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Anteckningar	  från	  projektmöte	  6,	  2014-‐05-‐20	  	  
	  
Gruppen	  var	  fulltalig	  

• Marianne	  Staaf,	  sammankallande	  	  
• Lennart	  Johansson	  	  
• Maria	  Wegscheider	  	  
• Agust	  Boj	  	  
• Jolanta	  Obminska	  
• Lars-‐Olov	  Larsson	  	  
• Jan	  Gille	  	  

	  
Anteckningar	  
	  

1. Marianne	  öppnade	  mötet	  och	  hälsade	  alla	  välkomna.	  
	  

2. Anteckningarna	  från	  plangruppsmöte	  2014-‐05-‐05	  gicks	  igenom	  och	  lades	  till	  
handlingarna.	  

	  
3. Utskick	  av	  brev	  till	  Institutet	  för	  Bostads-‐	  och	  urbanforskning	  

Brevet	  skickades	  den	  8/5	  till	  tre	  personer	  på	  IBF,	  prefekten	  Irene	  Molina,	  forskaren	  Sara	  
Westin	  och	  professor	  Terry	  Hartig.	  Marianne	  åtog	  sig	  att	  kontakta	  Sara	  Westin	  för	  att	  få	  
ett	  möte	  till	  stånd.	  

	  
4. Utskick	  av	  Medborgarförslag	  	  

Förslaget	  skickades	  den	  12/5	  till:	  
Ø Uppsala	  kommun,	  Plan-‐	  och	  byggnadsnämnds	  ordförande,	  Liv	  Hahne	  (m)	  
Ø Uppsala	  kommun,	  Plan-‐	  och	  byggnadsnämnds	  vice	  ,	  Monica	  Östman	  (s)	  	  
Ø Uppsala	  kommun,	  Kontoret	  för	  samhällsutveckling,	  Ulla-‐Britt	  Wikström	  
Ø Uppsala	  kommun,	  Kontoret	  för	  samhällsutveckling,	  Magnus	  Elfwendahl	  
Ø Uppsalahems	  styrelseordförande,	  Peter	  Nordgren	  (fp)	  
Ø Uppsalahems	  1:e	  vice	  ordförande,	  Thure	  Svensson	  (c)	  
Ø Uppsalahems	  2:e	  vice	  ordförande	  Susanne	  Eriksson	  (s)	  
Ø Uppsalahems	  VD,	  Mikael	  Rådegård	  
Ø Uppsalahem	  projektledare	  Mathias	  Lantz	  
Ø Länsstyrelsen,	  Länsantikvarie,	  Agneta	  Åkerlund	  
Ø Upplandsmuseet,	  Landsantikvarie,	  Håkan	  Liby	  
Ø Riksantikvarieämbetet,	  riksantikvarie	  Lars	  Amréus	  
Ø Föreningen	  Vårda	  Uppsala,	  Kristina	  Berglund	  

Lennart	  åtog	  sig	  att	  kontakta	  kommunantikvarien	  Magnus	  Elfwendahl	  för	  att	  höra	  om	  
han	  har	  förslag	  om	  hur	  vi	  kan	  gå	  vidare.	  Lars-‐Erik	  åtog	  sig	  att	  kontakta	  Uppsalahems	  
projektledare	  för	  Nya	  Eriksberg,	  Mathias	  Lantz	  för	  att	  få	  hans	  synpunkter	  på	  
Medborgarförslaget	  och	  på	  vår	  projektplan	  som	  han	  har	  fått	  ta	  del	  av.	  August	  åtog	  sig	  att	  
kolla	  upp	  skrivelsens	  diarienummer	  inom	  kommunen.	  

	  
5. Studiecirkel	  för	  Projektet	  Värna	  Täljstenens	  Hemsida	  	  

Lennart	  blir	  studiecirkelledare	  för	  de	  sex	  deltagarna:	  Lennart,	  Jolanta,	  Jan,	  August	  från	  
vårt	  projekt,	  ”Lasse”	  Svensson	  från	  LH	  Täljstenens	  styrelse	  samt	  Calle	  Åkerberg	  som	  bor	  
på	  Täljstensvägen	  14A.	  	  Medborgarskolan	  står	  för	  kurslitteratur,	  arvode	  till	  
datakonsulten	  Göran	  Lindgren	  för	  två	  träffar	  samt	  för	  deposition	  av	  500	  kr	  för	  G:a	  
Kvarterslokalen,	  Täljstensvägen	  1B.	  De	  två	  första	  träffarna	  före	  sommaren	  blir	  den	  27/5	  
och	  3/6	  kl	  18.30.	  Tider	  för	  ytterligare	  sex	  träffar	  efter	  sommaruppehåll	  fastställs	  vid	  
första	  träffen.	  Beslöts	  att	  avsätta	  400	  kr	  av	  projektbudgeten	  på	  2.000	  kr	  att	  användas	  för	  
domännamn	  samt	  webbplats	  under	  ett	  år	  (12	  x	  15	  kr)	  på	  one.com.	  
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6. Marias	  förslag	  till	  ändrad	  text	  i	  projektplanen	  
Syftet	  med	  ändringarna	  var	  att	  ”mildra”	  formuleringarna	  så	  att	  vi	  inte	  uppfattas	  som	  en	  
militant	  kamporganisation.	  Förslaget	  vann	  gehör.	  Uppdrogs	  åt	  August	  att	  parallellt	  med	  
den	  nuvarande	  projektplanen	  föra	  in	  Marias	  ändringar	  till	  en	  ny	  version	  av	  
projektplanen	  för	  ny	  genomgång,	  helst	  tillsammans	  med	  Sara	  Westin	  på	  IBF.	  

	  
7. Enkät	  till	  boende	  på	  Täljstensvägen	  1A	  

Marianne	  föreslog	  att	  LH	  Täljstenens	  tidigare	  enkät	  till	  de	  boende	  inom	  Täljstenen	  ska	  
kompletteras	  med	  en	  enkät	  till	  alla	  i	  Täljstensvägen	  1A	  som	  inte	  omfattats	  av	  enkäten.	  
Beslöts	  att	  den	  insatsen	  inte	  skall	  genomföras	  inom	  projektets	  ram.	  Marianne	  diskuterar	  
istället	  den	  kompletterande	  enkäten	  med	  LH	  Täljstenens	  styrelse.	  
	  

8. Diskussion	  om	  projektverksamheten	  
Konstaterades	  att	  projektet	  Värna	  Täljstenens	  mål	  och	  syfte	  ligger	  i	  tiden:	  

• En	  aktuell	  utställning	  på	  Arkitektur-‐	  och	  designcentrum	  i	  Stockholm	  lyfter	  fram	  
verk	  av	  arkitekten	  Leonie	  Geissendorf	  ,	  bl	  a	  ett	  radhusområde	  i	  Bagarmossen	  
utanför	  Stockholm	  med	  ”bykänsla”	  från	  samma	  tid	  som	  Täljstenen.	  	  Området	  som	  
har	  starka	  likheter	  med	  Täljstenen	  är	  q-‐märkt	  som	  exempel	  på	  god	  
bebyggelse/miljö	  från	  sent	  50-‐tal.	  

• Programmen	  Tendens	  och	  Konflikt	  diskuterar	  ”genrifiering”	  (social	  statushöjning	  
av	  ett	  bostadsområde)	  och	  ”renoviction”	  (ej	  frivillig	  flytt	  till	  följd	  av	  renovering).	  

• Projektet	  Hållbara	  Hökarängen	  arbetar	  för	  samma	  frågor	  som	  vi	  gör	  i	  vårt	  projekt.	  
En	  fråga	  som	  togs	  upp	  var	  hur	  gentrifiering	  genom	  q-‐märkning	  av	  Täljstenen	  kan	  
påverka	  hyressättning	  av	  våra	  bostäder	  negativt.	  
Beslöts:	  August	  kollar	  upp	  mer	  om	  Bagarmossen	  och	  Maria	  kollar	  upp	  mer	  om	  
Hökarängen	  för	  att	  se	  om	  vi	  kan	  dra	  nytta	  av	  dessa	  exempel	  i	  vårt	  projektarbete.	  
	  	  

9. Upprop	  Täljstensnytt	  
Lennart	  åtog	  sig	  att	  i	  kommande	  Täljstensnytt	  göra	  ett	  upprop	  för	  att	  kolla	  av	  vilka	  språk	  
som	  hyresgäster	  behöver	  för	  att	  tillgodogöra	  sig	  vår	  projektinformation.	  Vidare	  ett	  
upprop	  för	  att	  kolla	  om	  någon	  inom	  Täljstenen	  kan	  fixa	  en	  schysst	  logotype	  för	  vårt	  
projekt.	  

	  
10. Åtgärdslista	  

Ø Marianne	  kontaktar	  Sara	  Westin	  på	  IBF	  
Ø Lennart	  kontaktar	  Magnus	  Elfwendahl	  på	  kommunen	  
Ø August	  kollar	  Medborgarförslagets	  dearienummer	  i	  kommunen	  
Ø August	  skriver	  ny	  version	  av	  projektplan	  utifrån	  Marias	  förslag	  
Ø Maria	  kollar	  upp	  Hållbara	  Hökarängen	  
Ø August	  kollar	  upp	  Bagarmossens	  q-‐märkning	  
Ø Lennart	  fixar	  upprop	  om	  översättningsbehov	  och	  logotyp	  för	  projektet	  	  

	  
11. Kommande	  möte.	  	  

Onsdgen	  den	  4/6	  kl	  18.00	  (obs	  ny	  tid)	  i	  gamla	  kvarterslokalen	  
Därefter	  sommaruppehåll	  
	  
	  
2014-‐05-‐22/ab	  
	  


