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Anteckningar	  från	  plangruppsmöte	  nr	  2,	  	  2014-‐03-‐13	  
	  
Följande	  deltog	  

• Marianne	  Staaf,	  sammankallande	  	  
• Lennart	  Johansson	  
• Maria	  Wegscheider	  	  
• Jan	  Gille	  
• Agust	  Boj	  	  
• Jolanta	  Obminska	  
• Annika	  Hortlund	  
• Lars-‐Olov	  Larsson	  
• Lars	  Erik	  Svensson	  

Följande	  hade	  anmält	  förhinder	  	  
• Linda	  Lagerstedt-‐Berlin	  	  	  

	  
Anteckningar	  

1) Marianne	  öppnade	  mötet	  och	  hälsade	  deltagarna	  välkomna.	  
	  

2) Anteckningarna	  från	  mötet	  2013-‐03-‐06	  gicks	  igenom,	  justerades	  och	  lades	  till	  
handlingarna.	  

	  
3) Projektförslag	  för	  plangruppens	  fortsatta	  arbete	  gicks	  igenom	  och	  diskuterades.	  Beslöts	  

arbeta	  i	  projektform	  men	  inledningsvis	  arbeta	  vidare	  med	  projektplanens	  formuleringar	  
och	  innehåll.	  

	  
4) Följande	  framkom	  i	  den	  fortsatta	  diskussionen	  om	  projektplanen:	  

a) Ett	  mål	  för	  arbetet	  kan	  vara	  att	  fastställa	  hur	  många	  av	  de	  nu	  boende	  i	  Täljstenen	  vi	  
hoppas	  ska	  bo	  kvar.	  

b) Projektet	  kan	  förhoppningsvis	  utgöra	  pilotprojekt	  för	  ny	  form	  av	  varsam	  renovering.	  	  
c) Viktiga	  ledord	  i	  projektplanen	  bör	  vara:	  vårda,	  sparsamhet,	  varsamhet,	  hållbarhet.	  
d) Konstaterades	  att	  renoveringen,	  om	  den	  ska	  bygga	  på	  att	  återställa	  i	  ursprungligt	  

skick,	  kan	  drabba	  hyresgästerna	  i	  form	  av	  högre	  kostnad	  än	  om	  renoveringen	  sker	  på	  
traditionellt	  sätt.	  

e) En	  ambition	  kan	  vara	  att	  behålla	  det	  mest	  tidstypiska	  men	  att	  ändå	  få	  det	  mer	  
modernt.	  

f) Renoveringsambitionerna	  bör	  vara	  realistiska	  men	  ändå	  nytänkande	  på	  ett	  sådant	  
sätt	  att	  vi	  ska	  kunna	  fånga	  intresse	  från	  viktiga	  beslutsfattare.	  

g) En	  hypotes	  är	  att	  Täljstenen	  då	  det	  planerades	  och	  byggdes	  omfattades	  av	  större	  
omsorg	  om	  miljö,	  byggnader	  och	  planlösningar	  än	  vad	  som	  blev	  fallet	  under	  den	  
senare	  epoken	  med	  miljonprogrammets	  omfattande	  bebyggelse.	  	  	  

h) Viktigt	  att	  vi	  formulerar	  oss	  så	  att	  våra	  tankar	  om	  renoveringen	  kan	  förstås	  och	  få	  
gehör	  hos	  viktiga	  nyckelpersoner,	  exempel	  som	  nämndes:	  Förra	  stadsarkitekten	  
Invar	  Blomster,	  arkitekter	  inom	  stadens	  nämnder	  och	  förvaltningar	  samt	  sakkunniga	  
inom	  Föreningen	  Värna	  Uppsala.	  

August	  åtog	  sig	  att	  väva	  in	  mötets	  synpunkter	  i	  projektplanens	  skrivning	  till	  kommande	  
möte.	  	  
	  

5) Uppdrogs	  åt	  Lennart	  och	  August	  att	  till	  kommande	  möte	  presentera	  utkast/förslag	  på	  
brev	  till	  Uppsala	  kommun	  om	  önskemål	  om	  bevarande-‐skydd	  för	  Tälstensen.	  
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6) August	  åtog	  sig	  att	  till	  kommande	  möte	  skriva	  utkast/förslag	  på	  brev	  till	  Institutet	  för	  
bostads-‐och	  urbanforskning	  samt	  till	  Kulturgeografiska	  institutionen	  vid	  Uppsala	  
Universitet.	  	  
	  

7) Marianne	  åtog	  sig	  att	  kontakta	  forskningsinstitutionerna	  efter	  att	  brev	  om	  
projektsamverkan	  tillställts	  institutionerna.	  

	  
8) Maria	  åtog	  sig	  att	  undersöka	  om	  det	  är	  möjligt	  att	  få	  fram	  en	  karta	  som	  exakt	  definierar	  

Täljstenens	  geografiska	  område.	  
	  

9) Jolanta	  har	  utifrån	  Nya	  Eriksbergs	  fem	  arkitektförslag	  tagit	  fram	  pdf-‐filer	  med	  en	  A4	  på	  
respektive	  förslags	  Täljstensområde.	  Jolanta	  åtog	  sig	  att	  maila	  dessa	  till	  plangruppens	  
medlemmar	  inför	  kommande	  möte.	  

	  
10) Kommande	  möten:	  	  
Ø Torsdagen	  den	  3/4	  kl	  18.30	  
Ø Torsdagen	  den17/4	  kl	  18.30	  
Ø Tisdagen	  den	  29/4	  kl	  18.30	  
Mötesplats	  meddelas	  inför	  möten.	  

	  
11) Mötet	  avslutades	  med	  tack	  till	  Marianne	  för	  fika	  med	  chokladkaka.	  

	  
	  
FÖRSLAG	  TILL	  PUNKTER	  VID	  KOMMANDE	  PLANGRUPPSMÖTE	  DEN	  3	  mars	  KL	  18.30	  

• Genomgång	  av	  omarbetad	  projektplan.	  
• Diskussion	  om	  brevförslag	  till	  Uppsala	  kommun	  om	  bevarandeskydd	  av	  Täljstenen.	  
• Beslut	  om	  hur	  vi	  går	  vidare	  med	  arbetet	  om	  bevarandeskydd.	  
• Diskussion	  om	  brevförslag	  till	  forskningsinstitutionerna	  med	  önskemål	  om	  samverkan.	  
• Beslut	  om	  hur	  vi	  går	  vidare	  med	  arbetet	  forskningssamverkan.	  
• Diskussion	  om	  vilka	  övriga	  instanser	  som	  ska	  få	  projektpresentation.	  
• Rapport	  av	  Maria	  om	  Täljstenens	  gränsdragning.	  
• Diskussion	  om	  hur	  vi	  går	  vidare	  med	  Nya	  Eriksberg	  utifrån	  Jolantas	  Täljstens-‐kartor.	  
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