
Protokoll från Seminarieparkens vänner styrelsemöte 2017-01-10  

Närvarande: Karin Eriksson, Gunnel Lindh, Inger Sjöberg, Leif Wernberg, Jacqueline 
Altberg  

§ 1 Mötet öppnas  

§ 2 Val av mötes-ordförande och sekreterare samt justerare. Valdes Gunnel till 
mötesordförande, Jacqueline till mötessekreterare och Gunnel till justerare.  

§ 3 Dagordningen fastställdes  

§ 4 Uppföljning av föregående styrelseprotokoll  

. a)  Var och en i styrelsen ska i några meningar beskriva: "Varför är jag aktiv i 
föreningen?" Tre styrelsemedlemmar har skrivit och lämnat in. Diskussion: Får 
dessa bearbetas och/eller kortas in om medlemmarnas inlägg är allt för lika? 
Beslutades: Ja.  

. b)  Behovet och användning av de kommunala fotbollsplanerna i Uppsala (Karin): 
tyvärr finns det ingen kommunal organisation eller inspektion, fotbollsgrupperna 
är privata.  

. c)  Finns det fler protokoll? Var är pärmen med gamla protokoll kan den finnas 
hos Tina Z? Karin undersöker.  

. d)  De tio vanliga frågorna till vår nya Hemsida. Vi påminner varandra och 
fortsätter arbeta med dessa.  

. e)  Hemsidan diskuteras. När ska det göras reklam för den? Beslutades: Snarast! 
Aktuella adresser till betalande medlemmar finns de? Beslutades: Har Leif en 
aktuell lista skickar han den till Jacqueline. Ska Maria få förvalta hemsidan ett år 
framåt? Diskussion: Vad menar Maria med "förvalta"? Beslutades: Jacqueline 
frågar Maria och beslut tas när vi vet vad detta förvalta innebär. Leif skickar 
Marias lista om "vad som är gjort  åt den nya hemsidan" till Jacqueline.  

§ 5 Rapporter från olika möten 

a) Möte med Bonava 19 dec 2016. Mats, Gunnel och Karin träffade Fredrik Meurman 
(seniorkonsult på Ekoloop, arkitekt och expert på planprocesser) och Monica Axelsson 
(Bonava). Meurman anlitas av Bonava som konsult vad gäller Seminarieparken.  

Vid mötet framgick att NCC idag är uppdelad i tre självständiga firmor: 1) NCC som 
bygger, 2) Bonava som äger och förvaltar egendom som NCC har byggt och 3) Genova 
som äger och förvaltar själva Seminariebyggnaden. Enligt Fredrik Meurman och Monika 
Axelsson påbörjar Bonava nu en ny planprocess för kvarteret Seminariet som inte har 
något med tidigare att göra.  Utgångspunkten är en ny utredning om Seminarieparken 
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som Bonava låtit göra. Monika Axelsson berättade att Per Lundgren, Upplandsmuseet 
fått uppgiften från Bonava att som fristående konsult göra en ny utredning bl. a om vad 
som menas med "Riksintresse". (Rapporten är klar men inte tillgänglig för oss nu.) Enligt 
Meurman och Axelsson hade det framkommit nya saker bl. a nämndes en rondell och 
förändringar av fastighetsytan. Andra saker som nämndes var hur Seminaret med 
trädgård såg ut 1917. Det fanns exempelvis ett plank runt hela tomten då. Ska allt i så 
fall återställas? Hur går det med siktlinjerna då, undrade Meurman.  

Diskussion: några tyckte det lät intressant, andra undrade: vad då börja om, det finns ju 
klara förbud och beslut. Det fanns i alla fall inget plank 1960.   

Beslutades: att verka för att styrelsen ska få ta del av Per Lundgrens utredning. 
Styrelsen fortsätter att envist bilda opinion mot all bebyggelse på Seminariets tomt samt 
använder sin kraft till att förverkliga en Seminariepark i en snart överexploaterad del av 
Uppsala.  

b) Möte med stadsarkitekten Claes Larsson och arkitekt Ulla-Britt Wikström 2016-12-13. 
Mats, Inger, Jacqueline och Per-Ove Sporrong (Vårda Uppsala) träffade 

Stadsarkitekten Claes Larsson och arkitekt Ulla-Britt Wikström, som bistod C L eftersom 
hon hade god kännedom om historiken kring Seminariet och trädgården. Båda lyssnade 
och vi fick fram vårt budskap. U-B W påpekade att Seminariet med trädgård ägdes av 
NCC och att kommunen därmed inte kunde göra mycket åt saken. Vi föreslog ett byte, 
men något byte  trodde U-B W inte var realistiskt eftersom det hur som helst skulle 
betyda utgifter för kommunen. Vår nya stadsarkitekt lyssnade intresserad och tog emot 
vår skriftliga information. 

c) Inger rapporterade från ett informellt möte med Per Berg (SLU), som fortfarande är 
engagerad i Seminarieparkens bevarande och utveckling.  

§ 6 Förberedelser inför mötet med landshövdingen Göran Enander, 20 januari kl 09.00. 
Beslutades: att Mats, Karin, Gunnel och Per-Ove Sporrong ska träffa landshövdingen. 
Vid sjukdom ”vikarierar” Jacqueline och Inger.  

§ 7 Planering av Årsmötet den 30 mars på Stadsbiblioteket. Beslutades: att lägga 
årsmötet kl. 17.00 och sedan kl. 18.00 ge tid till föreläsare (ev Per Lundgren och Fredrik 
Meurman). Leif gör klar ekonomisk redovisning och lämnar till revisorn samt kontaktar 
valberedningen. Ordföranden skriver verksamhetsberättelse 

§ 8 100-års jubileum av Seminariet och trädgården i Uppsala. Folkskollärarseminariet 
med trädgård invigdes den 29:e mars 1917.  Diskussion: Detta måste uppmärksammas 
och firas! Vad gör Uppsala Universitet åt detta jubileum? Tidningarna ska informeras, 
UNT, Upplands Nyheter och Uppsala Tidningen. Upplands museet bör kontaktas. 
Beslutades: Gunnel och Jacqueline skriver till Universitetets rektor Eva Åkesson och 
frågar henne hur Universitetet tänker uppmärksamma detta? Jacqueline kontaktar 
tidningarna och Inger tar kontakt med Upplandsmuseet.  
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§ 9 5-årsjubileum av Föreningen "Seminarieparkens vänner".  

Den 26:e januari 2012 fick föreningen ett bevis från skatteverket om tilldelat 
organisationsnummer och firar sålunda sitt 5 års jubileum. Kort diskussion om detta men 
inga beslut fattades.  

§ 10 Nästa möte: 6 februari kl. 19.00 - 21.00, Linnégatan 5A, kod 3526  

§ 11 Mötet avslutas 

 

Uppsala den 18 januari 2017 

  

 

Jacqueline Altberg                        Gunnel Lindh 

 Mötessekreterare                        Justerare  
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