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Anteckningar från plangruppsmöte nr 36, 2016-04-05 
  
Deltog: 

 August Boj,  
 Lennart Johansson 
 Jolanta Obminska 
 Maria Wegscheider 

Marianne Staaf, Lennarth Coldén och Jan Gille   
 
Anteckningar 
 

1. Dagordningen fastställdes, Lennart J valdes till ordförande och anteckningarna 
från plangruppsmöte nr 35,  2016-03-02 gicks igenom och lades till handlingarna. 

 
2. Ekonomi 
Marianne hade inför mötet informerat om att beviljade medel från Hyresgästföreningen för 
höstens Dialog och Debatt ännu inte utbetalats. Utbetalning av beviljade medel från LH 
Täljstenen kommer däremot utbetalas efter kommande styrelsemöte.  

 
3. Rapporter och omvärldsbevakning 

- Trond Svendsen, Plan- och byggnadsnämnden kommer till Täljstenen den 18/4 kl 
17.00 för att vi ska ge information om Rundabordsmötet mm och för att vi ska få koll 
på bästa sättet att nå ut med inbjudan. 

- Terry Hartig, professor vid Institutet för urban- och bostadsforskning, IBF, har 
informerat att han kommer att handleda en student som ska forska om Hyresgästers 
oro vid förtätning och renovering av bostäder i Eriksberg. Planering blir under våren 
och genomförande inleds hösten 2016. August har lämnat Åse Rickard som 
kontaktperson med hyresgäströrelsen. August åtog sig att följa upp Terrys 
kontaktönskemål såväl med Terry som med Åse. 
 

4. Rundabordsmöte 
Tidigare beslut gällande dag, tid, diskussionspunkter och program gäller. Inbjudan är 
utarbetad av Maria. Ett möte med ordföranden i Uppsalahems styrelse Susanne Eriksson (S) 
har föreslagits av Cecilia Forss (M).  Ett sådant möte bör genomföras. 
 
5. Informationsmöte för hyresgäster tisdagen den 19/4 kl. 18.30 
Maria utarbetar en inbjudan som informerar om vi kommer att berätta om, Ingemar J 
kopierar och Jan delar ut. 
 
6. Kommande nyhetsbrev  
Efter informationsmötet den 19/4 ska ett nytt informationsbrev ges ut. 

 
7. Kommande plangruppsmöte 
Vid informationsmötet den 19/4 tas beslut om dag och tid för kommande plangruppsmöte. 
 
8. Mötet avslutandes 
 
Se vidare kalendarium sidan 2 
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KALENDARIUM  
Månad Datum Möte / aktivitet Övrigt 
April 18 kl. 17 Möte med Trond Svendsen  
 19 kl 18.30-20 Informationsmöte  
Maj  9 kl. 18 Plangrupp PRELIMINÄRT 
Juni  1 kl. 18 Plangrupp  
Juni 15 kl.15 Rundabordsmöte  
September  5 kl. 18 Plangrupp  
Oktober  3 kl. 18 Plangrupp  
November  2 kl. 18 Plangrupp  
December  1 kl. 18 Plangrupp  
2016-04-08 / ab 
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