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Anteckningar från Plangruppsmöte nr 30, 2015-09-16  
  
Följande deltog 

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

 
Anteckningar 
 

1. Val av mötesordförande och justerare Maria valdes till ordförande och Lennart J till justerare  
2. Genomgång av anteckningar från föregående möte (8/9) samt mötet den 25/8. 

§ Marianne åtog sig att gå igenom vår budget och kolla att den stämmer. 
§ Anteckningarna lades därefter till handlingarna.  

3. KulturNattens information, bildspel och affisch 
§ Vår programpunkt hade inte så många besökare men bildspelet och affischen verkade uppslattas. 
§ Nätverket Allt åt Alla erbjöd sig att samverka vid tillfällen då det kan stödja vårt verksamhet. 
§ Lennarth C åtog sig att ta över ansvar för bildspel och om det visar sig behövas, hålla kontakt med Lars Carpelan (070-814 15 05, lars.carpelan@gmail.com) 
§ Konstaterades att en sladd för koppling mellan dator och takmonterad projektor samt för koppling mellan dator och TV behöver inköpas. August åtog sig att ta upp behovet av inköp  vid LH Täljstenens möte 2015-09-17. Beräknad kostnad, under 500 kr.   

4. Debatt & Dialog den 6/10 
§ Beslöts att använda inbjudningstexten som Marianne skrivit och som Maria har redigerat. Den ska kompletteras med fakta om tider mm som August mailar till Maria. Maria utarbetar därefter den slutliga inbjudan. 
§ Marianne har haft åtskilliga kontakter med Socialförvaltningen men inte fått säkra besked om medverkan. Samma gäller diakonen Anneli Tidemar i Vaksala församling och Socialnämndens ordförande. Augudt åtog sig att hjälpa till för att få fram besked. 
§ Lennarth C åtog sig att ta ansvar för förtäring och meddelar övriga vilken hjälp han behöver. Vi utgår från 50 deltagare, med samma förtäring som förra gången.  
§ Så snart inbjudan är klar mailar August ut den till: Socialnämndens ledamöter Kulturnämndens ledamöter Plan- och byggnadsnämndens ledamöter Uppsalahems styrelseledamöter. 
§ En knapp vecka innan D&D skickas en pressinformation ut till samma journalister/media som vid tidigare D&D.  5. Omvärldsbevakning 
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§ Som en del av Kulturnattsprogrammet fanns ett seminarium med rubriken ”Måste en upp på barrikaderna igen? – om hyresgäster, ombyggnad och omflyttning” Marianne och Lennart J deltog som åhörare och föreläsare var Irene Molina UBF och juristen Gustaf Lantz, jurist på Hyresgästföreningen. 
§ Ett annat seminarium som ingen i plangruppen bevakade men som har bäring på D&D var ”När tryggheten är skör – bostadens betydelse  och vilket skydd som ges i lagen.” Där informerade Hyresgästföreningens jurist Anna Hallberg och Anneli Tidemar, diakon i Vaksala församling. Arrangör var Allt åt Alla i Uppsala.  

6. Informationsmöte för Täljstenens hyresgäster Beslöts att om möjligt boka G:a kvarterslokalen tisdagen den 13 oktober kl 18.30. Aktuella informationspunkter är:  
Ø Rapport från KulturNatten 
Ø Visning av bildspelet 
Ø Exponering av affisch 
Ø Möjlighet att beställa T-tröja med affischbild 
Ø Rapport från Möte med Stadsbyggnadskontoret 
Ø Rapport från Kommunens infomöte den 24 i Eriksbergsskolan 
Ø Rapport från D&D  

7. Kommande möten 22/4 kl 11 Värmdö kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 kommunreceptionen. 24/9 kl 18.30-21.00 Stadsbyggnadsförvaltningens ”ÖPPET HUS om Eriksbergs Framtida Utveckling”,  Eriksbergsskolans matsal 30/9 Plangruppsmöte 6/10 Plangruppsmöte 10/11 Plangruppsmöte 8/12 Plangruppsmöte  
8. Mötets avslutande  Mötet avslutades  

 2015-09-16 // ab 
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