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Anteckningar från plangruppsmöte 2015-01-07  
 
Deltog: 

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

Anteckningar 
1. Dagordningen justerades och fastställdes 

 
2. Justering av anteckningar Beslöts att anteckningar från Plangruppens möten skall justeras enligt ett rullande schema där Marianne är först ut som justerare. .  
3. Omvärdsbevakning Marianne initierade omvärdsbevakning som en ny fast punkt för våra plangruppsmöten och åtog sig att framöver förbereda information genom att sammanställa kortfattad skriftlig information. Aktuellt detta möte: 
Ø Aktuella hyror i g:a Täljstenen är 987:58 och i nya Täljstenen 1.471:36/kvm per år. 
Ø Marianne uppmanade alla i Plangruppen att gå in på www.pennygangen.se som presenterar ett nätverks arbete om bostadsområdet ”Pennygångens framtid” med devisen ”Alla ska bo kvar”. Arbetet har föranletts av Stenafastigheters planerade renovering. Marianne visade även på Hyresgästföreningens reaktion på Nätverkets engagemang genom en notis i Hyresgästföreningens ombudstidning.    ” 

4. Projektorutrustning för kvarterslokalen Lennarth C har sökt kontakt med ordföranden i den lokala hyresgästföreningen Täljstenen om inköp och installation av projektorutrustning för den gamla kvarterslokalen men ännu inte fått svar. Lennart J åtog sig att tillsammans med Lennarth C sköta kontakten med styrelsen för ett snabbt beslut om inköp och installation.  
5. Informationsbrevet Det första informationsbrevet har delats ut till Täljstenens alla gårdar. Lennart och Maria åtog sig att arbeta vidare med Plangruppens logotyp. Beslöts att informationsblad nr 2 ska kopieras på färgat papper för att hyresgäster lättare ska kunna skilja Plangruppens nyhetsbrev från Nyhetsbrevet Täljstensnytt. Beslöts vidare att sprida nästa nyhetsbrev vecka 19, första veckan i maj.   
6. Seminariet Seminariet diskuterades utifrån kontakten med stadsantikvarie Magnus Elfwendahl. 
Ø Beslöts att seminariets tema om Allbolagens tolkning, balans mellan lönsamhet och 

social hänsyn skall tas upp genom ett eget seminarium oktober/november 2015. Marianne åtog sig att inleda förberedelser för ett sådant seminarium. 
Ø Genom att koncentrera seminariet på två teman, renovering och q-märkning blir målgruppen för seminariet Plan och byggnadsnämnden, Kulturnämnden och Uppsalahems styrelse. Däremot inte socialnämnden. 

http://www.pennygangen.se/
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Ø Uppdrogs åt August att utifrån Magnus Elfwendahls synpunkter och mötets diskussion om dessa, utarbeta ett nytt programförslag som skickas till Föreningen Vårda Uppsalas styrelse med förfrågan om seminariesamverkan och ett samrådsmöte. 
Ø Beslöts att det nya programförslaget även ska skickas till Magnus Elfwendal för information tillsammans med Plangruppens förfrågan till Uppsalahem om en Kulturhistorisk inventering av området Täljstenen. 
Ø Beslöts att bjuda in vår lokala hyresgästförenings styrelse till ett informationsmöte om seminariet så snart det har fått fastare ramar. 
Ø Beslöts att tills vidare stå fast för tid för seminariet, onsdagen den 15 april kl 17.30-20.  

7. Informationsmöte för hyresgäster om genomfört seminarium Beslöts att ett informationsmöte för Täljstenens hyresgäster ska genomföras ca två veckor efter seminariet. Eventuellt kan andra inom Eriksberg inbjudas. 
 
8. Press och media.  
Ø Magnus Elfwendahl påpekade att för att nå ut brett genom press bör man bearbeta såväl Uppsala Nya Tidning som Uppsalatidningen. UNT når endast ca 35 % av Uppsalas hushåll och Uppsalatidningen få inte delas ut i områden med studentbostäder eftersom det räknas som reklam. 
Ø Magnus Elfwendahl menade att Kersti Kollberg är en mycket viktig journalist för frågor som seminariet tar upp.  Samtigt ska man ha i minnet att hon inte är en fristående journalist utan ”fristående kollumnist” för UNT.  

9. Underlag för motion angående q-märkning av Täljstenen 
Ø Lennart J har i kontakt med Sporrong & Bergold fått en indikation på att de båda kan tänka sig att utarbeta ett skriftligt underlag för någon politiker som är villig att motionera i kommunfullmäktige om q-märkning av Täljstenen. Lennart ombads att fortsätta diskussionen med Sporrong och Bergold angående detta. 
Ø Lennart ombads vidare att undersöka Sporrong & Bergolds intresse för en kulturhistorisk guidning inom Täljstensområdet till våren.   
 

10. Tidplaner för våren 
Ø Uppdrogs åt August att göra förslag till tidplan för vårens möten och aktiviteter. 
Ø Marianne åtog sig att kontakta vår hyresgästförenings styrelse och be om deras tidplan för våren så vi vet när styrelsemöten, medlemsmöte och årsmöte planeras.  

11. Tid för kommande plangruppsmöte 
 Måndagen den 19 januari kl 18.30    August Boj  Marianne Staaf Sekreterare  justerare      2015-01-14 / ab  


