
 

Verksamhetsberättelse för Täljstenens Plangrupp 2019 

 

Plangruppen har bestått av: 

 

Marianne Staaf, sammankallande 

Lennart Johansson 

Maria Wegscheider 

Jolanta Obminska 

Karin Albertsson 

Christina Nordgren 

Jan Gille 

 

Jan Gille bor ganska ofta på annat håll och kan inte vara med på våra 

möten annat än undantagsvis 

Christina Nordgren har flyttat till Enköping men är fortsatt intresserad 

av att ingå i gruppen och kan då och då kombinera sina 

arbetsrelaterade uppdrag i Uppsala med att vara med på våra möten. 

 

Vi har haft följande möten : 

17 februari Upptaktsmöte för 2019 då vi också fick en rapport från 

den lokala hyresgästföreningen Täljstenen och från den lokala 

valberedningen. 

Plangruppen finansieras via den lokala hyresgästföreningen och då är 

det viktigt att vi vet hur just deras arbete förlöper och hur de ser på 

Plangruppen. 

Vi använder också föreningslokalen. 

Vidare redogjordes för föregående år och för planerna framåt i tiden. 

 

31 mars 

Uppföljning av det som framkommit på föregående möte samt bl.a. 

beslut om att en skrivelse ska gå till UHAB:s hållbarhetschef samt till 

Plan-och byggnadsnämnden. Skrivelsen ska gälla vårt arbete med 

varsam och sparsam renovering och att bostadsområdet bör få en Q 

märkning. Uppdraget med skrivelsen gick till Lennart 

 

18 september beslut togs som sedan kom att ändras efter detta möte, 

se anteckningarna från mötet. Anteckningarna från våra möten finns 

att tillgå på begäran. 

 

Andra aktiviteter: 

I början av året inkom Plangruppen med ett överklagande till Mark-

och miljödomstolen av Plan- och byggnadsnämndens beslut att antaga 



detaljplan för Södra Kalkstenen, del av Norby 31:74. 

Vi hade förstås inkommit med synpunkter till kommunen betr. denna 

plan i december 2018. (kompletterande synpunkter) 

Den 19 januari deltog Marianne som talare vid en manifestation på 

Celciustorget med temat ”Januariöverenskommelsen” Plangruppen 

blev tillfrågad om deltagande. Hyresgästernas perspektiv lyftes fram. 

Flera organisationer deltog som gav en samlad bild av kritiken mot 

denna överenskommelse. 

 

Den 7 maj fick Plangruppen en förhandsvisning på slottsbiografen av 

filmen Push. 

Någon dag dessförinnan kunde Marianne gå på ett informationsmöte 

som anordnades av Hammarparksgruppen. Vi hann dock inte 

inkomma med något överklagande betr. den detaljplan som aviserats 

av kommunen för det bostadsområdet. 

10 juni gick de flesta i Plangruppen på boksläpp med åtföljande 

information av författarna. Det gällde boken ”Renovräkt”. 

13 juni forskarmöte (bostadsforskare från IBF) här på Täljstenen med 

deltagande av oss och LH Moränen-Marmorn-Kalkstenen. 

 

Under våren och hösten kunde ett par av oss ta del av några av 

föreningen Vårda Uppsalas föreläsningar. Plangruppen är betalande 

medlem i den föreningen. 

Den relativt nybildade föreningen ”Rädda Eriksbergsskogar” 

genomförde ett par möten under året och en av våra ”plangruppare” 

har deltagit på möten. De flesta av oss hinner inte riktigt med att vara 

med även där, men vi är förstås väldigt intresserade av 

bevarandefrågor när det gäller skogar och grönområden i stadsdelen. 

 

Den 5 oktober var det dags för Marianne att ställa sig på Celciustorget 

igen! Den här gången var temat ”En hållbar, levande stad”  Förtätning 

av staden och nyproduktion med skyhöga hyror drar isär människor 

och staden. Vilka byggs det för? Vilka har råd med innerstadshyrorna? 

Många olika föreningar var representerade och höll egna anföranden. 

 

Den 22 oktober hade Uppsala-Knivstas föreningsstyrelse ordnat med 

en politikerdebatt i UKK som handlade om de fakta som framkommit 

i filmen Push och hur även Uppsala har drabbats av det som skildras i 

den filmen! 

Plangruppen var där och vi såväl som övriga i auditoriet kunde 

förundras över att många politiker inte sett filmen!!  Men de satt på 

scenen! 

 



Sorg på Täljstenen 

Kort efter vårt informationsmöte den 28 november nåddes vi av 

budskapet att Karin Albertsson plötsligt avlidit. Stor sorg för oss i 

Plangruppen och förstås också för den lokala hyresgästföreningen och 

grannar i bostadsområdet. 

Ganska omgående tog Plangruppen och den lokala 

hyresgästföreningen beslutet att vi hedrar Karins minne bäst genom 

att fortsätta med vårt arbete och kanske även förbättra arbetet! Hon 

var ju så engagerad och en fena på att hålla reda på allt som händer på 

bostadsfronten. 

Må vi orka gå vidare i hennes fotspår! 

 

Summering: 

Även om vi inte haft några synliga framgångar under året så har vi 

fortsatt vara en arbetsgrupp som då och då tillfrågas om vi vill delta i 

olika projekt, manifestationer. Det kan gälla forskning eller helt enkelt 

torgmöten. 

Vi är medvetna om att vårt mål att Q-märka Täljstenen och att alla 

renoveringar ska ske varsamt, innebär ett enträget och långsiktigt 

arbete! Vi ger inte upp! 

 

Täljstenens Plangrupp i februari 2020 

 

 

                Verksamhetsberättelse/ekonomi 2019 för Täljstenens Plangrupp 

 
                 Vi har endast en handkassa 

 

Kvar i handkassan vid årsslutet 2018 var     487 kr 

 
Tillfört handkassan sept.    

 1 500 kr 

 

Summa inkomster     

 1 987 kr 

 

Utgifter: 
ver1 kop.papper    

     73 kr 

ver 2 medlemsskap i FVU   

   150 kr 

ver 3 hemsidan    

    469 kr 



ver 4 blomma till föredragshållare     185 kr 

 

Summa kostnader    

    877 kr 

 

 

Kvar i handkassan vid årets slut:    1 110 kr 

 
 

 

 

 
 


