
Verksamhetsberättelse för Seminarieparkens vänner april 2012-februari 2013 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Rolf Svanström, ordförande, Ilona Szatmári 
Waldau, vice ordförande, Leif Wernberg, kassör, Lars O Ericsson, ledamot, Henrik Ottosson, ledamot, 
Gunnel Lindh, suppleant, Jacqueline Altberg, suppleant, Lennart Littorin, suppleant, och Inger 
Sjöberg, suppleant  

Årsmötet 2012 beslutade att föreningen skulle fortsätta bevaka och stödja överklagandeprocessen 
samt hålla frågeställning om Seminarieparkens bevarande vid liv, förhoppningsvis till 2014. 

Under året har styrelsen följt överklagandeprocessen bland annat genom att uppmana dem som 
varit berättigade att överklaga att också göra detta. Styrelsen har vid flera tillfällen kontaktat 
länsstyrelsen och skickat in material för att påverka beslutet. Kontakt togs med flera föreningar och 
experter för att göra inventering av träd, äppleträd, växter och djur i parken. 

Under våren lades också tid ned på att kontakta journalister och att personer som ville skriva 
debattartiklar och insändare till pressen, vilket resulterade både i nyhetsartiklar och i 
debattartiklar/insändare. Försök gjordes även att få Uppdrag granskning intresserade. 

Under sommaren gick föreningens engagerade ordförande Rolf Svanström bort, föreningen 
uppvaktade med en krans på begravningen för att visa sin uppskattning för det arbete som Rolf lagt 
ned på opinionsbildning och i föreningen. 

Under hösten har styrelsen huvudsakligen bevakat vad som hänt vad gäller överklagande och ex. via 
hemsidan informerat om varför processen, på grund av kommunens slarv, tog tid. Länsstyrelsen hade 
två prövningar att göra, dels om planen påverkar riksintresset, dels att avgöra överklaganden i vanlig 
ordning. 

Efter att landshövdingen, i strid mot sakkunniga, fann att detaljplanen inte innebar stor inverkan på 
riksintresset riktade föreningens vice ordförande hård kritik mot landshövdingens beslut. 
Landshövdingens beslut gick inte att överklaga. Föreningen tog kontakt med Riksantikvarieämbetet 
för att få ämbetet och regeringen att agera. 

I början av 2013 kom länsstyrelsens beslut angående överklagandena och länsstyrelsen valde tyvärr 
att avvisa dem, med en avvikande mening.  

Föreningen uppmanade via Facebookgruppen alla, som har överklagat till länsrätten, att överklaga till 
nästa instans, nämligen mark- och miljödomstolen. Föreningen beslöt att, vid behov, ge stöd i denna 
process. 

 

För styrelsen  

Ilona Szatmári Waldau 


