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Anteckningar	  från	  plangruppsmöte	  2014-‐04-‐03	  
	  
Följande	  deltog	  

• Marianne	  Staaf,	  sammankallande	  	  
• Lennart	  Johansson	  	  	  
• Maria	  Wegscheider	  	  	  
• Agust	  Boj	  	  
• Jolanta	  Obminska	  	  
• Lars-‐Olov	  Larsson	  	  

	  
Följande	  hade	  anmält	  förhinder	  	  

• Linda	  Lagerstedt-‐Berlin,	  Täljstensvägen	  10A,	  linda.lagerstedtberlin@telia.com	  	  
• Annika	  Hortlund,	  Täljstensvägen	  4E,	  annikahortlund@hotmail.com	  
• Jan	  Gille,	  Täljstensvägen	  1B,	  jangille@yahoo.se	  
• Lars	  Erik	  Svensson,	  Täljstensvägen	  ,	  lars-‐erik54@hotmail.com	  

	  
Anteckningar	  

1) Marianne	  öppnade	  mötet	  och	  hälsade	  deltagarna	  välkomna.	  
	  

2) Organisationsfrågor	  
Marianne	  förklarade	  att	  Hyresgästföreningen	  verkar	  på	  fyra	  olika	  nivåer	  varav	  lokala	  
hyresgästföreningar	  som	  vår	  utför	  den	  lägsta.	  I	  våra	  dokument	  och	  liknande	  är	  det	  viktigt	  att	  
namn	  är	  korrekt:	  Lokala	  hyresgästföreningen	  Täljstenen.	  Vidare	  klargjordes	  det	  att	  plangruppen	  
är	  direkt	  underställd	  vår	  styrelse.	  
	  

3) Plangruppens	  informationsmöte	  tisdagen	  den	  8	  april	  kl	  18.30-‐20.00	  
Informationsmötet	  innehåll	  diskuterades.	  Marianne	  åtog	  sig	  att	  	  kopiera	  upp	  i	  50	  ex	  var	  av	  
följande	  dokument	  till	  mötet:	  

Ø Brevet	  till	  IBF,	  1	  sida	  
Ø Medborgarförslag,	  2	  sidor	  
Ø Projektplanen,	  3	  sidor	  

Följande	  kör-‐schema	  fastställdes:	  
18.30	   Linda/Marianne	  hälsar	  välkomna.	  Informerar	  om	  att	  det	  vi	  vill	  informera	  om	  är:	  

a)	  Möjligheten	  till	  bevarandeskydd	  för	  Täljstenen	  
b)	  Samarbete	  med	  Institutet	  för	  Urban-‐	  och	  Bostadsforskning	  (IBF)	  	  
c)	  Projektet	  Värna	  Täljstenen	  
d)	  Att	  vi	  vid	  denna	  information	  inte	  ska	  fördjupa	  oss	  i	  de	  fem	  arkitektförslagen	  
som	  Uppsalahem	  har	  presenterat.	  Men	  att	  den	  processen	  pågår	  och	  ska	  leda	  till	  ett	  
nytt	  förslag	  utifrån	  de	  fem	  förslagen.	  Det	  nya	  förslaget	  ska	  ge	  riktlinjer	  genom	  en	  
”Masterplan”	  som	  politikerna	  ska	  besluta	  om	  före	  sommaren.	  Masterplanen	  ska	  
därefter	  ligga	  till	  grund	  för	  en	  fördjupad	  detaljplan	  för	  Eriksberg.	  
	  

18.45	   Bevarandeskydd	  för	  Täljstenen.	  Lennart	  informerar	  om	  medborgarförslaget.	  
19.00	   Frågor	  
	  
19.05	   Samarbete	  med	  IBF.	  Marianne	  informerar	  om	  vårt	  önskemål	  om	  samverkan.	  
19.10	   Frågor	  
	  
19.15	   Projektet	  Värna	  täljstenen.	  August	  presenterar	  projektet.	  
19.30	   Frågor	  
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19.35	   Fika	  
	  
19.45	   Sammanfattning/Hur	  vi	  går	  vidare.	  Linda/Marianne	  avslutar	  informationsmötet
	   	  

4) Brevet	  till	  IBF	  diskuterades.	  Uppdrogs	  till	  August	  att	  utarbeta	  justerat	  förslag	  genom	  en	  
word-‐fil	  så	  att	  önskade	  ändringar	  kan	  returneras	  för	  en	  slutlig	  version.	  
	  

5) Medborgarförslag	  för	  bevarandeskydd	  av	  Täljstenen	  diskuterades.	  Uppdrogs	  åt	  August	  att	  
justera	  och	  skicka	  ny	  version	  efter	  ändringar.	  Beslöts	  att	  texten	  om	  ”särskilt	  byggnads-‐	  
och	  kulturhistoriskt	  värde”	  ska	  säkras	  upp	  genom	  ett	  möte	  med	  kommunantikvarien	  
som	  Lennart	  och	  August	  snarast	  genomför.	  

	  
6) Den	  nya	  versionen	  av	  projektplanen	  diskuterades.	  Uppdrogs	  åt	  August	  att	  göra	  

överenskomna	  ändringar	  och	  skicka	  ut	  ny	  version.	  
	  

7) Arkitektförslag.	  Beslöts	  att	  vi	  vid	  kommande	  möte	  ska	  diskutera	  de	  fem	  arkitektförslagen	  
som	  Uppslahem	  presenterat.	  Som	  underlag	  ska	  vi	  ha	  de	  särtryck	  med	  Täljstenen	  som	  
Jolanta	  har	  tagit	  fram.	  August	  åtog	  sig	  att	  skickas	  ut	  dessa	  till	  alla	  inför	  mötet.	  

	  
8) Mötestider.	  Marianne	  återkommer	  med	  tid	  och	  plats	  för	  kommande	  möten	  anpassade	  för	  

att	  Linda	  ska	  kunna	  delta.	  
	  

9) Mötet	  avslutades	  med	  tack	  till	  Marianne	  och	  Jolanta	  som	  bjöd	  på	  hembakade	  
chokladkakor.	  

	  
Förslag	  till	  dagordning	  för	  kommande	  plangruppsmöte	  

1. Justering	  av	  dagordning	  
2. Genomgång	  av	  anteckningar	  från	  plangruppsmöte	  2014-‐04-‐03	  	  
3. Medlemsmötet	  2014-‐04-‐08	  
4. Rapport	  från	  möte	  med	  Kommunantikvarien	  om	  bevarandeskydd	  för	  Täljstenen.	  
5. Samverkan	  med	  IBF.	  
6. Projektplanen.	  
7. Diskussion	  om	  hur	  vi	  går	  vidare	  med	  ”Nya	  Eriksberg”	  utifrån	  Jolantas	  Täljstens-‐kartor.	  
8. Tider	  för	  kommande	  möten	  
9. Övriga	  frågor	  
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