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PROJEKTMÖTE	  NR	  9,	  DEN	  	  2014-‐08-‐28	  	  	  	  
	  
Deltog:	  

• Marianne	  Staaf,	  sammankallande	  
• Lennart	  Johansson	  
• Agust	  Boj	  	  
• Jolanta	  Obminska	  
• Maria	  Wegscheider	  	  

Deltog	  ej:	  
• Jan	  Gille	  
	  

Anteckningar	  
1. Dagordningen	  kompletterades	  och	  fastställdes.	  
§ Beslöts	  att	  från	  kommande	  möte	  ha	  en	  fast	  dagordning	  med	  nedan	  angivna	  punkter	  som	  

vid	  mötenas	  inledning	  kompletteras:	  
-‐ Komplettering	  och	  fastställande	  av	  dagordning	  
-‐ Genomgång	  av	  anteckningar	  från	  föregående	  möte	  
-‐ Kommande	  aktiviteter/insatser	  
-‐ Nya	  Eriksberg	  
-‐ Q-‐märkning	  
-‐ RenoveringIBF	  
-‐ Övriga	  frågor	  
-‐ Kommande	  möten	  
	  

2. Genomgång	  av	  anteckningar	  från	  plangruppsmötet	  2014-‐08-‐20	  	  
Anteckningarna	  lades	  till	  handlingarna.	  
	  

3. Lars-‐Olov	  Larssons	  utträde	  från	  Plangruppen	  
• Lars-‐Olovs	  beslut	  att	  lämna	  Plangruppen	  beklagades.	  Orsaken	  var	  bl	  a	  hans	  ökade	  

föreningsengagemang	  i	  Heby	  där	  han	  vistas	  allt	  mer.	  Lars-‐Olov	  vill	  dock	  följa	  	  
Plangruppens	  löpande	  arbete.	  Han	  kommer	  därför	  att	  få	  mötesanteckningar	  löpande	  och	  
är	  positiv	  till	  att	  ingå	  i	  vår	  referensgrupp.	  

• Beslöts	  att	  försöka	  finna	  en	  ersättare	  för	  Lars-‐Olov.	  Lars-‐Olovs	  förslag	  är	  att	  få	  någon	  
som	  bor	  i	  någon	  av	  de	  gårdar	  som	  i	  dag	  inte	  är	  representerade.	  Följande	  personer	  ska	  
tillfrågas	  av	  Marianne:	  
Anna-‐Karin	  Westerberg	  
Anita	  Ekmyr	  
Göran	  Olsson	  
Nina	  Durén	  
Gabriella	  i	  4:an	  
	  Lenarth	  Colldén	  
	  

4. Plangruppens	  webbplats/hemsida	  
Lennart	  och	  Jolanta	  arbetar	  vidare	  med	  hemsidan	  bl	  a	  utifrån	  synpunkter	  som	  Calle	  
Åkerberg	  lämnat.	  Beslöts	  att	  använda	  webbplatsen	  som	  arkiv	  av	  interna	  dokument	  som	  
anteckningar	  och	  olika	  skrivelser	  för	  att	  dessa	  ska	  vara	  tillgängliga	  för	  de	  målgrupper	  som	  
behöver	  åtkomst.	  Vi	  anlitar	  webbhotellet	  one.com	  och	  programmet	  som	  vi	  använder	  för	  
utveckling	  av	  webbplatsen	  är	  Worldpress.	  
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5. Informationsblad	  
• Beslöts	  att	  komplettera	  webbplatsen	  med	  ett	  informationsblad	  ”Bevara	  Täljstenen”.	  
• August	  åtog	  sig	  att	  utarbeta	  ett	  förslag	  till	  kommande	  möte.	  Beslöts	  att	  

informationsbladet,	  då	  det	  är	  klart,	  ska	  distribueras	  till	  samtliga	  hushåll	  inom	  Täljstenen	  
samt	  till	  de	  önskade	  samarbetsparter	  som	  är	  listade	  i	  projektplanen	  Bevara	  Täljstenen.	  

• Beslöts	  att	  söka	  bidrag	  för	  översättning	  av	  informationsbaldet,	  i	  första	  hand	  från	  
Upsalahem	  som	  har	  översatt	  information	  till	  två	  arabiska	  språk	  i	  tvättstugan.	  
	  

6. Aktivitets-‐	  och	  tidsplan	  
Föreslagen	  Aktivitetsplan	  diskuterades	  och	  fastställdes.	  Uppdrogs	  att	  utifrån	  diskussionen	  
lägga	  in	  datum	  för	  höstens	  aktiviteter.	  
	  
7. Mathias	  Lantz,	  projektledare	  för	  ”Nya	  Eriksberg”	  
Marianne	  rapporterade	  att	  Mathias	  har	  svårt	  att	  avsätta	  tid	  för	  ett	  möte.	  Uppdrogs	  åt	  August	  
att	  maila	  ett	  underlag	  som	  anger	  mötets	  syfte.	  
	  
8. Q-‐märkning	  
Beslöts	  att	  under	  hösten	  lista	  miljöer	  med	  samma	  karaktär	  och	  från	  samma	  tid	  som	  har	  Q-‐
märkts.	  Beslöts	  vidare	  att	  genomföra	  ett	  möte	  den	  19	  november	  kl	  18.30-‐20.00	  i	  nya	  
kvarterslokalen.	  Efter	  en	  inledning	  om	  Plangruppens	  arbete	  ska	  en	  inbjuden	  person	  berätta	  
om	  q-‐märkning.	  
	  
9. Renovering	  
Beslöts	  att	  genom	  Mathias	  Lantz	  informera	  oss	  om	  tidplan	  för	  Täljstenens	  renovering.	  	  

	  
10. Projektsamverkan	  med	  Institutet	  för	  Urban-‐	  och	  Bostadsforskning	  (IBF)	  

Uppdrogs	  åt	  August	  att	  maila	  Terry	  Hartig	  för	  att	  få	  ett	  möte	  till	  stånd	  men	  någon	  enskild	  
forskare	  som	  är	  intresserad	  av	  projektet	  Bevara	  Täljstenens	  frågor.	  	  
	  

11. 	  Övrigt	  
• Marianne	  åtog	  sig	  att	  kontakta	  Eriksbergs	  Egnahems-‐	  och	  Fruktodlareförening	  för	  att	  

bjuda	  in	  någon	  där	  till	  ett	  av	  Plangruppens	  möten.	  Syftet	  är	  bl.	  a.	  att	  deras	  förening	  ska	  
känna	  till	  våra	  ambitioner	  med	  att	  Bevara	  Täljstenen	  och	  för	  att	  ta	  reda	  på	  om	  vi	  kan	  få	  
deras	  stöd	  för	  q-‐märkning	  av	  Täljstenen.	  

• Beslöts	  att	  Täljstenens	  Plangrupp	  ska	  söka	  medlemskap	  i	  Föreningen	  Vårda	  Uppsala	  
genom	  att	  betala	  in	  medlemsavgiften	  150	  kr.	  Avgiften	  tas	  från	  bidraget	  på	  2.000	  kr	  som	  
Plangruppen	  fått	  av	  den	  lokla	  Hyresgästföreningen	  Täljstenen.	  August	  ombesörjer	  detta.	  

	  
	  

12. Kommande	  möten	  
• Beslöts	  att	  koncentrera	  kommande	  möten	  till	  fastlagd	  dagordning.	  Detta	  för	  att	  alla	  ska	  

vilja	  delta	  och	  för	  att	  mötena	  ska	  hållas	  inom	  todsramen	  2	  timmar.	  
• Beslöts	  vidare	  att	  genomföra	  möten	  torsdagar	  ojämna	  veckor	  mellan	  18.15-‐20.15	  
Nästa	  möte,	  torsdagen	  den	  11	  september	  kl	  18.15	  i	  gamla	  kvarterslokalen.	  
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