  planerna	  står	  inför	  en	  stark	  förtätning.	  	  

1. Geografiskt	  ligger	  Täljstenen	  enskilt	  som	  en	  kil	  in	  i	  Stadsskogen.	  
2. Området	  ägs	  i	  sin	  helhet	  av	  Uppsalahem	  som	  har	  planerat	  området,	  varit	  byggherre	  för	  

området	  och	  helt	  i	  egen	  regi	  förvaltat	  och	  vårdat	  området	  väl	  sedan	  det	  byggdes.	  
3. Området	  har	  ritats	  av	  väl	  ansedda	  arkitekter	  och	  byggts	  av	  byggföretag	  med	  gott	  

renommé.	  Flera	  arkitektoniska	  lösningar	  var	  unika	  för	  sin	  tid.	  
4. Täljstenen	  har	  inte	  genomgått	  förändringar	  utöver	  komplettering	  av	  ett	  höghus	  och	  

miljöstugor.	  Dessa	  kompletteringar	  har	  inte	  förändrat	  kulturmiljöns	  karaktär.	  	  
	  

Se	  vidare	  www.bevarataljstenen.se	  
	  
Genom	  att	  i	  Kulturmiljöprogrammet	  skriva	  in	  möjlighet	  till	  q-‐märkning	  av	  Täljstenen	  kan	  det	  
bidra	  till	  att	  Uppsala	  kommun	  kan	  få	  en	  väl	  bevarad,	  attraktiv	  bebyggd	  kulturmiljö	  som	  kan	  öka	  
kunskap	  och	  medvetenhet	  hos	  innevånare,	  politiker	  och	  tjänstemän,	  om	  en	  viktig	  
bebyggelsehistorisk	  epok.	  Detta	  helt	  i	  enlighet	  med	  kommunens	  styrdokument	  Vision	  Uppsala	  
2030.	  	  
	  	  	  
Uppsala	  i	  oktober	  2014	  
	  
Täljstenens	  plangrupp	  	  
genom	  August	  Boj,	  sekreterare	  
	  
	  


