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PROJEKTMÖTE	  NR	  7,	  	  DEN	  	  2014-‐06-‐04	  	  	  	  
	  
Deltog:	  

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

Deltog	  ej:	  
• Jan	  Gille,	  Täljstensvägen	  1B,	  jangille@yahoo.se	  
• Information	  om	  mötet	  hade	  gått	  ut	  till	  LH	  Täljstens	  ordförande	  Linda	  Lagerstedt-‐Berlin.	  	  

Ingen	  från	  styrelsen	  deltog.	  
	  

Anteckningar	  
1. Dagordningen	  kompletterades	  och	  fastställdes.	  

	  
2. Genomgång	  av	  anteckningar	  från	  projektmötet	  2014-‐05-‐20	  	  

Anteckningarna	  lades	  till	  handlingarna	  
	  

3. Rapport	  från	  Mariannes	  angående	  kontakt	  med	  IBF	  
Forskaren	  Sara	  Westin	  och	  prefekten	  Irene	  Molina	  hade	  inte	  gått	  att	  nå	  för	  att	  få	  ett	  möte	  
med	  IBF.	  
	  

4. Rapport	  från	  Lennart	  angående	  kontakt	  med	  kommunantikvarien	  
Magnus	  Elfwendahl	  hade	  fått	  medborgarförslaget	  men	  hade	  inte	  kännedom	  om	  någon	  
hade	  agerat	  i	  ärendet.	  
	  

5. Rapport	  från	  August	  angående	  diarienummer	  för	  Medborgarförslaget	  
Kommunregistratorn	  Gunilla	  Gustafsson	  var	  osäker	  om	  vilket	  förvaltningskontor	  inom	  
kommunen	  som	  diariefört	  medborgarförslaget.	  Hon	  utreder	  frågan	  och	  återkommer	  
med	  denna	  uppgift	  samt	  med	  diarienummer.	  
	  

6. Rapport	  från	  Maria	  angående	  projektet	  Hållbara	  Hökarängen	  
Projektet	  drivs	  av	  det	  kommunala	  bostadsbolaget	  Stockholmshem	  i	  samarbete	  med	  
Stockholm	  Enviroment	  Institute	  med	  bidrag	  från	  Energimyndigheten.	  Målet	  är	  att	  bidra	  
till	  ett	  socialt,	  ekologiskt	  och	  ekonomiskt	  hållbart	  Hökarängen.	  
Hökarängen	  har	  ett	  stort	  bostadsbestånd	  från	  sent	  50-‐tal,	  före	  miljonprogrammet,	  
samma	  som	  Täljstenen.	  Det	  är	  renoverat	  med	  varsamhet	  utifrån	  vissa	  val	  som	  
hyresgästerna	  fått	  göra.	  Projektet	  har	  som	  mål	  att	  bl	  a	  stärka	  områdets	  50-‐talsskänsla,	  
genomföra	  energiuppgradering,	  fördjupa	  miljöarbetet	  och	  att	  genomföra	  hållbarhets-‐
investeringar.	  Hur	  kostnaderna	  för	  den	  mer	  varsamma	  renoveringen	  har	  påverkat	  
kalkyler	  och	  hyreskostnad	  kan	  Stockholmshems	  ombyggnadsenhet	  troligen	  svara	  på.	  

	  
7. Rapport	  från	  August	  angående	  q-‐märkning	  av	  område	  i	  Bagarmossen	  

”Kulturmärkningen”	  av	  Riksrådsvägen	  i	  Bagarmossen,	  som	  har	  likheter	  med	  Täljstenen,	  
kom	  till	  stånd	  genom	  motion	  2011:23	  av	  inlämnad	  av	  Dick	  Urban	  Vestbro	  (V)	  i	  
kommunfullmäktige	  och	  antogs	  av	  Stockholms	  kommunstyrelse	  2013.	  
Ärendehandlingen	  på	  16	  sidor	  med	  motion	  och	  remissinstansernas	  svar,	  kan	  utgöra	  
underlag	  för	  en	  liknande	  process	  om	  q-‐märkning	  av	  Täljstenen.	  
Beslöts:	  August	  skriver	  ett	  utkast	  till	  brev	  att	  skicka	  till	  Uppsalas	  kommuns	  olika	  partier.	  
Brevet	  ska	  utgöra	  en	  förfrågan	  om	  hur	  respektive	  parti	  ställer	  sig	  till	  q-‐märkning	  av	  
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Täljstenen.	  	  Syftet	  med	  brevet	  är	  att	  se	  vilket/vilka	  partier	  som	  kan	  ställa	  sig	  bakom	  en	  
eventuell	  motion.	  	  
	  
Beslöts	  vidare:	  Att	  kommunantikvarien	  Magnus	  Elfwendahl	  kontaktas	  för	  att	  ge	  oss	  svar	  
på	  	  
a)	  Vilken	  typ	  av	  ”klassning”	  typ	  blå,	  grön	  eller	  rödmarkering	  som	  byggnader/miljöer	  ges	  
inom	  Uppsala.	  Vidare	  hur	  den	  märkningen	  används	  och	  vilket	  ändamål	  märkningen	  har.	  
	  b)	  Har	  kommunen	  handläggare	  som	  ansvarar	  för	  kommunens	  strategier	  för	  hållbarhet,	  
miljö	  och	  energi.	  	  Vilka	  ansvarar	  i	  så	  fall	  för	  vad.	  
c)	  Om	  han	  vet	  vilka	  partier	  eller	  enskilda	  kommunpolitiker	  som	  skulle	  kunna	  tänkas	  verka	  
för	  en	  motion	  om	  att	  q-‐märka	  Täljstenen.	  	  
	  

8. Ny	  skrivning	  av	  projektplanen	  utifrån	  Marias	  förslag	  2014-‐05-‐08	  
Beslöts:	  	  
a)	  Att	  anta	  den	  nya	  skrivningen	  men	  att	  den	  inte	  ska	  ses	  som	  slutversion.	  
b)	  Att	  alla	  projektversioner	  ska	  anges	  med	  nummer	  och	  datum.	  Den	  senast	  versionen	  är	  
version	  nr	  4,	  2014-‐05-‐08.	  
c)	  Att	  medborgarförslag	  om	  q-‐märkning	  ska	  ses	  som	  ett	  enskilt	  ärende	  och	  inte	  som	  en	  del	  
av	  projektet	  om	  varsam	  renovering.	  
d)	  Att	  projektnamnet	  Bevara	  Täljstenen	  skall	  vara	  preliminärt.	  	  

	  
9. Webbplats	  

Lennart	  och	  Jolanta	  arbetar	  med	  vår	  arbetsgrupps	  webbplats.	  Arbetet	  bygger	  på	  att	  köpa	  
domännamn	  och	  plats	  i	  webbhotell	  från	  one.com,	  för	  det	  ändamålet	  krävs	  ett	  person-‐
/organisationsnummer.	  August	  erbjöd	  sig	  att	  tillhandahålla	  sitt	  personnummer	  om	  det	  
inte	  kan	  ordnas	  på	  annat	  sätt.	  
	  
Lennart	  och	  Jolanta	  presenterade	  ett	  utkast	  på	  webbplatsens	  struktur,	  form	  och	  innehåll.	  
Så	  snart	  vår	  arbetsgrupps	  slutliga	  namn	  har	  fastställt	  är	  det	  det	  namnet	  .se	  som	  blir	  
webbplatsens	  namn.	  Därför	  är	  det	  viktigt	  att	  beslut	  om	  namn	  inte	  drar	  ut	  på	  tiden.	  
	  
Lennarts	  upprop	  i	  Täljstensnytt	  om	  att	  få	  tips,	  idéer	  och	  förslag	  om	  logotyp	  och	  innehåll	  
för	  webbplatsen	  hade	  givit	  bra	  resultat.	  Lennart	  och	  Jolanta	  kommer	  att	  ta	  vara	  på	  
inkomna	  synpunkter	  och	  presentera	  ett	  nytt	  förslag	  på	  webbplats	  till	  kommande	  möte.	  
	  

10. Kommunikationsplan	  
Konstaterades	  att	  en	  kommunikationsplan	  kan	  vara	  viktig	  att	  hålla	  sig	  till	  för	  att	  rätt	  
budskap	  skall	  nå	  rätt	  personer.	  August	  åtog	  sig	  att	  se	  över	  kommunikationsplanen	  till	  
kommande	  möte.	  Föreslogs	  att	  en	  aktivitetsplan	  för	  hösten	  fastställs	  vid	  kommande	  
möte	  för	  att	  ha	  en	  programpunkt	  per	  månad	  där	  hyresgästmöte	  är	  september	  månads	  
programpunkt	  och	  att	  strategiskt	  viktiga	  personer	  bjuds	  in	  andra	  månader	  för	  att	  ge	  
föredrag	  som	  stödjer	  projektarbetet	  och	  engagemanget	  bland	  hyresgästerna.	  

	  
11. 	  Kontakt	  med	  Uppsalahem	  

Konstaterades	  att	  kontakten	  med	  Uppsalahem	  är	  ytterst	  viktig	  för	  projektarbetet	  och	  att	  
Mathias	  Lantz	  är	  vår	  ingång	  och	  kontaktperson.	  Föreslogs	  att	  projektplanen	  diskuteras	  
med	  Mathias	  innan	  den	  fastställs.	  August	  åtog	  sig	  att	  göra	  ett	  utkast	  till	  mailförfrågan	  om	  
möte	  med	  Mathias	  och	  Marinanne	  åtog	  sig	  att	  ta	  en	  muntlig	  kontakt	  för	  att	  ”grunda”.	  
	  

12. 	  Åtgärdslista	  
Ø Marianne	  kontaktar	  Sara	  Westin	  /Irene	  Molina,	  IBF	  för	  ett	  möte.	  
Ø August	  kollar	  upp	  medborgarförslagets	  diarienummer.	  
Ø Någon	  kollar	  med	  Stockholmshems	  ombyggnadsenhet	  om	  den	  varsamma	  

renoveringen	  av	  Hökarängen	  får	  genomslag	  på	  hyrorna	  i	  området.	  
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Ø August	  skriver	  utkast	  till	  ”politikerbrev”	  
Ø August	  mailar	  Magnus	  Efwendahl	  angående	  frågor	  (se	  punkt	  7)	  
Ø August	  skriver	  textförslag	  till	  mail	  för	  Mathias	  Lantz	  
Ø Lennart	  och	  Jolanta	  köper	  domännamn	  och	  webbhotell-‐plats	  hos	  one.com	  
Ø August	  skriver	  reviderad	  kommunikationsplan	  
Ø Marianne	  kontaktar	  Mathias	  Lantz	  bl	  a	  för	  att	  få	  ok	  för	  möte	  vecka	  37	  
Ø Lennart	  och	  Jolanta	  utarbetar	  utvecklat	  förslag	  till	  Webbplats	  

	  
13. Tider	  för	  kommande	  möten	  

• Onsdagen	  den	  13/8	  kl	  18.00,	  arbetsgruppsmöte	  i	  g:a	  kvarterslokalen	  
• Vecka	  37	  möte	  med	  Mathias	  Lantz	  i	  Uppsalahems	  lokaler.	  Mathias	  bestämmer	  dag	  

och	  tid.	  	  
• 	  Tisdagen	  den	  16/8	  kl	  18.30,	  hyresgästmöte	  i	  nya	  kvarterslokalen.	  

	  
	  

	  
2014-‐06-‐05	  /	  ab	  


