
UTSKICK TILL FÖRENINGENS MEDLEMMARNA I MAJ 2014 
 
Kära parkvän! 
I torsdagens UNT fanns införd en insändare (se nedan), som undertecknad och Inger 
Hammer skrivit, med rubriken ”Fortsatt kamp för Seminarieparken”. Som framgår av 
insändaren kommer frågan om Seminarieparken att debatteras i Kommunfullmäktige i 
morgon (måndag den 26 maj).  
Vänliga hälsningar 
Gunnel Lindh 
 
 
 
 
 
Fortsatt kamp för Seminarieparken 
 
Kanske är det någon som tror att Seminarieparken nu är räddad, när högsta instans, 
Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) avslagit kommunens överklagande och har 
fastslagit att ”det ligger i hela rikets intresse att bevara och utveckla parken i sin helhet”. 
Det skulle man ju kunna tro! Ett positivt besked och en seger för den demokratiska 
processen! 
Men hör och häpna: M, S och KD kommer trots MMÖD:s dom att driva att parken 
bebyggs. När Uppsalas översiktsplan från år 2010 aktualiserades i kommunstyrelsen 7 
maj 2014 röstade de ja till följande formulering: ”Kvarteret Seminariet kan utifrån 
kommunens perspektiv bebyggas även till del i det område som markerats som 
grönområde enligt plankarta 1f i översiktsplanen. Parkfunktionen ska dock vid 
planläggning säkerställas. Utveckling av en stadsdelspark kan ske längs Fyrisån och 
Librobäcken i enlighet med kommunens parkplan från 2013 (s 26).” 
C, MP och V yrkade på att ingen del av Seminariet ska bebyggas, medan FP tyckte att 
man kunde bygga på fotbollsplanen. Den 26 maj tas frågan upp i kommunfullmäktige. 
Så alla parkvänner, striden är inte slut! MMÖD:s dom resulterade dessvärre inte i någon 
”seger för demokratin” i Uppsala. Majoriteten av våra folkvalda har i stället valt att gå 
emot både en enig expertis inom området och en stark opinion. Firandet av MMÖD:s 
dom blev kort, nu gäller det att återigen samla alla goda krafter för Seminarieparkens 
bevarande och utvecklande i sin helhet. Än är inte sista ordet sagt! 
Framför allt kan den maktfullkomlighet som behandlingen av processen gett sig uttryck 
i ge en fingervisning inför höstens val. Vem vill ha politiker som varken lyssnar på 
expertis eller en folkopinion? 
 
Gunnel Lindh och Inger Hammer 
Medlemmar i föreningen Seminarieparkens Vänner 
 


