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Anteckningar	  från	  Plangruppsmöte	  nr	  26,	  2015-‐04-‐22	  
	  	  
Deltog:	  

• Agust Boj 
• Lennarth Colldén 
• Jan Gille 
• Lennart Johansson 
• Jolanta Obminska 
• Marianne Staaf 
• Maria Wegscheider, deltog kort innan hyresgästinformationen.   

 
1. Ommöblering	  
Mötet inleddes med ommöblering inför hyresgästmötet som genomfördes för att ge en rapport om 
Dialog & Debatt den 15/4. 

	  
2. Hyresgästmötet	  
Till informationen kom 15 deltagare från Kv Täljstenen. August inledde med rapport om temat  
q-märkning, Lennarth & Lennart visade därefter bilder. August rapporterade vidare om temat 
Hållbar renovering. Slutligen rapporterade Marianne om kommande Dilaog & Debatt den 6/10. 
Efter informationen blev det en bra diskussion som visade på uppskattning och intresse. 

	  
3. Val	  av	  mötesordförande	  och	  justerare	  
August valdes till ordförande och Lennrth valdes att justera anteckningarna. 

 
4. Genomgång	  av	  tidigare	  anteckningar	  
Anteckningar från Plangruppsmöte den 13/4 gicks igenom och lades till handlingarna. 

	  
5. Omvärldsbevakning	  
Ø Jolanta informerade om en Metro-artikel om renovering och ROT, med bl a följande text:	  

"Mycket av ändringarna behövs inte, eftersom det gamla fungerar bra och ibland bättre t ex 
med gamla platsbyggda kök i riktigt trä i stället för dagens sämre kvalitet. En påstådd standard 
med parkettgolv i kök lanseras, trots att det aldrig utvärderats och de som har det vet att det 
blir förstört mycket fort och är dyrt att reparera.  
Upprustningen har egentligen redan finansierats med den ordinarie hyreshöjningen de senaste 
30 åren, men ökas ändå med ett extra påslag för en standarhöjning enligt hyresvärdens tycke 
och smak. Och till skillnad från medmänniskan i villa eller bostadsrätt får hyresgästen inget 
bidrag i form av ROT-avdrag på arbetet. Det råder alltså en grov orättvisa mot just 
hyresgäster. " 

Ø Marianne informerade om en artikel i Uppsala Universitets tidskrift Nya Horisonter som 
redovisar Irene Molina forskning. Irena är professor i kulturgeografi och är knuten till IBF. 
Hennes forskning visare att segregationen har ökat starkt under åren 1995-2010. Följande 
konstateras i artikeln: ”Samtidigt som mångfalden ökar i samhället, blir olika grupper allt mer 
isolerade.	  

Ø Marianne informerade om att Hyresgästföreningen Uppsala Knivsta har föredrag på temat 
”Ombyggnad” den 28/4 kl 18-20 i lokalerna på Stationsvägen 32, 3 tr.	  
	  

6. Ekonomi	  
- Marianne har ”tagit ut” 1.000 av de 2.000 som Lh Täljstenen bidrar med. 
- Lennart har utlägg för kopieringspapper. En faktura för hyra av ståborden väntas.    
  Konstaterades att ytterligare påfyllning av kassan behövs. 
- Kommande utgifter är 370 kr för hyra av två ståbord till Dialog & Debatt. Därutöver  
   tillkommer kostnader för förtäring. 
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7. Utvärdering	  av	  Dialog	  &	  Debatt	  15/4	  
Ø Planeringen	  kan	  förbättras	  genom	  att	  en	  ansvarar	  för	  kontakt	  med	  respektive	  

nämnd/styrelse.	  
Ø Inbjudan	  kan	  förbättras	  genom	  att	  från	  början	  göra	  en	  digital	  version	  och	  en	  

pappersinbjudan	  i	  A4.	  
	  

8. Uppföljning	  av	  Dialog	  &	  Debatt	  15/4	  
Augusts förslag till uppföljning av Dialog & Debatt den 15/4 accepterades och innebär att: 
8.1 Rapporten tas fram i två versioner, en kopierad och en digital. 
8.2 Rapporten mailas ut till samtliga som deltog snarast. 
8.3 Rapporten kopieras upp i rätt antal  och lämnas till utdelning till Uppsalahems styrelse, Plan- 

och byggnadsnämnden samt till Kulturnämnden. 
8.4 Plangruppen bjuder in följande politiker till ett rundabordssamtal i början av 2016 med syfteet 

att få koll på vad som hänt i de aktuella frågorna sedan den 15/4 2015.:  
- Elinaz Alisadh och Ingela Ekrelius, Uppsalahem 
- Trond Svendsen och Erika Närlinge, Plan- och byggnadsnämnden 
- Peter Gustavsson och Karolin Lundström, Kulturnämnden. 

Vidare beslöts att utarbeta en sammanfattning från 15/4 som kan användas som pressinformation, 
informationsblad Bevara Täljstenen nr 3 samt vara en del av rapporten. 
 
9. Höstens	  Dialog	  &	  Debatt	  den	  6/10	  

Ø Marianne kollar av vilka tjänstemän vi bör inbjuda. 
Ø Upplägget med möblering är värd att upprepa. 
Ø Upplägget med förtäring är värd att upprepa. 
Ø Marianne åtog sig att vara moderator och bl a se till att tider hålls. 
Ø Hyresgästföreningens jurist PG Nyström bjuds in som introduktör för temat ”Allbo-lagens 

tolkning”.  
Ø Irena Molina och Sara Westin bjuds in som introduktörer för temat om ”sociala 

konsekvenser”. 
	  

10. Internetuppkoppling	  &	  projektorsladdar	  
Ø Mattias kommer att beställa 10 Mbit bredband från Bredbansbolaget för 

Kvarterslokalerna, 
Ø Den takmonterade projektorn behöver kompletteras med två olika sladd. Lennarth och 

Lennart talar Kenneth och detta. 
 

11. Historievandring	  på	  Täljstenen	  
Lennart J åtog sig att undersöka om Bergold & Sporrong har möjlighet att genomföra en 
kulturhistorik vandring i Kvarteret Täljstenen onsdagen den 27 maj kl 18.00. På initiativ av 
Kenneth Jonsson beslöts att då inbjuda pressen. 
	  
12. Kommande	  möte	  
Onsdagen den 6 maj kl 18.15 i Nya kvarterslokalen blir det ett kort plangruppsmöte och kl 19.00  
terminsavslutning med middag till vilken Åse Richard, Anna Micro Vikstrand, PO Sporrong och 
Carl-Erik Bergold bjuds in. Följande ansvarsfördelning gäller: 

Ø August och Jan ansvarar för fiskgryta, möblering och dukning. 
Ø Marianne ansvarar för vegetarisk soppa/gryta samt vininköp. 
Ø Jolanta ansvarar för brödinköp från Forsa, dels Grand Blanc dels Rocksoris. 
Ø Övrigt hjälps vi alla åt med 

 
13. Mötets	  avslutande	  

	  
August Boj  Lennarth Colldén 
sekreterare  justerare  


