Medlemsbrev till Seminarieparksvänner

Uppsala 21 juni 2015

En kort rapport om vad som hänt sen sist!
Den 29 april var det årsmöte, i Ramunds servicehus i Luthagen.
Viktigaste ärendet var kanske styrelsevalet. Till ny ordförande valdes Mats Jonsson, och ny
styrelseledamot Tina Zethraeus. Det blev omval av Leif Wernberg (kassör), Karin Ericsson
och Lars O Ericsson, och suppleanterna Jacqueline Altberg, Gunnel Lindh och Inger Sjöberg.
Mötessekreterare var Ingor Lind.
Vid årsmötet avtackades också förra ordföranden Ilona Szatmari Waldau för sitt arbete.
Den nyvalda styrelsen har därefter hållit ett konstituerande möte, och diskuterat det aktuella
läget för seminarieparken. Efter maktskiftet i kommunen har den nya majoriteten bestående
av S, V och MP lagt fram ett förslag om att tillåta bygge i den ena delen av parken (vid
fotbollsplanen). Men eftersom detta kräver ändringar av detaljplanen, blir det sannolikt en
långdragen historia.
Konstaterades att länsstyrelsens ställningstagande att avslå byggplanerna för Mikaelkyrkans
tomt kanske tyder på en förändrad inställning hos ansvariga myndigheter:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=6144992
På senare tid har också SCB presenterat två intressanta rapporter. En om befolkningens
tillgång till grönytor (inte helt smickrande för Uppsala), en annan om utvecklingen 2000-2005
då många städer knaprat på bl a parkmark för vägar och bebyggelse.
Detta ger onekligen argument åt alla de som vill fortsätta att hålla liv i frågan, och t ex samla
argument för debattartiklar eller insändare.
Olika förslag till aktiviteter i parken har diskuterats av styrelsen. Ett är att till hösten och
äppelsäsongen ordna något med Mattias Ivarsson igen. Den trädvandring han ledde 2014 blev
ju mycket uppskattad. Andra förslag och tankar är t ex en träff lite senare under hösten i
biblioteket med något historisk/kulturellt tema. Först av allt kommer att skaffa lite
information om det aktuella läget med planer etc. genom de olika ledamöternas kontakter.
Fortfarande fortsätter medlemmarna att droppa in, viktigt för att hålla uppe trycket och
bevakningen av frågan, och t ex stärka föreningens ekonomiska muskler. Medlemsavgiften
för 2015 är 150 kr för enskild medlem, och familj 200 kr. Plusgirokonto 63 07 56-5.
Högt på dagordningen står också att uppdatera föreningens webbplats, och aktivera dialogen i
Facebookgruppen.
Tina Zethraeus
Nästa styrelsemöte 11 augusti. Nedan några e-postadresser till styrelseledamöter för den som
vill kontakta oss:

mats.stenhagen@hotmail.com, leif.v.wernberg@telia.com, larso.eriksson@icloud.com,
jacqueline.altberg@comhem.se,lindh.gunnel@gmail.com
tina.zethraeus@gmail.com, sjoberginger@telia.com

