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INBJUDAN 
till Dialog & Debatt om: 
 

1. Strategisk q-märkning 
2. Hållbar renovering 

 
 

TID:  Onsdagen den 15 april, kl. 18.00-20.30 
PLATS: Träffpunkt, Storgatan 11, UPPSALA 
ANMÄLAN: senast den 10 april till info@bevarataljstenen.se 

 

FRÅN VISION TILL HANDLING  

I Vision Uppsala 2030 står det att Uppsala kommun ska ha attraktiva och 

välbevarade kulturmiljöer och att det ska finnas kunskap och medvetande om 

dessa hos innevånare, politiker och tjänstemän. Detta är väldigt positivt, men 

frågan är hur kommunen har tänkt sig att leva upp till det i en tid med ett 

oerhört stort exploateringstryck. Vilka strategier, riktlinjer och policys har 

kommunen för att kunna bevara våra värdefulla kulturmiljöer? 

 

Täljstenens Plangrupp bjuder in till en kväll fylld av Dialog & Debatt om 

bevarandefrågor. Två teman kommer att diskuteras: Strategisk q-märkning  

och Hållbar renovering. 

 

Genom att q-märka byggnader och kulturmiljöer i detaljplanen får dessa ett 

lagstadgat skydd. I vilken mån gör man det i dag? Går det att tänka strategiskt i 

dessa frågor? Hur gammalt bör en byggnad eller ett område vara för att komma 

ifråga för q-märkning. Täljstenens Plangrupp vill att kvarteret Täljstenen i 

Eriksberg ska skyddas genom q-märkning. Två andra exempel skulle kunna 

vara Stadsbiblioteket och Uppsala Konsert & Kongress. Hur ställer sig 

kommunens politiker till dessa förslag? 

 

En mycket stor andel av Sveriges bostadsbestånd är byggt under efterkrigstiden 

och senare. Många av dessa hus behöver idag rustas upp. Uppsala är inget 

undantag och Uppsalahem har ett stort bostadsbestånd som inom en snar 

framtid kommer att behöva renoveras. I samband med renoveringar talas det 

ofta om ökat attraktionsvärde, moderniseringar och att alla ombyggnads-projekt 

ska ”hämtas hem” ekonomiskt, men sällan om varsamhet och hållbarhet. 

Varför? 
 

/Täljstenens Plangrupp, Täljstenen i Eriksberg i mars 2015 
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PROGRAM 

 
18.00 Samling 

18.10 Välkomstord,  August Boj & Åse Richard 

18.20 Strategisk q-märkning 

Inledande anförande, Anna Micro Vikstrand följt 

av Dialog & Debatt med politiker och sakkunniga 

 

19.00 Bensträckare 

19.10 Hållbar renovering 

Inledande anförande, Anna Micro Vikstrand följt av Dialog & Debatt 

med politiker och sakkunniga 

 

19.50 Avslutning och sammanfattning, August Boj 

20.00-20.30 Mingel med fika/öl/vatten & macka 

 

MEDVERKANDE 

August Boj  

Sekreterare i Täljstenens Plangrupp, tidigare informationschef vid 

Riksantikvarieämbetet och initiativtagare till Svenskt Kulturarv.   

 

Åse Richard 

Projektledare för vandringsutställningen Våra Hem som genom intervjuer, 

konstutställning och exempel på varsam köksrenovering förmedlar hyresgästers  

syn på ombyggnad. 

 

Fil. dr. Anna Micro Vikstrand 

Lektor och programansvarig för kulturentreprenörsprogrammet vid 

konstvetenskapliga institutionen. Har tidigare arbetat som byggnadsantikvarie vid 

Upplandsmuseet. Styrelsemedlem i Föreningen Vårda Uppsala och aktiv debattör  

i kulturmiljöfrågor.  

 

 

VÄLKOMNA ! 

 
 

 


