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PLANGRUPPSMÖTE	  NR	  14,	  2014-‐11-‐26	  	  	  	  
	  
Deltog:	  

• Marianne	  Staaf,	  sammankallande	  
• Lennart	  Johansson	  
• Agust	  Boj	  
• Jolanta	  Obminska	  
• Lennarth	  Colldén	  
• Maria	  Wegscheider	  	  

Deltog	  ej:	  
• Jan	  Gille	  	  

	  
Anteckningar	  
	  

1. Den	  preliminära	  dagordningen	  kompletterades	  och	  fastställdes.	  
	  

2. Anteckningar	  från	  plangruppsmöte	  nr	  13,	  2014-‐11-‐04	  gicks	  igenom	  och	  lades	  till	  
handlingarna.	  

	  
3. Projektorutrustning	  för	  ”gamla	  kvarterslokalen”.	  
Lennart	  C	  presenterade	  förslag	  till	  alternativa	  inköp	  som	  diskuterades.	  Beslöts	  att	  föreslå	  
fast	  takplacering	  av	  projektor	  med	  manuell	  filmduk.	  Vidare	  att	  endast	  utrusta	  den	  gamla	  
kvarterslokalen	  som	  är	  den	  bäst	  lämpade	  för	  möten.	  Slutligen	  att	  komplettera	  förslaget	  med	  
högtalarutrustning.	  Beräknad	  kostnadsram	  ca	  15.000	  kr.	  
	  
Lennart	  C	  åtog	  sig	  att	  kontakta	  Uppsalahem	  för	  att	  kolla	  om	  det	  går	  att	  få	  hjälp	  med	  
takmontering	  och	  framdragning	  av	  el.	  Vidare	  åtog	  sig	  Lennart	  C	  att	  kontakta	  leverantör	  för	  
slutligt	  val	  av	  utrustning	  med	  offert.	  Ambitionen	  är	  att	  vid	  kommande	  möte	  ta	  fram	  färdigt	  
inköps-‐	  och	  installationsförslag	  att	  presenteras	  för	  den	  lokala	  hyresgästföreningens	  styrelse.	  

	  
4. Informationsblad	  
Maria	  åtog	  sig	  att	  uppdatera	  tidigare	  förslag	  och	  skicka	  detta	  i	  pdf-‐format	  till	  Marianne	  och	  
August.	  Marianne	  åtog	  sig	  att	  försöka	  få	  bladet	  upptryckt	  i	  450	  ex	  till	  kommande	  
plangruppsmöte.	  

	  
5. Webbplats/arkiv	  
Alla	  var	  ense	  i	  beslutet	  att	  anteckningar	  från	  plangruppsmöten	  ska	  göras	  tillgängliga	  genom	  
www.bevarataljstenen.se.	  Lennart	  J	  åtog	  sig	  att	  utveckla	  webbplatsen	  för	  ändamålet.	  August	  
förser	  Lennart	  J	  med	  alla	  mötesanteckningar	  i	  pdf-‐format.	  
	  
6. Kulturhistorisk	  inventering	  av	  Täljstenen	  
Som	  ett	  led	  i	  varsam	  renovering	  och	  q-‐märkning	  av	  Täljstenen	  vore	  en	  kulturhistorisk	  
inventering	  i	  området	  vara	  av	  stort	  värde.	  En	  sådan	  inventering	  har	  Sofia	  Meurk	  utfört	  på	  
uppdrag	  av	  Riksbyggen	  för	  en	  del	  av	  Gränby.	  	  
	  
Lennart	  J	  har	  kontaktat	  Sofia	  Meurk	  för	  att	  höra	  om	  det	  är	  möjligt	  att	  använda	  rapporten	  
som	  ett	  gott	  exempel	  på	  en	  kulturhistorisk	  inventering.	  Hon	  meddelade	  att	  inventeringen	  får	  
visas	  men	  inte	  delas	  ut/distribueras.	  Lennart	  J	  har	  även	  talat	  med	  representant	  för	  
Riksbyggen	  som	  menade	  att	  inventeringen	  lett	  till	  att	  vissa	  inredningar	  bevarats.	  
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Kontakterna	  är	  viktiga	  inför	  att	  föreslå	  Uppsalahem	  en	  kulturhistorisk	  inventering	  av	  
Täljstenen.	  
	  
7. Seminarium	  	  
Utifrån	  dagens	  och	  tidigare	  planmötesdiskussioner	  gäller	  följande	  planering:	  
	  
Tid:	  	  Ett	  halvdags-‐	  eller	  kvällsseminarium	  tisdagen	  den	  10/3,	  onsdagen	  den	  11/3	  eller	  
torsdagen	  den	  12/3	  2015.	  
	  
Syfte	  och	  mål:	  

a) Att	  diskutera	  Allbolagslagens	  tolkning	  med	  målet	  att	  sociala	  hänsyn	  i	  större	  
utsträckning	  ska	  balansera	  affärsmässiga	  principer.	  Lagen	  (2010:879)	  kallas	  även	  
Allvillagen,	  finns	  att	  ta	  del	  av	  på:	  www.lagen.nu	  

b) Att	  diskutera	  varsam	  renovering	  inom	  Uppsalahems	  bestånd	  med	  målet	  att	  bevara	  
fast	  inredning	  av	  hög	  kvalitet	  vid	  renoveringar.	  	  Detta	  som	  ett	  led	  i	  en	  hållbarhets-‐
och	  miljöstrategi.	  

c) Att	  informera	  om	  Plangruppens	  ansträngningar	  för	  att	  få	  Täljstenen	  q-‐märkt.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  Målgrupper:	  
a) Sakkunniga	  inom	  de	  tre	  områdena	  Allbolagslagens	  tolkning,	  Varsam	  renovering	  och	  

q-‐märkning.	  
b) Lokalpolitiker	  från	  Uppsalahems	  styrelse,	  Socialnämnd	  och	  Kulturnämnd.	  
c) 	  Press/media.	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Följande	  beslöts:	  

Ø För	  att	  snabbt	  nå	  ut	  med	  seminarieresultatet	  till	  Täljstenens	  och	  eventuellt	  även	  andra	  
hyresgäster	  ska	  ett	  informationsmöte	  anordnas	  kort	  efter	  seminariet.	  Vidare	  ska	  vi	  lägga	  
kraft	  på	  att	  få	  mediers	  intresse	  att	  bevaka	  seminariet.	  	  

Ø Marianne	  söker	  sakkunniga	  för	  Allbolagslagens	  tolkning	  inom	  Hyresgästföreningen,	  
August	  inom	  Juridiska	  fakulteten,	  Uppsala	  universitet.	  

Ø Lennart	  J	  kontaktar	  PO	  Sporrong	  och	  Carl	  Erik	  Bergold,	  Föreningen	  Vårda	  Uppsala	  för	  att	  
höra	  om	  de	  kan	  tänka	  sig	  att	  delta	  i	  vårt	  kommande	  plangruppsmöte.	  Detta	  för	  att	  vi	  ska	  
få	  ta	  del	  av	  deras	  synpunkter	  på	  vårt	  planerade	  seminarium.	  	  

	  
8. Förslag	  till	  uppsatsämnen	  för	  institutionen	  för	  kulturgeografi,	  Uppsala	  universitet	  
Marianne	  presenterade	  brev	  till	  kulturgeografen	  med	  förslag	  om	  uppsatsämnen	  som	  kan	  
stödja	  Plangruppens	  framtida	  arbete.	  Det	  gäller:	  
a) Fördjupad	  kunskap	  om	  möjlighet	  att	  få	  ökat	  intresse	  hos	  bostadsbolag	  för	  varsam	  

renovering.	  
b) Fördjupad	  kunskap	  om	  de	  utslagningseffekter	  som	  totalrenoveringars	  starkt	  ökade	  

hyror	  ger.	  Bland	  annat:	  var	  tar	  svaga	  grupper	  vägen	  efter	  oönskad	  flytt?	  	  	  
	  

9. Kommande	  möte	  
Måndagen	  den	  8	  december	  kl.	  18.15	  -‐	  20.15	  i	  gamla	  kvarterslokalen,	  Täljstensvägen	  1B.	  
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