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Anteckningar	  från	  Plangruppsmöte	  nr	  21,	  2015-‐03-‐05	  
	  	  
Kallade:	  

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

	  
Till	  mötet	  var	  Trond	  Svendsen	  (MP)	  inbjuden	  för	  att	  bli	  informerad	  om	  Dialog	  &	  Debatt	  den	  
15/4.	  Trond	  Svendsen	  är	  1:e	  vice	  ordförande	  i	  Plan	  –	  och	  byggnadsnämnden.	  
	  
Anteckningar	  

1. Val	  av	  mötesordförande	  och	  justerare	  framöver	  
August	  valdes	  till	  möteordförande	  och	  Lennarth	  C	  valdes	  till	  justerare.	  Besluts	  att	  
mötesordförande,	  justerare	  och	  fika-‐fixare	  skall	  väljas	  efter	  rullande	  schema	  utifrån	  listan	  på	  
kallade	  som	  nu	  står	  i	  bokstavsordning.	  Det	  innebär	  att	  vid	  kommande	  möte	  är	  Lennarth	  C	  
ordförande,	  Jan	  är	  justerare	  och	  Lennart	  fika-‐fixare.	  

	  	  
2. Trond	  Svendsen	  

Trond	  hälsades	  välkommen	  och	  blev	  därefter	  informerad	  om	  bakgrunden	  till	  Debatt	  &	  Dialog	  för	  
vår	  och	  höst.	  Trond	  visade	  stort	  intresse	  för	  de	  frågor	  som	  vi	  kommer	  att	  fördjupa	  oss	  i.	  Han	  
bekräftade	  att	  han	  och	  eventuellt	  fler	  från	  Miljöpartiet	  kommer	  att	  delta	  den	  15/4.	  Mötet	  med	  
Trond	  avslutades	  genom	  att	  tacka	  honom	  för	  att	  han	  kommit	  på	  besök.	  
	  

3. Omvärldsbevakning	  
Ø Under	  rubriken	  ”Förtätning	  i	  Eriksberg	  kan	  ge	  dubblad	  befolkning”	  i	  UNT	  28/2	  framgick	  

det	  att	  Planerna	  för	  Nya	  Eriksberg	  går	  in	  i	  en	  mer	  intensiv	  fas.	  Längst	  har	  planerna	  på	  
Blodstenen	  och	  Marmorn	  kommit.	  

Ø 	  
	  

4. Inbjudan,	  logo	  och	  distribution	  
Ø Inbjudan	  till	  den	  15/4	  gicks	  igenom.	  Ytterligare	  justeringar	  ska	  åtgärdas	  av	  August	  som	  

därefter	  mailar	  filer	  till	  Maria	  för	  slutjustering.	  Beslöts	  att	  använda	  130	  gr	  pappret	  som	  
August	  inköpt	  för	  ändamålet.	  	  

Ø Lennarth	  C	  presenterade	  olika	  alternativ	  på	  loggans	  utformning	  samt	  sex	  olika	  förslag	  på	  
typografi.	  Beslöts	  att	  nu	  enbart	  fokusera	  på	  logga	  utan	  text	  för	  inbjudan	  och	  att	  vid	  
kommande	  möte	  fastställa	  loggans	  framtida	  utseende.	  Lennarth	  åtog	  sig	  att	  maila	  över	  
loggo-‐alternativen	  till	  Maria	  som	  åtog	  sig	  att	  placera	  in	  den	  på	  inbjudan.	  

Ø Beslöts	  att	  August	  ska	  ersättas	  för	  inköpt	  papper,	  kuvert	  och	  porto	  men	  att	  han	  bjuder	  på	  
färgpatrons-‐förbrukning.	  

Ø August	  presenterade	  en	  inbjudningslista	  som	  hittills	  uppgår	  till	  85	  personer.	  Listan	  är	  
skriven	  i	  Excel.	  Beslöts	  att	  August	  skickar	  listan	  till	  Maria	  för	  att	  se	  om	  det	  kan	  vara	  
möjligt	  att	  skapa	  etiketter.	  

Ø August	  åtar	  sig	  distributionen	  som	  ska	  vara	  slutförd	  vecka	  11	  sker	  på	  mest	  
kostnadseffektiva	  sätt.	  Alla	  nämndpolitiker	  får	  inbjudan	  hemsänd	  genom	  kommunens	  
vaktmästeri.	  
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5. Pressinbjudan,	  ev	  pressträff	  och	  övrig	  media-‐bearbetning	  
Maria	  åtog	  sig	  att	  utarbeta	  ett	  pressmeddelande.	  Ingen	  separat	  pressträff	  kommer	  att	  
ordnas	  inför	  den	  15/4.	  Alla	  närvarande	  åtog	  sig	  att	  ta	  de	  presskontakter	  de	  har.	  Vid	  
kommande	  möte	  planerar	  vi	  därefter	  pressbearbetningen	  vidare.	  	  

	  
6. Möte	  med	  Anna	  Micro	  Vikstrand	  och	  Åse	  Richard	  för	  planering	  och	  dokumentation	  

av	  Dialog	  &	  Debatt	  den	  ¼	  
Beslöts	  att	  försöka	  få	  Anna	  och	  Åse	  att	  komma	  till	  Plangruppsmötet	  den	  ¼	  och	  att	  detta	  
förläggs	  till	  Träffpunkten	  Storgatan	  11.	  Detta	  för	  att	  kunna	  planera	  Dialog	  &	  Debatt	  i	  detalj.	  
August	  åtog	  sig	  att	  kontakta	  Åse	  och	  Anna	  samt	  att	  kolla	  om	  vi	  har	  möjlighet	  att	  genomföra	  
Plangruppsmötet	  i	  Träffpunktens	  lokaler.	  

	  
7. Rapporter	  från	  kontakter	  angående	  Dialog	  &	  Debatt	  den	  15/4	  
Ø Marianne	  har	  kontaktat	  Mårten	  Gullin	  på	  Hysesgästförmedlingen,	  Peter	  Gustavsson	  S,	  

Eva	  Edvardsson,	  David	  Berg	  C,	  Olle	  Romlin	  CHugo	  Fiévet	  KD,	  Jens	  Nilsson	  på	  
Hyresgästföreningen	  samt	  ordföranden	  i	  LH	  Täljstenen.	  Vidare	  LH	  Marmorn-‐Kalkstene-‐
Moränen.	  

Ø Lennart	  &	  Lennarth	  har	  haft	  ett	  bra	  möte	  med	  karolin	  Lundström	  V	  och	  Florian	  
Burmeister	  V.	  De	  kommer	  båda	  delta	  och	  eventuellt	  kommer	  fler	  från	  V.	  

Ø August	  har	  haft	  möte	  med	  den	  poitiska	  sekreteraren	  på	  S,	  Jonatan	  Hermansson.	  Han	  
meddelade	  att	  Erik	  Pelling	  kommer	  att	  delta	  och	  han	  kommer	  diskutera	  frågan	  med	  
andra	  inom	  S	  som	  sitter	  i	  Kulturnämnden,	  Plan-‐	  och	  byggnadsnämnden	  och	  i	  
Uppsalahems	  styrelse.	  

Ø Lennart	  J,	  Jan	  och	  August	  fick	  möjlighet	  att	  tala	  med	  Sara	  Westin	  vid	  Gränbyträffen	  5/3	  
som	  har	  bokat	  in	  15/4.	  
	  	  

8. Höstseminarium	  
Vid	  Gränbyträffen	  då	  Sara	  Westin	  och	  Åse	  Richard	  fanns	  på	  plats	  föreslog	  Lennart	  j	  Att	  
vi	  skulle	  passa	  på	  och	  boka	  tid	  för	  höstseminariet.	  Vi	  bestände	  att	  höstens	  Dialog	  &	  Debatt	  
ska	  genomföras	  tisdagen	  den	  6	  oktober,	  vilket	  Sara	  och	  Åse	  bokade	  in.	  Vi	  fick	  även	  möjlighet	  
att	  tala	  med	  Hyresgästföreningens	  ordförande	  Marie	  Linder	  som	  deltog	  i	  Träffen.	  Hon	  lovade	  
att	  se	  till	  att	  den	  jurist	  som	  arbetet	  mest	  med	  Allbo-‐lagens	  tolkning	  ska	  komma	  den	  6/10.	  
August	  utarbetar	  ett	  utkast	  till	  program	  för	  Dialog	  &	  Debatt	  för	  hösten.	  (Bifogas	  till	  
anteckningarna)	  
	  
9. Projektorutrustning	  &	  internetuppkoppling	  för	  kvarterslokalen	  
LH	  Täljstenens	  ordförande	  har	  ordnat	  med	  betalning	  för	  utrustningen	  som	  kommer	  att	  
levereras	  den	  9/3.	  	  Lennarth	  C	  kommer	  då	  att	  ordna	  med	  kontakter	  för	  installation.	  
	  
10. Uppdatering	  av	  kalendarium	  
August	  åtog	  sig	  att	  uppdatera	  kalendariet	  och	  bifoga	  det	  till	  anteckningarna.	  (se	  sid	  3)	  

	  
11. Kommande	  möte	  den	  18/3	  med	  Mathias	  Lantz	  som	  gäst	  
August	  åtog	  sig	  att	  skicka	  Mathias	  inbjudan	  till	  den	  15/4	  och	  samtidigt	  påminna	  honom	  om	  
kommande	  Plangruppsmöte.	  
	  
Täljstenen	  2015-‐03-‐06	  
	  
	  
August	  Boj	   	   	   Lennarth	  Colldén	  
sekreterare	   	   	   justerare	   	  
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KALENDARIUM	  	  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	   Med	  Åse	  Richard	  och	  Anna	  Micro	  

Vistrand	  på	  Träffpunkten	  Storgatan	  
11.	  

8	   18.30-‐20.30	   Plangruppsmöte	   	  
15	   18.00-‐20.30	   Dialog	  &	  Debatt	   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	   	  
6	  OKT	   18.00-‐20.30	   Dialog	  &	  Debatt	   	  

	  
2015-‐03-‐06	  	  //	  ab	  

	  
	  


