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Anteckningar	  från	  Plangruppens	  terminsavslutning	  med	  middag	  (nr	  27),	  2015-‐05-‐06	  
	  	  
Deltog:	  

• Agust Boj 
• Lennarth Colldén 
• Jan Gille 
• Lennart Johansson 
• Jolanta Obminska 
• Marianne Staaf 
• Maria Wegscheider 

Gäster:	  	  
• Åse Richard 
• Carl-Erik Bergold 

	  
 

1. Middagsförberedelser,	  kort	  möte,	  middagsdiskussioner	  och	  middagskostnader	  
Mötet inleddes med förberedelser inför kvällens terminsavslutning med middag. Mötet före 
middagen fick lösa former och flöt senare ihop med middagsdiskussionerna. 
Kostnadsutlägg och kostnadsfördelning avseende middagskostanden blev enligt nedan 
Utlägg: August 310:00, Jolanta 109:00, Marianne 363:00 Totalt 782:00 delat i 7 = 111:00 per 
person (Lennarth bjöd på citron- och chokladkakorna). Förslag: 

Ø Jolantas utlägg kvittas mot avgift. 
Ø Lennart J ger August 100:00 vilket kvittar Augusts och Jans utlägg. 
Ø Maria ger Marianne 120:00 
Ø Lennarth C ger Marianne 110:00 
Ø August & Jan ger Marianne 30:00 för utjämningens skull. 

 
	  

2. Nätverket	  Våra	  Hem	  
Ø Plangruppen tackade ja till Åse Richards erbjudande att ingå i Nätverket Våra Hem där  

bl a följande ingår: ABF, Diakonerna i Vaksala församling, IBF Institutet för Bostads- och 
Urbanforskning vid Uppsala Universitet, Kulturföreningen Jordens Vänner, One People 
International, Skrotcentralen, Sudanesiska föreningen i Uppsala och Uppsala 
Konstnärsklubb. Verksamheten finansieras av Hyresgästföreningen, Uppsala kommun och 
Kultur i länet. Nätverket finns på Youtube: ”Our Homes Våra Hem” och Facebook: ”Våra 
Hem” 

Ø Plangruppen tackade ja till att delta i Nätverkets evenemang under KulturNatten 2015, 
lördagen den 12 september. Det är Uppsalas största kulturmanifestation, ett årligt 
återkommande evenemang arrangerat av Uppsalas kulturarbetare, kulturföreningar, 
kulturinstitutioner med flera. Nätverket kommer att ha sina aktiviteter i Stadsbibliotekets 
Kerstin Ekman-sal, övre planet. Plangruppen åtog sig att ordna en halvtimmes information 
om vår önskan att q-märka kvarteret Täljstenen. Åse Richard Tar med Plangruppen i 
programmet och återkommer med detaljer. 

Ø Åse Richard åtog sig att undersöka möjligheten att få konstnären Elin Forssell 
(www.elinforssell.se) att utarbeta en affisch för Bevara Täljstenen till KulturNatten. 
Vidare att undersöka om original och tryck kan bekostas av Nätverket. 

 
3. Debatt	  &	  Dialog	  

Ø Rapporten från den 15/4 gicks igenom. August åtog sig att göra slutjusteringar utifrån 
rättelser och andra ändringar. 

Ø Möjligheten att få fram en inbjudan till Dialog & Debatt den 6/10 omgående diskuterades 
men inga beslut togs. 
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Ø Konstaterades att det är hög tid att binda upp medverkande den 6/10. Marianne kommer ta 
kontakt med bl a andra Mårten Gullin chefsförhandlare på Hyresgästföreningen samt 
ledamöter i socialnämnden. 

Ø Hyresgästföreningens tidning Hem & Hyra (tidigare Vår Bostad) kan förhoppningsvis 
intressera sig för Debatt & Dialog den 6/10. 

Ø Åse tipsade om en pocketbok som givits ut av Forskningsrådet Formas med titeln 
”Miljonprogrammet – utvecklas eller avvecklas” 
 

4. Kulturhistorisk	  information	  och	  guidening	  i	  Kvarterat	  Täljstenen	  
Evenemanget fastställdes till onsdagen den 27 maj kl 18.00 med början och avslutning i G:a 
Kvarterslokalen. Lennart J håller i trådarna. 
 

5. Infobladet	  Bevara	  Täljstenen	  nr	  3	  
Maria åtog sig att skriva ett nytt informationsblad som fokuserar på: 
- Information och guidening den 27/5 
- Plangruppens evenenemang under KulturNatten den 12/9 i Stadsbibliotekets Kerstin 

Ekman-sal 
- Rapporten från Dialog & Debatt den 15/4. (Scannas och läggs ut på hemsidan) 

 
6. 	  Avslutning	  

Middagsdiskussionerna fortsatte då middagen upplöstes och städningen vidtog. I och med 
detta var Plangruppens möten för terminen avslutade. 
	  

 
 

	  
August Boj  Jan Gille 
sekreterare  justerare  


