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Anteckningar från Plangruppsmöte nr 32, 2015-11-10  
  
Följande deltog 

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

 
Anteckningar 
 

1. Val av mötesordförande och justerare 
August valdes till ordförande och Lennart J till justerare 
 

2. Genomgång av anteckningar från plangruppsmöte nr 31, den 5/10. 
 Maria gör en del mindre ändringar och skickar därefter ut till övriga. 

 
3. Omvärldsbevakning 

 I DN som bevakar bostadsfrågor väl, har en artikel med rubriken ”Ingen ska 
behöva flytta på grund av hyreshöjningar”. Av artikeln framgår det att 
Stockholms stads allmännyttiga bostäder kommer att omfattas av differentierad 
val av renoveringsnivå, låg, mellan och hög. 
  

4. Rapport från Dialog  & Debatt den 6/10 
Beslöts att: 
- Maria ser över texterna från referatet och skickar det till alla 
- August skickar texten till PG för koll samt jobbar vidare med förstasida, rubriker mm, 

och skickar en ny version till alla. 
 

5. Informationsmötet den 13/10 
Ett ca 40 personer deltog i mötet. Mötet inleddes med rapport från Kulturnatten och därefter 
visades filmen K-märk Täljstenen. T-tröjor presenterades och erbjöds. Därefter rapport från 
möte med stadsbyggnadsförvaltningen den 22 september. Många synpunkter framkom 
därefter om kommunens upplägg av informationsmötet den 24/ i Eriksbergsskolan. Vi 
avslutade informationen med rapport från Dialog & Debatt den 6/10 om Allbo-lagens 
tolkning & konsekvenser. Mötet avslutades med en fråga om vad vi bör inrikta arbetet på 
framöver. Ett fåtal T-tröjor beställdes. Flera uttalade uppskattning för plangruppens arbete. 

 
 
6. Kommande insatser 

       Följande lista bygger på önskemål från dem som deltog i informationsmötet samt på    
       diskussioner vid styrelsemötet 

a) Ta reda på så mycket som möjligt om Stadsbyggnadskontorets tankar om 
”gröna stråket”.  (August ordnar möte med Örjan Trapp) 

b) Förmedla information om planerna att bla a få Linnéstigarna inom vårt 
område klassat som Världsarv av UNESCO.  (Marianne kontaktar 
Länsstyrelsen) 

c) Försöka få fram en tydligare tidsplan för renoveringar i Eriksberg (August 
kollar med Mattias Lantz) 
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d) Kolla hur vårt förslag/förfrågan till Uppsalahem om Kulturhistorisk 
inventering av Kvarteret Täljstenen har behandlats. (Lennart J kollar med 
Tomas Lantz vem man bör tala med på Uppsalahem. 

e) Försöka få fram en tydligare tidsplan på förtätning i Eriksberg.  (Möte med 
Örjan Trapp) 

f) Förmedla åsikter till stadsbyggnadskontoret om hur kommande 
informationsmöten kan förbättras. Ett förslag är deltagande från 
socialförvaltningen. (Möte med Örjan Trapp) 

g) Ta reda på vilka bostadsområden i Uppsala som har q-märkning och vilka 
epoker som de omfattar. (August kollar med Magnus Elfwendahl) 

h) Kolla vilka stora utredningar som pågår som kan påverka plangruppens arbete 
framöver. (Marianne kollar med Åse Richard) 

 
7. Informationsblad nr 3 
Maria åtog sig att skriva ett tredje informationsblad som kan vara klart att spridas efter 
styrelsemötet den 8/12. Innehåll: det som hänt sedan förra informationsbladet kom ut, våra 
planer för 2016 samt julhälsning. 

 
8. Ekonomi, budget och bidragsansökningar 
Plangruppens ekonomi är god men genom att vi ännu inte fått bidraget på 3.000 kr från 
Hyresgästföreningen Uppsala Knivsta ligger Marianne ute med 869 kr och och Lennarth C 
med 800 kr. En översikt: 
I Mariannes handkassa       38:00 
Kommande bidrag  3.000:00 
Saldo   3.038:00 
Skulder                          - 1.168:00 
Tillgodo   1.369:00 

 Beslöts att undersöka möjligheten till kommunalt kulturbidrag efter att 
verksamhetsberättelse för 2015 och verksamhetswplan för 2016 har utarbetats.
     

9. Verksamhetsberättelse för 2015 
Beslöts att August sammanställer ett förslag på max 2 sidor och skickar det för synpunkter 
till alla. 
 
10. Verksamhetsplan för 2016 
Beslöts att ett underlag i form av ett preliminärt kalendarium utarbetas av August som 
skickas runt till alla. 

  
 

11. Kommande möte 
8/12 Plangruppsmöte 
 

12. Mötets avslutande  
Mötet avslutades 

 
 
 
August Boj   Lennart Johansson 
Sekreterare   justerare 

 
 
2015-11-09 // ab 
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