
 

 

Styrelsemöte, Seminarieparkens vänner i Uppsala 
Tid: 2017- 06- 12, kl 10.00 
Plats: Linnégatan 5 
 
Närvarande: Mats Jonsson, Gunnel Lindh, Lars O Ericsson, Karin Ericsson, 
Inger Sjöberg och Jacqueline Altberg. Frånvarande: Yvonne Tillman. 
 
      1.  Mötet öppnas 
Ordförande Mats Jonsson öppnade mötet. 
 
      2.  Val av sekreterare och justerare 
Till sekreterare valdes Jacqueline Altberg och till justerare Inger Sjöberg. 
 
      3.  Dagordningen 
Den utsända dagordningen godkändes. 
 
      4.   Föregående protokoll 
Protokollet upplästes och godkändes. 
 
      5.   Möte med liberalerna 15/6 kl 10.00 
Beslöts att Mats Jonsson, Inger Sjöberg, Yvonne Tillman och Jacqueline 
Altberg ska delta i mötet på Stationsgatan. 
Viktigt att framhålla vid mötet är att: 

- den planerade byggnationen vid granhäcken och fotbollsplanen förvanskar 
själva helheten, Plan och Byggnadslagen (PBL 8 kap § 13).  

- bristen på gräsfotbollsplaner i Uppsala är stor samt att de tusentals elever 
vid Uppsala Musikklasser, Sverkerskolan, Tiundaskolan och Fyrisskolan 
behöver träning-, lek- och rörelseutrymme. 

- vid en eventuell byggnation kommer den 11 manna fotbollsplanen att 
krympa till en 7 manna fotbollsplan 

- en planerad byggnation går stick i stäv med MMÖD' s beslut (2014-03-24) 
 
      6.   Jubileet 
Uppdrogs åt Inger Sjöberg att snarast fastslå ett datum med Katarina Cars, 
Uppsala Musikklasserna så att planeringsgruppen kan fortsätta sitt arbete 
under sommaren. 
 
      7. Bonava och kommunen 
Diskuterades det påbörjade arbete med att snygga upp Seminarieträdgården, 
ett samarbete mellan Bonava och Stadsträdgårdsmästare vid kommunen. 
Konstaterades att "Rädda Seminarieparkens Vänner" på Face Book hade 
uppfattat detta arbete lite väl positivt. Uppdrogs åt Gunnel Lindh att skriva till 
de 1900 följare på FB att ett förslag till ny detaljplan redan finns och att 
"Striden inte är över!" 



 

 

 
      8. Planering f ö 
Mats Jonsson tar kontakt med Kulturdepartementet angående eventuellt 
statligt ansvar för detta kulturmonument. 
 
      9. Övriga frågor 
Karin Ericsson har begärt utträde ur Seminarieparkens vänner's styrelse. 
Vilket beviljades. Leif Wernberg inträder som ajournerad kassör. 
 
     10. Nästa möte 
Den 29 augusti kl 18.00 i lokalen på Linnégatan 5, portkod 3526. 
 
     11. Mötet avslutas 
Mötet avlutades. Ordförande önskade alla en vilsam sommar. 
 
 
 
Vid protokollet:                                             Justeras: 
 
 
Jacqueline Altberg.                                       Inger Sjöberg 
 


