Informationsmöte Seminarieparkens vänner 29/2/2012
Ett 60-tal människor hade mött upp på Hugos kafé på Biotopia. Det blev ganska trångt men
stämningen var god. Ledamöter från föreningens styrelse informerade om vad som gjorts
sedan föreningen bildades den 29/12/2011:
Ett par artiklar och insändare hade skrivits och skickats till UNT. Uppsalatidningen
publicerade en artikel i nr 5.
Ett brev med frågan "Varför följer S, M och KD inte styrdokumenten? har skickats till
alla kommunalfullmäktigeledamöter.
Några av styrelsens ledamöter har haft möten med S (Marlene Burwick, Erik Pelling)
och M (Fredrik Ahlstedt) för att höra hur dessa partier resonerar och att föra fram
föreningens ståndpunkt och argument. S kan tänka sig att rösta för ett
kompromissförslag med begränsad utbyggnad om nej-parterna sluter upp. M står kvar
vid detaljförslaget även om flera i M är emot det men det finns en majoritet för.
En ny hemsida har tagits fram där nyheter och artiklar i ämnet publiceras.
Affischer och flygblad har tryckts upp för att få locka fler till att bli medlemmar och
att få in namnunderskrifter för en folkomröstning.
Lådor för insamling av namnunderskrifter har satts upp på Nelins, Hugos kafé i
Biotopia och Hugos kafé Svartbäcksgatan (utomhus).
Maria Gardjell informerade om den politiska processen. Plan- och byggnadsnämnden som
normalt beslutar i byggfrågor har hänskjutit ärendet om ny detaljplan för Seminariet till
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens arbetsutskott har nyligen sagt nej till
detaljplaneförslaget men nästa vecka fattar kommunstyrelsen ett beslut och då blir det ja
eftersom ja-sägarna har majoritet där. Sen kommer ärendet upp för beslut i
kommunfullmäktige den 26 mars. Hon tog också upp frågan om folkomröstning och trodde
att man var tvungen registrera ärendet hos kommunen innan man kunde starta en
namninsamling. Det visade sig sen att det inte var korrekt utan att den namninsamling vi
startade i höstas har följt gällande regler och har gått rätt till.
Det kom upp några alternativa förslag till byggnation i Seminarieområdet. Ett var, bygg
parkeringsgarage på nuvarande Fyrishovparkering väster om ån och bygg höghus ovanpå det.
Ett annat var att bygga dagishus i norra delen av kvarteret – det är stor brist på dagisplatser och låta resten bli park.
Ragnar Bergling med lång arbetserfarenhet från kommunen bl a från byggnadsnämnden sa att
det var vanligt att kommunen erbjöd byggherrar att bygga på annat ställe än där man hade
tänkt sig från början – markbyte. Byggherrens intresse är ju att bygga och tjäna pengar på det
och inte att bygga på att specifikt ställe. Så han menade att kommunen har en sån
handlingsmöjlighet här.
Bo Östen Svensson informerade om att många instanser – kulturnämnden, Länsstyrelsen,
Upplands museet - har sagt nej till detaljplanen för att den inte tar hänsyn till viktiga
kulturhistoriska fakta. Dessutom påpekade han att den gällande detaljplanen för kvarteret
(antogs på 80-talet) bara tillåter max 8 meter bygghöjd.

Bosse Segerström från Uppsala Industriförening berättade att Domkyrkan har haft tegelbruk i
Seminarieparkens norra del i flera hundra år sen medeltiden. Man kan fortfarande se spår av
verksamheten där, slänten som vetter österut från seminariebyggnaden är ett resultat att man
tog upp lera där med sina långa och smala lerspadar.
På frågan hur föreningen skulle kommunicera med sina medlemmar och allmänheten svarade
man att informera om händelser i den politiska processen via hemsidan, facebook och
mailutskick samt att hålla regelbundna informationsmöten. Det föreslogs att vi skulle ha ett
nytt möte om två veckor i samma lokal – Hugos Biotopia.
Från politiskt håll uttrycktes önskemål om att få relevant, aktuellt faktaunderlag en vecka
innan omröstningen i kommunfullmäktige.
Knappt fyra veckor kvar till omröstningen i kommunfullmäktige – nu gäller det att värva
medlemmar, få ekonomiska medel att trycka upp flygblad och att samla in
namnunderskrifter för att tvinga fram en folkomröstning!!
Rolf S

