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

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

Deltagande	  gäster:	  	  	  
• P	  O	  Sporrong	  
• Carl	  Erik	  Bergold	  

	  
Anteckningar	  

1. Marianne	  öppnade	  mötet	  och	  hälsade	  gästerna	  välkomna.	  
P	  O	  är	  arkitekt	  och	  Carl	  Erik,	  arkitekturhistoriker	  har	  arbetat	  med	  plan-‐,	  byggnads-‐	  och	  
bostadsfrågor	  bl.	  a.	  på	  Boverket.	  Tillsammans	  har	  de	  sammanställt	  en	  omfattande	  
dokumentation	  av	  1900-‐talets	  bostadsbestånd	  inom	  Uppsala	  som	  gavs	  ut	  på	  1970-‐talet.	  
	  	  	  

2. Mötet	  inleddes	  därefter	  men	  en	  sammanfattning	  om	  syftet	  med	  det	  planerade	  
seminariet	  som	  plangruppen	  bjudit	  in	  gästerna	  för	  att	  diskutera.	  

	  
3. Seminariets	  innehåll	  

Seminariets	  innehåll	  diskuterades.	  De	  tre	  frågor	  som	  seminariet	  ska	  ta	  upp	  är:	  
Punkt	  A.	  Allbolagens	  tolkning.	  
Punkt	  B.	  Varsam	  renovering	  
Punkt	  C.	  Q-‐märkning	  av	  Täljstenen	  	  
P	  O	  och	  Carl	  Erik	  menade	  att	  det	  i	  första	  hand	  var	  renoveringsfrågor	  och	  Q-‐märkning	  som	  de	  kan	  
uttala	  sig	  om.	  De	  ansåg	  att	  dessa	  frågor	  var	  värda	  att	  belysa	  och	  såg	  positivt	  på	  ett	  sådant	  
seminarium.	  
	  

4. Seminariets	  målgrupp	  
Seminariets	  målgrupp	  diskuterades.	  Seminariet	  vänder	  sig	  i	  första	  hand	  till	  lokalpolitiker	  inom	  
de	  tre	  kommunala	  nämnderna:	  Socialnämnd,	  Kulturnämnd	  samt	  Plan	  och	  byggnadsnämnd	  som	  
får	  ny	  sammansättning	  från	  årsskiftet.	  	  Vidare	  Uppsalahems	  styrelse	  och	  därutöver	  
nyckelpersoner	  inom	  motsvarande	  förvaltningar	  samt	  nyckelpersoner	  inom	  Uppsalahem.	  
	  

5. Sakkunniga	  för	  seminariets	  tre	  frågor	  
Sakkunniga	  för	  de	  tre	  seminariefrågorna	  diskuterades.	  Många	  synpunkter	  och	  goda	  förslag	  
framkom	  enligt	  följande:	  

• Mårten	  Gullin,	  Förhandlingsledare	  Hyresgästföreningen	  Region	  Aros	  Gävle.	  	  
• Ulla	  Björkman,	  jurist,	  Föreningen	  Vårda	  Uppsala	  
• Kristina	  Berglund,	  ordförande	  i	  Föreningen,	  Vårda	  Uppsala	  
• Johan	  Dellbeck,	  	  byggnadsantikvarie,	  Byggnadsföretaget	  Bjerkling	  
• Anders	  Franzén,	  Byggnadsvård	  AB	  
• Dan	  Thunman,	  samhällsplanering,	  boende	  &	  miljö,	  Uppsala	  kommun	  
• Magnus	  Elfwendahl,	  kommunantikvarie	  
• Per	  Lundgren,	  avdelningschef,	  samhällsplanering	  och	  kulturmiljö,	  	  Länsstyrelsen	  

	  
	  

6. Önskad	  samverkan	  med	  Föreningen	  Vårda	  Uppsala	  
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Önskemålet	  om	  att	  få	  Föreningen	  Vårda	  Uppsala	  som	  medarrangör	  för	  seminariet	  framfördes.	  	  
P	  O	  och	  Carl	  Erik	  åtog	  sig	  att	  framföra	  önskemålet	  till	  deras	  styrelse	  som	  har	  möte	  i	  mitten	  av	  
januari.	  Uppdrogs	  åt	  August	  att	  sammanställa	  ett	  programförslag	  utifrån	  mötesdiskussionerna	  
som	  underlag.	  
	  

7. Seminarielokal	  
Lokal	  för	  diskuterades	  utifrån	  en	  uppskattning	  att	  ca	  50	  deltagare	  kan	  gälla.	  Mötet	  kom	  fram	  till	  
att	  P	  O:s	  och	  Carl	  Erik:s	  förslag	  om	  att	  den	  kommunala	  seniorlokalen	  Träffpunkten,	  Storgatan	  1	  
är	  ett	  bra	  alternativ.	  I	  samlingslokalen	  som	  tar	  ett	  70-‐tal	  personer	  går	  det	  att	  ordna	  med	  enklare	  
servering.	  	  
	  

8. Seminariets	  form	  
Formen	  för	  genomförandet	  diskuterades.	  En	  moderator	  som	  är	  insatt	  i	  de	  tre	  frågorna	  behövs.	  
Mötet	  kom	  fram	  till	  att	  inte	  ha	  ett	  podium	  där	  alla	  sakkunniga	  sitter	  utan	  i	  stället	  ha	  höga	  
ståbord	  kring	  vilka	  moderatorn	  samlar	  de	  sakkunniga	  för	  respektive	  seminariepunkt.	  Någon	  
förtäring	  kan	  bli	  aktuell,	  frukt	  och/eller	  öl/te/kaffe	  &	  macka	  exempelvis.	  
	  

9. Tid	  för	  seminariet	  
De	  dagar	  som	  tidigare,	  före	  besked	  om	  nyval,	  diskuterats	  är	  kvällsseminarium	  den	  10,	  11	  eller	  
12/3.	  Då	  vi	  vänder	  oss	  till	  politiker	  som	  fram	  till	  nyvalet	  den	  22/3	  kan	  det	  eventuellt	  vara	  bättre	  
att	  välja	  en	  tid	  därefter.	  Inget	  beslut	  i	  frågan	  togs.	  
	  
Marianne	  tackade	  våra	  gäster	  för	  deras	  medverkan,	  därefter	  togs	  övriga	  frågor	  upp	  vid	  
sidan	  av	  seminaiets	  planering.	  
	  

10. Projektorutrustning	  för	  kvarterslokalen	  
Lennarth	  C	  redovisade	  förslag	  till	  projektorutrustning	  som	  ställs	  till	  den	  lokala	  
hyresgästföreningen	  Täljstenen	  för	  beslut.	  
	  

11. Informationsbrev	  
Beslöts	  att	  Bevara	  Täljstenens	  Informationsbrev	  nr	  1.	  som	  Maria	  sammanställt	  ska	  delas	  ut	  till	  
samtliga	  hushåll	  samt	  läggas	  ut	  på	  vår	  webbplats/hemsida.	  Marianne	  åtog	  sig	  att	  kopiera	  
informationsbladet.	  
	  

12. Brev	  till	  Uppsalahem	  angående	  Kulturhistoriska	  inventering	  av	  Täljstenen	  
August	  redovisade	  förslag	  till	  skrivelse	  samt	  följebrev	  till	  Mathias	  Lantz.	  Dessa	  gicks	  igenom	  och	  
diskuterades.	  Uppdrogs	  åt	  August	  att	  utifrån	  mötets	  synpunkter	  justera	  innehållet	  och	  därefter	  
sända	  skrivelse	  och	  följebrev	  till	  Mathias.	  
	  

13. Tid	  för	  kommande	  möte	  och	  fördelning	  av	  arbetsuppgifter	  till	  dess	  
Onsdagen	  den	  7	  januari	  kl	  18.30	  
	  
Förslag	  till	  arbetsfördelning:	  

• Marianne,	  håller	  kontakt	  med	  hyresgästföreningen	  ang.	  seminariet,	  kopierar	  
informatonsbladet	  och	  ansvarar	  för	  att	  det	  distribueras	  till	  hushållen	  tillsammans	  med	  
Jolanta.	  	  

• Lennart	  J,	  håller	  kontakt	  med	  Föreningen	  Vårda	  Uppsala.	  	  
• August	  ansvarar	  för	  lokalbokning	  tillsammans	  med	  Jan	  och	  ansvarar	  för	  att	  skriva	  

seminarieprogram	  tillsammans	  med	  Maria.	  
• Lennarth	  C	  ansvar	  för	  kontakt	  med	  media.	  
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