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Anteckningar plangruppsmöte nr 35, den 2016-03-02 
   
Deltog:  
August Boj 
Jan Gille 
Lennart Johansson 
Jolanta Obminska 
Marianne Staaf 
Maria Wegscheider  
Lämnat återbud:  
Lennarth Colldén 
 

1. Dagordningen fastställdes. 
 

2. Anteckningar från plangruppsmöte nr 34,  2016-02-02 
              Anteckningarna gicks igenom och lades till handlingarna. 
 

3. Ekonomi 
Marianne inväntar besked från Hyresgästföreningen om vilket belopp vi får som ersättning 
för utlägg i samband med Dialog & Debatt hösten 2015. Efter det beskedet kan den interna 
ekonomiberättelsen för 2015 fastställas. Vidare kan 2015 års verksamhetsberättelse 
kompletteras med ekonomisk översikt.  
 
Beslöts att plangruppen under 2016 har en handkassa på 2.000 och att övriga 
tillgodohavanden skall finnas på LH Täljstenens bankkonto, vidare att Marianne ansvarar för 
plangruppens ekonomi och ekonomiredovisning. 
 
Rapporter och omvärldsbevakning 
Möte den 16/2 på Stadsbyggnadsförvaltningen 
August åtog sig att komplettera mötesrapporten med en ingress som innefattar den 
information om ”Planprogram för Eriksberg och Ekebydalen”som Eleonore Abenius visade 
på en PP-presentation. Genom att därefter maila rapporten till Eleonore och Magnus 
Elfvendahl som också deltog i mötet kan vi få besked om vi uppfattat svaren på våra frågor 
korrekt.  August åtog sig att se till att detta blir gjort. 
 
Möten med Ingela Ekrelius och Cecilia Forss 
De båda mötena syftade till att förbereda rundabords-mötet som en uppföljning av de frågor 
som behandlades vid Dialog & Debatt den 15 april och den 6 oktober 2015. 
  
Medborgarförslag från den 8/5 2014. 
Marianne rapporterade att hon haft kontakt med kommunen och blivit utlovad besked om 
”var rendet ligger”. 
 
4. Rundabordsmöteonsdagen den 15 juni kl 15.00 på Täljstenen 

Följande fastställdes: 
Inbjudan: August gör ett utkast till text. Maria redigerar. Inbjudan ska vara klar till kommande 
plangruppsmöte den 4/4. 
 

Att inbjuda: Uppsalahems styrelse, ordinarie ledamöter i Plan- och byggnadsnämnden, 
Örjan Trapp, Eleonore Abenius och deras chef/chefer samt Åse Richard. 
 
Dag och tid: Onsdagen den 15 juni kl 15.00 OSA. 9  juni 
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Tid för mötet avgörs utifrån att vi ber om en punkt på dagordningen på Uppsalahems 
styrelsemöte den 8 juni, och att inbjudan går ut med styrelsehandlingar den 6 maj. AU är 
den 26 maj. Kanslikontakt: Terese Gustavsson. 
 
Plan- och byggnadsnämndens möte som passar i tid är den 26 maj, begäran om att få en 
punkt på dagordningen ska vara inne senast den 28 april då ska även inbjudan vara på 
plats om den ska kunna gå ut med möteshandlingarna. Kanslikontakt: Sara Österberg. 
 
Upplägg / körschema: 
Kl 14.00  Alkoholfri välkomstdrink – flädersaft med jordgubbar 
Kl 14.10 Mötesdiskussioner 
Kl 15.15 Rundvandring i Täljstenen med PO Sporrong och Carl-Erik Bergold som 

ciceroner 
Kl 16.00 Vegetarisk buffè med måltidsdryck och surdegsbröd med hem-kärnat smör. 
Kl 16.45 Avslutning 
 
Frågor att ta upp vid mötesdiskussioner: 

 Kvarteret Täljstenen som skyddsvärd miljö. 
 Förslag till program för 1900-talets skyddsvärda och q-märkta bostadsmiljöer 

där Täljstenen ingår och representerar 50-talet. 
 Kulturmiljöinventering av Kvarteret Täljstenen 
 Alternativa nivåer för Uppsalahems renoveringar 
 Allbo-lagens tolkning – har något hänt sedan hösten 2015. 

 
Mötespresent för utdelning:  
Sporrong & Bergolds skrivelse ”Motiv till klassning av området som skyddsvärd miljö” 

 
5. Informationsmöte för hyresgäster 2016-04-18 

Informationsmötet fastställdes till den 18/4. Inbjudan till hyresgäster ska vara klar till 
kommande Plangruppsmöte den 4/4. 
 

6. Nyhetsbrev 
Maria åtog sig att färdigställa ett nyhetsbrev till kommande plangruppsmöte den 4/4 för 
spridning därefter. 
 

7. Möte med Trond Svendsen 
Lennart J åtog sig att kontakta Trond Svendsen, Plan- och byggnadsnämnden för att: 

 Informera honom om våra planer om Rundabordssamtal och dess upplägg och be om 
hans synpunkter på planerna.  

 Kolla om det är möjligt att få en punkt på nämndens möte där inbjudan till 
Rundabordsmötet tas upp. 

 Kolla om det är möjligt att få inbjudan som en del i utskicket till det styrelsemöte där 
inbjudan till Rundabordsmötet tas upp. 
 

8. Samverkan med LH Täljstenens styrese 
Marianne som är ny ordförande för LH Täljstenen åtog sig att verka för en bra samverkan mellan 
Plangruppen och styrelsen framöver. 
 

9. Plangruppens framtid 
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Plangruppens framtid diskuterades. Beslöts att under året verka för att Plangruppens frågor tas 
över av LH Täljstenen från 2017. August informerade om att han, beroende av andra uppdrag, 
lämnar plangruppen efter uppföljningen av Rundabordsmötet. 
 

10. Mötet avslutandes 
 
KALENDARIUM MED KOMMANDE MÖTEN  
Månad Datum Möte / aktivitet Övrigt 
April 4 kl 18.00 Plangrupp  
Maj 9 Plangrupp  
Juni 1 Plangrupp  
 15 Rundabordsmöte  
September 5 Plangrupp  
 21 Informationsmöte  
Oktober 3 Plangrupp  
November 2 Plangrupp  
December 1 Plangrupp  
2016-02-25 / ab 
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