
BEVARA TÄLJSTENEN
Täljstenens plangrupp

Anteckningar från Plangruppsmöte nr 19, 2015-02-18
 
Deltog:

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

Anteckningar
1. Val av mötesordförande och justerare
Lennarth C valdes till mötesordförande och Jolanta till justerare.

2. Genomgång av anteckningar från Plangruppsmöte 2015-02-04
Anteckningarna gicks igenom och lades till handlingarna.

3. Omvärldsbevakning
➢ Rapporterades från Hyresgästföreningens möte om stambyte, renovering och 

ombyggnad. Vid mötet informerades om grunderna för det hyresgästerna behöver ha 
kunskap om vid nämnda förändringar. Ett uppföljningsmöte kommer genomföras den 9 
mars. 

➢ I Knivsta har föreningen Vårda Knivsta bildats för att motverka att inte ”Knivsta växer 
sönder”.

➢ Den 5/3 kl 11.30-13 i Svenska Kyrkans lokaler i Gränby centrum våning 3 
inbjuder Hyresgästföreningen och Svenska Kyrkan till seminariet”Trygg är 
ingen vara” om hyresgäster, ombyggnad & omflyttning. Anmälan senast 2/3 till 
kirsi.soderlind@hyresgastforeningen.se

➢ Öppet möte genomförs med Uno Westerlund, torsdagen den 12/3 kl 19.15 i G:a 
kvarterslokalen om ”Gamla Eriksberg och Råstenen vid Norby Helvete”. Arrangör är 
Eriksbergs socialdemokratiska förening.

➢ Spridd (www.spridd.se) är ett kontor vars delägare har arbetat på olika arkitektkontor 
i Sverige och i Europa och deltagit i undervisning och forskning. Kontoret har bildats för 
att omtolka positioner i hemmet, på arbetsplatsen och i staden. 

4. Projektorutrustning och bredband för kvarterslokalen
Upphandlingen beräknas att genomföras vecka 9. Därefter blir det möjligt att planera 
eventuell upphandling av bredband.

5. Grafiskt program
Lennart J har nu ordnat med info@bevarataljstenen.se som når alla i Planngruppen.
Förslag till grafiska regler diskuterades och justerades enligt följande:
➢ Tryckt och printat material ska ha logotypen i svart vänsterställd som brevhuvud och  

brevfot centrerad som på denna sida.
➢ Mail skall undertecknas vänsterställt, kursivt helst i blått enligt följande:

Förnamn Efternamn
Egen telefon/mobilnummer
info@bevarataljstenen.se
www.bevarataljstenen.se
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6. Lokal för politikerdebatten
Efter att datum och tid för debatten är fastställd har ett av två alternativa datum avbokats 
och den 15/4 har fastställts hos lokalhållaren som kommer att fakturera lokalkostnaden.

7. Rapporter från kontaktarbete för debatten den 15/4
August: 

➢ Anna Micro Vikström har tackat ja till att inleda de båda debatt-ämnena förutsatt 
att hon erbjuds ett arvode på 2.500 kr + moms för förarbete och genomförande. 
August åtog sig att ansvara för att denna kostnad täcks av utomstående. Anna 
är väl lämpad för uppgiften bl.a för att hon är byggnadsantikvarie och är 
styrelsemedlem i Föreningen Vårda Uppsala.

Lennarth C:  
➢ Eva Edwardsson (Fp) 2:e vice ordförande i Kulturnämnden är vidtalad och 

intresserad av att delta i debatten. 
➢ Therez Olsson (M) 2:e vice ordförande i Plan- och byggnadsnämnden är vidtalad 

och intresserad av att delta i debatten.
Lennart J: 

➢ Möte bokat med Trond Svendsen (Mp), 1:e vice ordförande i Plan- och 
byggnadsnämnden den 5/3 kl 17.30 i G:a kvarterslokalen. 

➢ Möte bokat med Karolin Lundström (v) 1:e vice ordförande i Kulturnämnden den 
26/2 kl 14 i Kommunhuset. Lennarth C följer med.

Följande beslöts:
● August och Marianne utarbetar var sitt förslag till inbjudan att skickas till de 

lokalpolitiker i Plan- och byggnadsnämnden, Kulturnämnden och Uppsalahems styrelse 
som vi ännu inte fått kontakt med. Vidare skickas inbjudan till nyckelpersoner utöver 
politiker som vi vill skall närvara vid debatten.

● Kontaktarbetet fördelas enligt följande: Lennart J ansvarar för Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet, Lennarth C ansvarar för Moderater och Folkpartiet, Marianne ansvarar för 
Centerpartiet och Kristdemokraterna, August ansvarar för Socialdemokraterna samt för 
utskick till Fi och SD.

● Plangruppsmötet den 4 mars kl 18.30 flyttas till den 5 mars kl 17.30 då Trond Svendsen 
(Mp) kommer till G:a kvarterslokalen, inbjuden av Lennart J.

● Ett extra Plangruppsmöte skall genomföras endast för att fastställa inbjudans innehåll 
och utformning: torsdagen den 26/2 kl 18.30-19.15.

8. Q-märkning
På initiativ av Anna Micro Vikstrand diskuterades möjligheten att lämna medborgarförslag 
om q-märkning av Stadsbibliotekets byggnad samt Konsert & Kongress exteriöra fasad. 
Mötet kom fram till att om det finns andra med gott rennomé och kunskap om byggnad 
och arkitektur som vill underteckna sådana medborgarförslag ska Plangruppen överväga 
att även stå som undertecknare. Detta för att skapa medialt intresse kring frågan om q-
märkning av Täljstenen.

9. Rapport från kontakt med Sporrong/Bergold
Lennart J åtog sig att kontakta Sporrong och Bergold för att höra om skrivelsen om 
Täljstenen inletts, om de vill närvara vid debatten den 15/4 samt om det är möjligt att få 
engagera dem för en guidad tur inom Täljstenen under maj månad.

10. Höstseminarium
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Beslöts att om möjligt planera och genomföra höstdebatten om Allbolagens tolkning med 
social utslagning som följd tillsammans med Hyresgästföreningen Gävle Aros. Beslöts 
vidare att inbjuda Åse Richard till Plangruppsmötet den 6 maj för att diskutera eventuell 
samverkan.

11.  Uppdatering av webbplats
Lennart J åtog sig att uppdatera webbplatsen genom att lägga in mötet ”Trygg är ingen 
vara” samt ”Öppet möte med Uno Westerlund” och slutligen lägga in anteckningar från 
Plangruppsmöte nr 17 och 18.

12. Uppdatering av kalendarium
Kalendariet uppdaterades efter beslut tagna under mötet. Se nedan.

13. Kommande möten
➢ 26/2 kl 18.30-19.15, extra planguppsmöte. Inget fika.
➢ 5/3 kl 17.30-20 ordinarie plangruppsmöte. Jolanta åtog sig att ordna med fika.

2015-02-19  // ab

KALENDARIUM VÅREN 2015
JANUARI
Datum Tid Möte / aktivitet Övrigt
7 18.15-20.15 Plangruppsmöte
19 18.30-20.30 Plangruppsmöte
FEBRUARI
4 18.30-20.30 Plangruppsmöte
26     OBS! 18.30-19.15 Planguppsmöte Extra möte för beslut om inbjudan till 

debatt
18 18.30-20.30 Plangruppsmöte
MARS
5       OBS! 17.30-19.30 Plangruppsmöte Trond Svendsen (Mp) Plan- och 

byggnadsnämnd
18 18.30-20.30 Plangruppsmöte Mathias Lantz
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 Informationsmöte För hyresgäster
MAJ
6 18.30-20.30 Plangruppsmöte Åse Richard om höstdebatt
20 18.30-20.30 Plangruppsmöte
JUNI
3 18.30-20.30 Plangruppsmöte

SOMMARUPPEHÅLL
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