
Anteckningar	  från	  plangruppsmöte	  5,	  2014-‐05-‐05	  
	  
Inbjudna	  att	  deltaga	  i	  mötet	  var	  styrelsen	  för	  LH	  Täljstenen.	  
Hela	  styrelsen	  var	  närvarande.	  
	  

1. Mötet	  öppnades	  av	  Marianne	  som	  hälsade	  alla	  välkomna.	  
	  

2. Plangruppen	  informerade	  om	  sitt	  arbete	  med	  Värna	  Täljstenen.	  Till	  sin	  hjälp	  
hade	  de	  tillgång	  till	  material	  som	  August	  lämnat.	  Därutöver	  hjälptes	  
medlemmarna	  i	  plangruppen	  åt	  med	  ytterligare	  information.	  Den	  stora	  
knäckfrågan	  var	  hur	  LH	  skall	  komma	  in	  i	  bilden.	  Redogörelse	  för	  vad	  styrgrupp,	  
plangrupp	  och	  referensgrupp	  är	  för	  något	  och	  vad	  som	  förväntas	  av	  dessa.	  

	  
Redan	  under	  presentationen	  kom	  de	  första	  synpunkterna	  från	  LHs	  styrelse.	  En	  
styrelseledamot	  anförde	  att	  plangruppen	  kunde	  arbeta	  mer	  offensivt	  om	  de	  stod	  
fria	  från	  LH.	  Styrelsen	  menade	  också	  att	  de	  hade	  tillräckligt	  med	  arbetsuppgifter	  
och	  att	  det	  kunde	  bli	  svårt	  att	  förena	  de	  båda	  uppdragen.	  
	  
LHs	  styrelse	  drog	  sig	  sedan	  tillbaka	  för	  egen	  överläggning.	  
	  

3. Plangruppen	  fortsatte	  sitt	  möte	  med	  andra	  frågor	  för	  kvällen.	  
Genomgång	  av	  mötesprotokoll	  från	  den	  14/4.	  Där	  gjordes	  ett	  par	  
tillrättalägganden.	  	  
Punkt	  3,	  4:e	  stycket,	  där	  ska	  det	  stå	  hyresgästmöte	  och	  inte	  föreningsmöte.	  
Punkt	  4	  där	  ska	  det	  stå	  hyresgästmöte	  eller	  informationsmöte	  för	  hyresgästerna,	  
inte	  medlemsmöte.	  
Därefter	  kunde	  protokollet	  läggas	  till	  handlingarna.	  
	  

4. Bordlagda	  möten	  från	  den	  14/4.	  Medborgarförslaget,	  brev	  till	  IBF	  om	  samarbete	  	  	  
samt	  hemsidan.	  Dessa	  frågor	  kunde	  inte	  behandlas	  nu	  heller.	  Vi	  måste	  avvakta	  
lokala	  hyresgästföreningens	  inställning	  och	  åsikter	  i	  dessa	  frågor.	  

	  
5. Arkitektförslagen.	  Marianne	  hade	  renskrivit	  sina	  åsikter	  	  och	  kunde	  redogöra	  för	  	  	  	  	  

dessa.	  Beslutades	  att	  den	  som	  vill,	  lämnar	  in	  sina	  synpunkter	  till	  UHAB	  och	  
Mathias	  Lantz.	  Om	  det	  kommer	  att	  göras	  en	  mer	  systematisk	  redogörelse	  så	  får	  vi	  
återkomma	  till	  det.	  

	  
6. Frågan	  om	  hur	  vi	  går	  ut	  till	  pressen	  t.ex	  hanns	  inte	  med	  och	  får	  tas	  upp	  vid	  nästa	  	  	  	  	  	  

möte.	  
	  

7. Lokala	  hyresgästföreningen	  kom	  tillbaka	  och	  redogjorde	  för	  det	  som	  de	  hade	  
kommit	  fram	  till.	  	  
	  
LH	  vill	  inte	  deltaga	  som	  styrgrupp	  i	  vårt	  projektarbete.	  Beslutet	  var	  enhälligt.	  	  
	  
Den	  starkaste	  invändningen	  var	  att	  plangruppen	  är	  en	  mer	  progressiv	  grupp	  och	  
bör	  så	  förbli.	  LH	  har	  stadgar	  och	  förpliktelser	  på	  ett	  annat	  sätt	  och	  ser	  sig	  inte	  
riktigt	  kunna	  ägna	  sig	  år	  det	  förväntade,	  stora	  arbetet,	  kombinationen	  blir	  



betungande.	  Däremot	  poängterades	  flera	  gånger	  att	  LH	  givetvis	  stödjer	  vårt	  
arbete	  och	  ”tycker	  som	  vi.	  Det	  finns	  alltså	  ingen	  motsättning.	  
	  
På	  en	  direkt	  fråga	  om	  samarbete	  med	  hemsidan	  så	  blev	  svaret	  något	  svävande	  
men	  tolkades	  ändå	  av	  plangruppen	  som	  det	  vore	  bäst	  med	  skilda	  sidor.	  
	  
Representanter	  ifrån	  styrelsen	  i	  plangruppen:	  Lars-‐Erik	  Svensson	  och	  Annika	  
Hortlund	  önskar	  avsluta	  sitt	  engagemang	  i	  plangruppen.	  
Linda	  Lagerstedt-‐Berlin	  kan	  tänka	  sig	  att	  komma	  till	  möten	  eller	  skicka	  någon	  
annan	  representant	  från	  styrelsen.	  Detta	  för	  att	  hålla	  sig	  uppdaterad	  om	  
gruppens	  arbete.	  Kvällens	  beslut	  blev	  att	  en	  representant	  från	  styrelsen	  försöker	  
att	  komma	  till	  plangruppens	  möten.	  Kallelsen	  skickas	  till	  ordföranden	  Linda.	  

	  
8. Mötet	  påmindes	  morgondagens	  informationsmöte	  i	  kvarterslokalen,	  

Uppsalahem,	  Medborgarskolan	  och	  Hyresgästföreningen	  om	  möjlighet	  att	  ordna	  
olika	  kurser.	  
	  

9. Mötet	  avslutades	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  Efter	  mötet	  har	  det	  beslutats	  att	  nästa	  möte	  blir	  den	  20/5,	  troligen	  i	  g:a	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  kvarterslokalen.	  Kallelse	  kommer.	  
	  	  	  	  	  	  	  Vi	  har	  bordlagda	  frågor	  och	  kanske	  någon	  ny	  fråga!	  
	  
Vid	  datorn	  
Marianne	  Staaf	  
	  
	  
	  

	  
	  


