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Förslag	  om	  Kulturhistorisk	  inventering	  av	  området	  Täljsten	  i	  Eriksberg	  
	  
Enligt	  uppgift	  planerar	  Uppsalahem	  en	  renovering	  av	  bostadsbeståndet	  Täljstenen	  med	  början	  
tidigast	  2019.	  Förslaget	  att	  genomföra	  en	  kulturhistorisk	  inventering	  av	  Täljstenen	  i	  god	  tid	  
dessförinnan	  syftar	  till	  att	  ge	  ett	  bra	  underlag	  för	  beslut	  om	  hur	  områdets	  kulturhistoriska	  
värden	  på	  bästa	  sätt	  ska	  kunna	  tas	  till	  vara	  för	  framtiden.	  Vi	  menar	  att	  områdets	  kulturhistoriska	  
värden	  bör	  ses	  som	  positiva	  ingångsvärden	  i	  beslutsprocessen	  kring	  ombyggnad	  och	  renovering.	  
	  
Täljstenen	  är	  ett	  välskött	  område	  som	  Uppsalahem	  varit	  byggherre	  för	  och	  som	  under	  åren	  har	  
förvaltats	  och	  vårdats	  väl	  av	  Uppsalahem.	  Området	  är	  uppfört	  1959-‐60,	  en	  intressant	  
byggnadsepok,	  före	  miljonprogrammet	  med	  välkända	  arkitekter	  och	  välrenommerade	  
byggföretag.	  
	  
Inventeringen	  kan	  innebära	  att	  befintliga	  värden	  och	  material	  utnyttjas	  bättre	  med	  
kostnadsbesparingar	  som	  följd.	  Dessutom	  kan	  inventeringen	  underlätta	  en	  hållbar	  förvaltning.	  	  	  	  	  
	  
Vid	  en	  inventering	  har	  hyresgästerna	  mycket	  kunskap	  att	  bidra	  med.	  Många	  flyttade	  in	  då	  
området	  var	  nybyggt	  och	  kan	  därigenom	  bidra	  med	  information	  om	  vad	  som	  är	  original	  eller	  
senare	  tillägg.	  Om	  hyresgästerna	  informeras	  om	  vilka	  kulturhistoriska	  och	  arkitektoniska	  
värden	  deras	  bostäder	  har	  sprids	  kunskap.	  Detta	  leder	  i	  sin	  tur	  till	  medvetenhet	  och	  förståelse	  
för	  kommande	  renoveringsprocess	  och	  kan	  ses	  som	  en	  del	  i	  förankringsarbetet.	  
	  
En	  kulturhistorisk	  inventering	  kan	  omfatta:	  

-‐ fast	  inredning	  i	  bostaden	  
-‐ originalinredningar	  
-‐ detaljer	  såsom	  handtag	  på	  dörrar,	  skåp	  och	  fönster	  
-‐ material	  på	  golv,	  fönsterbänkar,	  skåp	  och	  bänkskivor	  
-‐ eventuella	  förändringar	  i	  planlösning	  
-‐ andra	  tidstypiska	  detaljer	  så	  som	  takarmaturer,	  hyllor	  i	  kök	  mm	  
-‐ olika	  ombyggnadsskeden	  
-‐ entrépartiernas	  olika	  utföranden	  
-‐ fasadutformning	  och	  fasadkulörer	  
-‐ balkonger	  

	  
Utöver	  vårt	  förslag	  vill	  vi	  peka	  på	  möjligheten	  till	  en	  eventuell	  samverkan	  med	  
studierektorer/elever	  inom	  arkitektutbildning	  för	  genomförande	  av	  inventeringen.	  
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