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PROJEKTMÖTE	  NR	  8,	  DEN	  	  2014-‐08-‐20	  	  	  	  
	  
Deltog:	  

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

Deltog	  ej:	  
• Maria	  Wegscheider	  	  
• Jan	  Gille	  	  
Ingen	  från	  styrelsen	  deltog.	  

	  
Anteckningar	  

1. Dagordningen	  kompletterades	  och	  fastställdes.	  
	  

2. Genomgång	  av	  anteckningar	  från	  plangruppsmötet	  2014-‐06-‐04	  	  
Anteckningarna	  lades	  till	  handlingarna.	  
	  

3. Möte	  med	  Mathias	  Lantz,	  projektledare	  för	  Nya	  Eriksberg,	  Uppsalahem	  
Marianne	  ansvarar	  för	  att	  mötet	  med	  Mathias	  Lantz	  kommer	  till	  stånd	  som	  planerats	  
vecka	  36	  eller	  vecka	  37.	  
	  

4. Plangruppens	  webbplats	  
Lennart	  och	  Jolanta	  har	  riggat	  en	  webbplats	  på	  One.com	  och	  Lennart	  har	  skrivit	  texter	  
som	  Maria	  och	  Marianne	  givit	  synpunkter	  på.	  Därefter	  har	  Lennart	  skrivit	  om	  texterna.	  
August	  erbjöd	  en	  dator	  för	  arbetet	  med	  webbplatsen.	  Arbetet	  fortsätter	  i	  studiecirkeln	  
”Skapa	  en	  webbplats”	  som	  Lennart,	  Jolanta	  och	  August	  deltar	  i	  och	  som	  har	  sitt	  nästa	  
möte	  tisdagen	  den	  26/8.	  	  
	  	  

5. Höstens	  verksamhet	  
Mötet,	  som	  var	  det	  första	  efter	  sommaruppehållet,	  inleddes	  med	  att	  sammanfatta	  
plangruppens	  påbörjade	  insatser.	  Konstaterades	  att	  fortsatt	  arbete	  ska	  inriktas	  på	  fyra	  
områden.	  För	  vart	  och	  ett	  av	  ska	  en	  plan	  för	  höstens	  insatser	  tas	  fram.	  Insatserna	  bör	  
prioriteras	  med	  hänsyn	  tagen	  till	  höstens	  val,	  d	  v	  s	  politikerkontakter	  bör	  vänta	  till	  dess	  
att	  valresultatet	  hunnit	  få	  genomslag	  inom	  kommunens	  nämnder.	  	  
	  
Beslöts	  att	  plangruppens	  höstarbete	  ska	  inriktas	  på	  att	  samla	  fakta,	  argument	  och	  stöd	  
för:	  
A) Att	  50-‐talskaraktären	  ska	  bevaras	  genom	  att	  arbeta	  för	  Q-‐märkning	  av	  Täljstenen.	  	  
B) Att	  arbeta	  för	  varsam	  renovering	  av	  Täljstenen.	  
C) Bevaka	  och	  påverka	  utvecklingen	  av	  projektet	  Nya	  Eriksberg.	  
D) Söka	  projektsamverkan	  med	  Institutet	  för	  Urban	  och	  Bostadsforskning	  (IBF)	  för	  att	  

få	  fram	  underlag	  för	  att	  motverka	  social	  utslagning	  (renoviction)	  i	  samband	  med	  
Eriksbergs	  nydaning.	  

Ø August	  åtog	  sig	  att	  utarbeta	  underlag	  för	  en	  verksamhetsplan	  för	  höstens	  arbete.	  	  
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6. Q-‐märkning	  
• Planarkitekt	  Malin	  Danielsson	  har	  bekräftat	  att	  kommunen	  mottagit	  vårt	  

medborgarförslag	  om	  q-‐märkning	  av	  Täljstenen.	  Frågan	  kommer	  att	  tas	  upp	  så	  snart	  
något	  planarbete	  påbörjas	  som	  berör	  Täljstensområdet	  eller	  del	  av	  området.	  
Medborgarförslagets	  diarienummer	  i	  kommunens	  postlista	  är	  2014/998	  

• Kommunantikvarie	  Magnus	  Elfwendahl	  har	  till	  Täljstenens	  plangupp	  skickat	  en	  remiss	  
som	  avser	  Kommunnämndens	  förslag	  till	  kommunens	  första	  kulturmiljöprogram.	  
Uppdrogs	  år	  August	  att	  ta	  del	  av	  förslaget	  och	  rapportera	  om	  dess	  innehåll	  vid	  nästa	  
möte.	  

	  
7. Renovering	  

Beslöts	  att	  ta	  upp	  frågan	  om	  tidplan	  för	  renovering	  vid	  möte	  med	  Mathias	  Lantz.	  
	  

8. Nya	  Eriksberg	  
• Beslöts	  att	  plangruppens	  samtliga	  medlemmar	  uppdaterar	  sig	  om	  Nya	  Eriksberg	  genom	  

dess	  hemsida	  inför	  mötet	  med	  Mathias	  Lantz.	  
• Lars-‐Olov	  informerade	  om	  en	  enkät	  som	  har	  genomförts	  och	  rapporterats	  av	  P4	  Radio	  

Uppland.	  
• Föreningen	  Vårda	  Uppsala	  har	  i	  en	  skrivelse	  angående	  ”Förnyelse	  av	  Eriksberg”	  hänvisat	  

till	  vårt	  Medborgarförslag	  om	  q-‐märkning	  av	  Täljstenen.	  Deras	  skrivelse	  är	  skickad	  till	  
Styrelsen	  för	  Uppsalahem,	  Plan-‐	  och	  byggnadsnämnden	  samt	  till	  Täljstenens	  plangrupp	  
för	  kännedom.	  	  
	  

9. Projektsamverkan	  med	  Institutet	  för	  Urban-‐	  och	  Bostadsforskning	  (IBF)	  
Vår	  skrivelse	  till	  prefekten	  för	  IBF,	  Irene	  Molina,	  med	  förfrågan	  om	  projektsamverkan	  
som	  vi	  skickade	  den	  8/5	  besvarades	  per	  mail	  av	  Terry	  Hartig	  den	  19/6.	  Terry	  Hartig	  är	  
professor	  i	  miljöpsykologi	  och	  sakkunnig	  i	  boendefrågor.	  Han	  kunde	  meddela	  att	  de	  
frågor	  som	  vårt	  projekt	  tar	  upp	  är	  intressanta	  för	  flera	  av	  deras	  forskare.	  Dessa	  forskare	  
tjänstgör	  som	  lärare	  på	  20	  %	  av	  sin	  arbetstid	  och	  dekan	  ha	  studenter	  som	  kan	  vara	  
intresserade	  av	  att	  ta	  upp	  våra	  frågor	  som	  uppsatsämnen.	  Terry	  Hartig	  föreslog	  att	  vi	  ska	  
ta	  upp	  kontakten	  i	  slutet	  av	  sommaren.	  Uppdrogs	  åt	  August	  att	  försöka	  få	  ett	  möte	  med	  
IBF	  under	  hösten.	  
	  

10. Tider	  för	  kommande	  möten	  
• Torsdagen	  den	  28/8	  kl	  18.30,	  arbetsgruppsmöte	  i	  g:a	  kvarterslokalen.	  
• Vecka	  36/37	  möte	  med	  Mathias	  Lantz	  i	  Uppsalahems	  lokaler.	  Mathias	  bestämmer	  

dag	  och	  tid.	  	  
• Därefter	  plangruppsmöten	  var	  14e	  dag,	  onsdagar	  kl	  18.30	  ojämna	  veckor.	  	  
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