
  
Verksamhetsberättelse 2017 för Täljstenens Plangrupp

Följande personer har ingått i Plangruppen under året:
Marianne Staaf, sammankallande
Lennart Johansson, sekreterare
Maria Wegscheider
Jolanta Obminska
Karin Albertsson
Susanne Johansson
Jan Gille
Christina Nordgren, adjungerad, bor på Marmorvägen

Från november 2016 och en bit in på år 2017 ledde Plangruppen en kurs ut-
gående från boken ”Rätt att bo kvar”, en handbok i organisering av 
motstånd mot höga hyror och gentrifiering. Kursen gick här på Täljstenen.
Kursen upprepades under hösten 2017 och då deltog hyresgäster från 
Marmorvägen, Granitvägen (i lokalen Marmorsalen).
I januari 2017 kallades hyresgästerna till ett par möten om Planprogrammet
för Eriksberg-Ekebydalen. Tanken med mötena var att bli bättre rustad 
inför det stora informationsmötet som kommunen höll den 23 januari.

I slutet av januari 2017 träffade vi UNT och det utmynnade i en artikel i
 tidningen 31 januari. Strax därpå kontaktades Plangruppen av SLU och 
professor Per Berg och det resulterade i ett samarbete med flera möten 
under våren och ett välbesökt seminarium den 1 mars om förtätning/invasiv
förtätning av en stadsdel.
Uppmuntrade av detta samarbete såg vi till att få fram en förlängning av 
samrådstiden om kommunens planer. Hyresgästerna i Eriksberg skrev på 
namnlistor med begäran om förlängd samrådstid. Kommunen förlängde 
med en månad.
Tiden användes till att formulera en skrivelse med många kritiska 
synpunkter, men även förslag, på den tänkta förtätningen och en 9 -sidig
skrivelse kunde lämnas in till stadsbyggnadskontoret.

Under den här tiden kunde delar av Plangruppen ta del av den verksamhet, 
som anordnades av flera organisationer under samlingsnamnet 
”Bostadsvrålet”; en del möten här i Eriksberg, åter andra ”på stan” i 
lokalen Kollaboratioriet.
Eftersom det var många möten och seminarier så tvingades Plangruppen att
sovra i utbudet och gå på det som vi rimligen kunde hinna med.
Den 16 mars var vi alla med på en paneldiskussion i Eriksbergsskolans 
aula med bl. a. Hyresgästföreningens förbundsordförande. Temat var ”alla 
ska kunna bo kvar” och tog upp hyresgästers situation vid renoveringar.



Verksamhetsberättelse 2017 för Täljstenen Plangrupp forts.

En kort presentation av Bostadsvrålet: där ingår bl.a. Allt åt alla, Alla ska 
kunna bo kvar, Jordens vänner, One people och flera lokala arbetsgrupper.
På flera seminarier och manifestationer är bostadsforskare t.ex. från IBF 
engagerade. Täljstenens Plangrupp har varit med på ett hörn flera gånger
 och det har givit nyttiga utblickar till vad som händer nationellt men även 
internationellt!
På tal om att vara med: Plangruppen är medlem i föreningen Vårda 
Uppsala
I slutet av mars 2017 påbörjades ett samarbete med bostadsrättsinnehavare 
och villaägare, som var/är lika angelägna som vi är att värna om Eriksbergs
unika karaktär.
Vi beslutade att göra gemensam sak och anordna en manifestation på 
Västertorg och även en paneldebatt med hela Plan-och byggnadsnämnden.
Vi hade ett par gemensamma arbetsmöten med bl.a. plakatmålning inför 
manifestationen. Plangruppen värdesätter ett sådant samarbete då vi har ett 
gemensamt intresse av stadsdelens framtid.
13 maj manifestation på Västertorg med flera talare bl.a. Irene Molina från 
IBF, ”lokala förmågor” och musikinslag. Välbesökt!
15 maj politikerutfrågning/debatt i Eriksbergsskolans aula, fullsatt! 

Betr. förtätning så har SLU gjort ett par enkäter under året och Plangruppen
har kunnat vara  behjälplig med underlag i en av dessa. Vi träffade såväl 
landskapsarkitekter som sociologer. Vi har också tagit del av FN:s 
hållbarhetsagenda! Hållbarhet, varsamhet och Q-märkning har mycket 
gemensamt.
Efter en del till synes irrfärder är det dags att knyta ihop säcken.
Under hösten 2017 har vi successivt återupptagit vårt arbete med Q-
märkning. Det är ju ett långsiktigt arbete. Vi har nu sett till att våra 
skrivelser nått fram till tänkta adressater och diarieförts.
Vi är rädda om Täljstenen och beslöt därför att lämna in synpunkter och 
förslag och sedan också ett överklagande med anledning av uppförandet av 
en toalettkabin i bostadsområdet.

Vi ser att det inte går att slå sig till ro när det gäller kommunens reviderade 
planprogram för stadsdelen. Vi är inte alls nöjda med att det ska byggas 
2400 bostäder (en sänkning med 200 ! från ursprunglig plan). Vi har inte 
bestämt hur vi ska agera men att vi ska agera är självklart!
Vi tror på varsamhet om människor, djur och natur och hus!

För Täljstenens Plangrupp i februari 2018    Marianne Staaf




