Kära Uppdrag Granskning!
Skriver till er som en sista utväg att försöka stoppa vansinnesplanerna på att exploatera
kvarteret Seminariet i Uppsala.
Frågan om en förändrad detaljplan för kvarteret Seminariet har under flera år engagerat
människor i Uppsala. Det är en fråga som väckt och väcker starka känslor. För mig handlade
det från början mest om att bevara parken, men har på senare tid vuxit till en fråga om
demokrati. Seminarieparksfrågan är för mig exempel på demokratins totala förfall i Uppsala!
Bakgrund: NCC köpte år 2006 kvarteret Seminariet men nuvarande detaljplan medger inte
att det byggs bostäder i parken. År 2007 gav byggnadsnämnden stadsbyggnadskontoret i
uppdrag att påbörja ett detaljplanearbete för kvarteret Seminariet. Ett förslag fanns framtaget
men drogs under 2009 tillbaka för omarbetning efter massiva protester.
När byggnadsnämnden i april 2011 behandlade förslaget till detaljplan fanns det så många
som fyra olika förslag till fortsatt hantering av ärendet efter samrådsförfarandet. I
byggnadsnämnen enades till slut M, S och Kd om ett nytt förslag till detaljplan medan en
enig kulturnämnd avslog detsamma. I princip har det nya förslaget samma stora exploatering
av parken som det förslag som orsakade massiva protester och lades i malpåse 2009.
Hur ska vi förstå detta? S har gjort en kovändning i frågan. Från 2009 finns nämligen
uttalanden av vice ordf i byggnadsnämnden Monica Östman (S) 1 liksom kommunalrådet Erik
Pelling (S) 2 om det klart olämpliga i att bygga i parken. Det många nu hävdar är att det
förekommit oegentligheter i form av ”utfästelser”, ”muntliga löften”, ”handslag” eller dylikt om
att NCC ska få bygga, och att det vi nu bevittnar är ”politisk teater” ( se
http://www.uppsalafria.nu/artikel/92628). Något skriftligt avtal mellan kommunen och NCC
om att bygga i parken finns dock inte.
Den arrogans jag anar i fullmäktigeordföranden Lars Bäcklunds uttalanden i Fria tidningen
gör mig upprörd. Än mer besviken dock på företrädare för S som rent ideologiskt borde värna
medborgarnas intressen före byggbolagets (och byggfackets?). Därtill kommer att det ju var
S och liberalerna, som i hård strid mot högern, en gång drev igenom byggandet av
Seminariet. Den kulturhistoriskt unika miljö de nu är med att rasera. Det är smärtsamt. Enligt
Länsstyrelsen bedöms detaljplaneförslaget innebära ”påtaglig skada på riksintresset för
kulturmiljövården Uppsala stad genom att centrala element i seminarieanläggningen skadas
och att den helhet som byggnader, park, trädgård och idrottsplats i dag utgör går förlorad.”
Mer information: Det finns en Facebook-grupp, ”Rädda Seminarieparken”
(http://www.facebook.com/group), som i dag har mer än 1700 medlemmar. I januari 2012
bildades även en fristående, partipolitiskt och religiöst obunden förening ”Seminarieparkens
vänner i Uppsala” (www.seminarieparken.se) i syfte att arbeta för att bevara och utveckla
Seminarieparken till en allmännyttig stadsdelspark. Mängder med artiklar, insändare,
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Vice ordföranden, Monica Östman, i byggnadsnämnden sade i en intervju angående Seminarieparken 2009 (i en rapport av A.
Kardach på kulturgeografiska intitutionen) "att det som nu är en park ska fortsätta att vara det, och att bostäder endast bör
byggas på den tidigare fotbollsplanen."
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I sin blogg 8 oktober 2009 skriver Erik Pelling: ”Socialdemokraterna i Uppsala föreslår att så mycket som möjligt av grönytorna
sparas och att tillkommande bostadsbebyggelse förläggs till den gamla fotbollsplanen i kvarterets ena hörn där husen också kan
tillåtas bli något högre. Det råder parkbrist i Luthagen och även om Seminarieträdgården idag inte är en park i formell mening
används den som en sådan. Här har vi en chans att både få en ny stadsdelspark och nya bostäder. Vi behöver både ock i
Uppsala.”

debatter etc har genom åren förekommit i frågan. Dessa finns samlade både på FB-sidan
och på föreningens hemsida
Vad händer nu? Uppsalabornas protester har lett till att frågan om detaljplanen för kvarteret
Seminariet lyfts från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Efter en ca tre timmar lång
debatt i kommunfullmäktige återremitterades frågan till kommunstyrelsen och tas nu upp igen
för beslut i kommunfullmäktige måndagen den 23 april.
En namninsamling för att försöka få till en folkomröstning i frågan startades i september
2011. Den 16 april överlämnas dessa buntar med listor till de förtroendevalda i kommunen.
Jag vädjar till er i Uppdrag Granskning att gräva vidare i detta! Ni om några skulle
kunna få fram skeletten ur garderoben.
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