Protokoll
Styrelsemöte
Förening Sydöstra Uppsala
Plats: Digitalt möte
Tid: 22 juni, kl. 21.00-22.30.

Närvarande

Frånvarande

David Nilsson

Niklas Lövgren

Eva Jonsson

Ulrika Forshell

Marguerite Sjöström

Peter Andersson

Aila Gengelbach - adjungerad

Dagordning
1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
a. Ordförande: Marguerite Sjöström
b. Sekreterare: Eva Jonsson
c. Justerare: David Nilsson

2. Godkännande av dagordning
Under punkt övrigt lades det till detaljplan ang. väg 255
Dagordningen godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll diskuterades inte.

4. Genomförda aktiviteter
Yttrande från föreningen har skickats in till kommunen angående
den 17 kilometer långa spårväg från Uppsala C via Rosendal,
Gottsunda, Ultuna över Fyrisån för att sedan avslutas vid Uppsala
Södra station. Även yttrande till Trafikverket gällande Fyra spår
Uppsala ska skickas in. Tidningen Södra Staden har gjort en intervju
med föreningen. Moderaterna har gått ut med information att de vill
göra ett omtag för planerna i sydöstra stadsdelarna. Det är det
kraftiga motståndet bland de närboende som får Moderaterna att
ändra sig.
En skomanifestation genomfördes den 12 juni på Stora Torget, UNT,
SVT-lokalt, P4 Uppland och Södra Staden uppmärksammade
eventet.
Vi har startat upp en namninsamling, både fysisk och digital. Länk till
den digitala namninsamlingen finns här: Säg NEJ till
Miljonprogrammet i Sydöstra Uppsala! - Skrivunder.com
Söndagen den 20 juni var ett tillfälle för medlemmarna att vid
kullarna träffa styrelsen och även skriva på namnlistan.
Dialog med olika politiker

5. Planerade aktiviteter
Gemensam tidningsartikel med Rädda Eriksbergs skogar.
Namninsamlingslistorna, logistiken kring dem. Göra flygblad med
QR kod till den digitala namninsamlingen.
Årsmöte efter sommaren.
Demonstrationer med människor, inväntar nya restriktioner från
Folkhälsomyndigheten.
Möte med resterande politiska partier.

6. Rapport från kassör
Efter utskick till medlemmarna att vi önskar bidrag till föreningen
har kassan vuxit rejält. Under perioden 19-24/5 kom det t.ex. in

nästan 7000 kronor som kommer att komma till god användning i
arbetet.

7. Rapport från övriga
Vi bestämde att tjänsten Get a newsletter ska betalas årsvis isf varje
månad.

8. Yttrande Fyrspår
I vårt yttrande till Trafikverket har vi framfört önskemål att deltaga i
en referensgrupp både med Trafikverket och kommunen.

9. Yttrande kvarter Mösseberg
Kontakta de boende i Sävja och påminna dem att yttra sig. Även
föreningen planerar att yttra sig ang. Mösseberg.

10. Namninsamling
Sätta slutdatum innan FÖP-en blir antagen men att den även kan
fortsätta efter det datumet.

11. Gemensamt med Eriksberg
Föreningen Rädda Eriksbergs skogar vill skriva en debattartikel
tillsammans med oss.

12. Övrigt
Detaljplan väg 255. Vem får yttra sig om detaljplanen där?
Föreningen undersöker det.

13. Mötet avslutas

Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet
avslutat.

_______________________

_________________________

Sekreterare - Eva Jonsson

Justerare - David Nilsson

