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Protokoll från Seminarieparkens vänners styrelsemöte 2015-10-15 
 
Närvarande: Jacqueline Altberg, Karin Ericsson, Mats Jonsson, Gunnel Lindh, Inger Sjöberg och Leif 
Wernberg. Frånvarande:Lars O Eriksson ochTina Zethraeus 
 
§1 Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare  
Valdes Mats till mötesordförande, Gunnel till mötessekreterare och Jacqueline till justerare. 
 
§2 Rapport och diskussion om förslag till översiktsplan för Uppsala kommun 
Gunnel och Inger rapporterade från informationsmötet 12 oktober angående förslag till ny översiktsplan för 
Uppsala kommun. De hade tagit med informationsmaterial som cirkulerade. 
  
Informationsmötet på kommunen inleddes med att Katarina Fehler och Göran Carlen  berättade om huvuddragen 
i den tänkta översiktsplanen. Därefter följde diskussioner i fem olika temagrupper tillsammans med olika 
experter från kommunen. Inger och Gunnel deltog i grupperna ”staden” och ”innerstaden”. Kort kan sägas att 
inget nämndes eller fanns skrivet om Seminarieprken i det material som delades ut. På direkt fråga om planerna 
för parken svarade Göran C att ”NCC funderar” samt att inget nytt beslut fattats angående parken. Samtidigt 
betonade han att man satsat mycket på grönområdesstråket längs Fyrisån mot Librobäck till (vilket också 
framgick av utdelat material). Han kallade detta grönområde för ”stadsparksliknande”. Samtliga 
kommunrepresentanter vara angelägna om att få in synpunkter, och då helst skriftliga, på förslaget till 
översiktsplan. 
 
Beslutades efter diskussion att föreningen skulle lämna in skriftliga synpunkter. Där bör framkomma att det i ÖP 
2010 står att en stadsdelspark är planerad i området. Vi bör trycka på att årummet och seminarieparken binds 
samman. Betonades även att synpunkterna hålls i en positiv ton. Inger och Karin åtog sig att fomulera 
föreningens inlaga. Innan den skickas till kommunen (senast 15 nov) mejlas den ut till styrelsen för 
kommentarer. 
 
Beslutades att Gunnel och Mats försöker få till ett möte med NCC angående planer för parken. Annat att ta upp 
var bl a frågan om att klippa ner häcken runt dammen, att höra hur NCC ser på frivilligarbete med trädgårdens 
förskönande etc. Gunnel kontaktar NCC om tid för möte.  
 
§3 Rapport och diskussion om Insulanders uppsats om stora stadsparker 
Inger redogjorde för innehållet i en uppsats från SLU (Insulander, Anna-Maria: The Life and Death of Large 
City Parks.) Insulander baserar sin studie på studier av tre stora stadsparker: Pildammsparken i Malmö, 
Fredriksberg i Köpenhamnoch Tempelhof Field i Berlin. De intervjuade tror sammanfattningsvis att stora 
stadsparker tillhör det förgångna och att få nya stadsparker kommer att planeras. Det handlar snarare om ”bra 
kvalitet” och inte om storleken på parken.  
 
I den efterföljande diskussionen betonades att seminarieparken inte är tänkt som en stadspark utan en 
stadsdelspark.  
 
§4 Planering av allmänt möte om parker 
Vi vill bjuda in Anna-Maria Insulander för att vid ett allmänt möte berätta om sin undersökning. Till samma 
möte vill vi bjuda in ordföranden för gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN), Johan Lundquist (Mp), alternativt 
vice ordföranden Hilde Classon (s). GSN är ansvariga för kommunens parker och kan ge sin syn på framtida 
parker.  
Vi tänker oss ett samarrangemang med Vårda Uppsala och Luthagens vänner.  
Beslutades att Mats kontaktar Anna-Maria Insulader och GSN.     
 
§6 Nästa styrelsemöte 
Nästa möte hålls onsdagen den18 november klockan 9-11 på Linnegatan 5A (i källaren) kod: 9871 
 
Dag som ovan 
 
 
Gunnel Lindh   Jacqueline Altberg  
sekreterare   justerare 
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