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Protokoll från styrelsemöte med Seminarieparkens Vänner   

Tid och plats: 2016-10-17 Brf:s källarlokal på Linnègatan 5A.  

Närvarande: Mats Jonsson, , Karin Ericsson,  Leif Wernberg, Jacqueline Altberg och Inger Sjöberg.  

Frånvarande: Gunnel Lind, Lars O. Ericsson. 

1. Mötet öppnas 
Ordförande Mats Jonsson öppnade mötet, och den utsända dagordningen 
godkändes. 
 

2. Val av sekreterare och justerare 
Till sekreterare valdes Inger Sjöberg och till justerare Jacqueline Altberg. 
 

3. Föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll godkändes. Protokoll från årsmöte 2016-04-15 och 
styrelsemötet 2016-03-09 saknas. Mats frågar tidigare sekreteraren Tina Zetréus om 
detta.  
 

4. Kontakt med NCC  
Gunnel Lind har haft  kontakt med NCC Bostad (Bonava numera) för att efterfråga ett 
möte med dem där även ordförande Mats ska delta för att efterhöra deras inställning 
till markbyte. De har bett att få ha det senare i höst. 
 

5. Ärenden hos kommunen 
Karin meddelade att Plan- och byggnadsnämnden har besvarat Stefan 
Hannas (C)  motion om Seminarieparken. Hon läste upp texten till motionen. 
Arbetsutskottet tar beslut om remissvar. Ärendet tas upp torsdagen den 27 oktober 
och Karin är då närvarande. För ev. bebyggelse i parken krävs nytt planarbete. 
Nämnden skriver i sitt förlag till svar att de ser möjligheter till viss bebyggelse, och 
även att en park säkerställs i planarbetet. Men kommunen saknar rådighet över 
marken i dagsläget.  
 

6. Möte med nya stadsarkitekten 
Jacqueline har haft kontakt med P.O. Sporrong Vårda Uppsakla. De är intresserade av 
att träffa den nya stadsarkitekten Claes Larsson tillsammans med oss. Mats har i 
uppdrag att kontakta stadsarkitekten för att planera in ett möte där även någon mer  
från styrelsen kan deltaga. 
Karin har till styrelsen skickat ut skrivelse med föreningens ÖP-remissvar skriven av 
Karin och Inger med information om Seminarieparken. Skrivelsen ska stadsarkitekten 
få inför mötet. 
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7. Möte med nya landshövdingen 
Besök hos nya landshövdingen Göran Enander föreslogs, Mats tillsammans med en 
till från styrelsen och P.O., Vårda Uppsala. Mats tar kontakt med P.O. och  
sekreterare på Länsstyrelsen för planering av mötet. 
 

8. Hemsidan 
Jacqueline har hittat en person som är villig att göra en hemsida för oss till ett 
måttligt pris. De ska träffas i slutet av oktober. Leif meddelade att s k webbhotell har 
en årlig avgift av 362,50 kr. Leif och Jacqueline har kontakt om kostnaden för 
hemsidan. 
 

9. Nästa möte 
Nästa möte hålls måndag den 21 november 2016 kl. 13 samma plats. Kallelse skickas. 
 

10. Mötet avslutas 
Ordförande Mats avslutade mötet. 

 
 Vid protokollet   Justeras 
 
 
 Inger Sjöberg   Jacqueline Altberg 

 

 


