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Anteckningar från  Plangruppsmöte nr 17, 2015-01-19 
 
Deltog: 

 Marianne Staaf, sammankallande 
 Lennart Johansson 
 Agust Boj 
 Maria Wegscheider  

Deltog ej: 
 Jolanta Obminska 
 Lennarth Colldén 
 Jan Gille 

 
Anteckningar 

1. August valdes till mötesordförande och Maria till justeringsman 
 Beslöts att mötesordförande framöver väljs från gång till gång. 
 Beslöts att justeringsman utses från gång till gång och att anteckningarna 

distribueras först efter att de har justerats. Behövs undertecknande görs det vid 
kommande plangruppsmöte. 

 
2. Dagordningen kompletterades och fastställdes 

 
3. Genomgång av anteckningar från Plangruppsmöte 2015-01-07 

Anteckningarna gicks igenom och lades till handlingarna. 
 

4. Genomgång och justering av kalendarium för våren 
Kalendariet gicks igenom och justerades. (Bifogas till dessa anteckningar. 

 
5. Omvärldsbevakning 
 Stadsantikvarien Magnus Elfwendahl har tipsat om www.fibor.org/medlemsforetag 

FIBOR är en branschorganisation för konservatorer och andra företags om arbetar med 
renoveringar av olika slag. 
 

6. Projektorutrustning för kvarterslokalen 
Lennart J har talat med ordföranden i LH Täljstenen. Hon vill få inköpslista och själv göra 
inköpen. Lennart åtog sig att efter kontakt med Lennarth C  åter kontakta ordföranden och 
föreslå att någon av Lennart L eller Lennarth C följer med vid upphandling.  Lennart J åtog 
sig vidare att tala med ordföranden om bra bredbandsuppkoppling vilken är lika viktig. 

 
7. Logga för informationsbrev 
August åtog sig att kontakta en grafisk formgivare/tecknare och undersöka möjligheten att 
få hjälp att omforma Annika Westerbergs teckning till en logotyp/symbol som bland annat 
ska kunna användas som brevhuvud. 

 
8. Seminariet 
Seminariet diskuterades i väntan på besked från Föreningen Vårda Uppsala FVU om 
samverkan. 
Så snart FVU lämnat besked ska vi organisera fortsatt kontaktarbete. Viktigt är då att tänka 
på att kontakterna ska tas effektivt, att vi tar hänsyn till lokalpolitikers och tjänstemäns 
tidspress. August utarbetar en ”mall” för förstakontakt. Följande fördelning föreslogs: 

 

http://www.fibor.org/medlemsforetag
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 Lennart J åtog sig att presentera seminarieplanerna vid Vänsterpartiets lokala möte i 
Eriksberg den 3/2. August visade intresse att närvara. 

 August åtog sig att kontakta Socialdemokraternas lokala förening i Eriksberg och be att 
få göra en seminariepresentation. 

 Lennart J åtog sig att kontakta Miljöpartiets lokala förening i samma fråga. 
 Marianne åtog sig att kontakta politiker i Kulturnämnden 
 August åtog sig att kontakta politiker i Plan- och byggnadsnämnden samt tjänstemän i 

Stadsbyggnadsförvaltningen. 
 Beslöts att styrelsen för LH Täljstenen skall inbjudas till seminariet. 
 Konstaterades att Mårten Gullin, Hyresgästföreningens förhandlingsledare är viktig att 

få med, inte minst som länk till höstseminariet. 
 

9. Informationsmöte om seminariet för hyresgäster 
Beslöts att genomföra informationsmötet en vecka efter seminariet, med andra ord 
Onsdagen den 22 april. Tidpunkt beslöts däremot inte. 
 
10. Motion angående q-märkning av Täljstenen 
Lennart J kommer kontakta PO Sporrong och Carl-Erik Bergold angående underlag för q-
märkning samt guidad visning av Täljstenen i vår. 
 
11. Höstseminarium 
Seminariet diskuterades.  
 Seminariets syfte är att ifrågasätta hur Allbo-lagen i dag tolkas, problematisera och 

diskutera denna tolkning som kan leda till social utslagning av svaga grupper. 
 Plangruppens mål med seminariet är att få gehör för en alternativ tolkning som sedan 

ska kunna föras fram i förhandlingar mellan hyresgäster och fastighetsbolag.  
 För att åstadkomma önskad dialog måste vi engagera juridisk expertis inom 

hyresgäströrelsen och deras motpart SABO. 
 Vid seminariet måste vi få representanter från forskningen som påtalar de 

forskningsresultat som visar på social utslagning, och bristen på kunskap om var svaga 
grupper tar vägen då de inte har råd att bo kvar.  

 Utifrån denna diskussion gäller det att få politiker att inse att dagens hyrespolitik kan ge 
fysiska och psykiska hälsoeffekter med ökade kostnader för landsting och kommun. Med 
andra ord måste politikerna ges insikt en helhetssyn om samband mellan lagtolkning och 
samhällskostnader. 

 Marianne åtog sig att inleda arbetet att finna rätt personer för seminariets panel och att 
ordna ett möte mellan Plangruppen och Hyresgästföreningen Region Aros Gävle.   
 

12. Kommande möte 
 
Onsdagen den 4 februari kl 18.30 – 20.30 i g:a kvarterslokalen. 
 
 
2015-01-20 // ab 
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KALENDARIUM VÅREN 2015 
Reviderad 2015-01-20. 
 
  
JANUARI 
Datum 

 
Tid 

 
Möte / aktivitet 

 
Övrigt 

7 18.15-20.15 Plangruppsmöte Genomfört 
19 18.30-20.30 Plangruppsmöte Genomfört 
FEBRUARI    
4 18.30-20.30 Plangruppsmöte   
18 18.30-20.30 Plangruppsmöte  
MARS    
4 18.30-20.30 Plangruppsmöte  
18 18.30-20.30 Plangruppsmöte  
APRIL    
1 18.30-20.30 Plangruppsmöte  
8 18.30-20.30 Plangruppsmöte  
15 18.00-20.30 Seminarium För politiker 
22 18.30-20.30 Plangruppsmöte För hyresgäster 
MAJ    
6 18.30-20.30 Plangruppsmöte  
20 18.30-20.30 Informationsmöte  
JUNI    
3 18.30-20.30 Plangruppsmöte  
  SOMMARUPPEHÅLL  
 
 


