
      Bilaga 4 
Referat från presentationerna efter årsmötet 
 
Efter årsmötet fick deltagarna del av information om Seminarieparken från olika aspekter 
genom inlägg och samtal med medverkan av Per Lundgren från Upplandsmuseet, Ingmar 
Carlsson, stadsträdgårdsmästare i Uppsala kommun och Fredrik Meurman, Ecoloop AB. 
 
Presentation av Per Lundgren, Upplandsmuseet: 
Per har på uppdrag av Bonava gjort en kulturhistorisk analys. Han redogjorde för de olika 
värden som finns i Seminarieparken med dess byggnader och olika grönytor. Han 
presenterade detta med mycket belysande bilder/kartor som visade olika värdekategorier. 
De nationalromantiska värdena hos byggnaderna och dess omgivande ytor belystes väl. 
 
Presentation av Ingmar Carlsson, stadsträdgårdsmästare i Uppsala kommun: 
Han presenterade sin roll som stadsträdgårdsmästare som aktör i kommunens 
stadsutveckling. Han påpekade att Seminarieparken ju inte är en kommunalpark, men kan 
uppfattas så. Utifrån Per Lundgrens utredning har ett arbete med en parkutveckling för 
Seminarieparken startats. Han drog en parallell med andra äldre parker som kommunen nu 
arbetar med för att bevara och som han tryckte på att även utveckla. Han nämnde att 
kommunen planerar att rusta upp dammen i Seminarieparken (klippa buskar, ta bort klotter 
osv). I höst planerar kommunen att genomföra en ”hearing” för allmänheten om 
Seminarieparken/trädgården. 
 
Presentation av Fredrik Meurman, Ecoloop AB: 
Fredrik har i sitt yrkesliv under lång tid arbetat med frågor/ärenden inom Plan- och 
bygglagen (PBL). Han anser att planeringen av ett projekt måste börja i ”rätt ände”, vilket 
han anser inte gjorts i fallet med Seminarieparken. Med anledning av detta ställningstagande 
gav Bonava Upplandsmuseet i uppdrag att göra en kulturhistorisk utredning som grund för 
fortsatt planering. 
Fredrik uttryckte det som att Bonava var beredda att lämna över parken till kommunen. Men 
det är viktigt att påpeka att det i dagsläget är en privatägd fastighet. 
Nu planerar Bonava att genomföra flera informationsmöten med olika aktörer i 
samhället/området (Allmänheten, Vårda Uppsala, Musikklasserna, fastighetsägaren till 
parkeringen osv). 
En slutsats som uttalades är att Bonava ändå måste kunna göra någon slags exploatering. 
 
Efter dessa presentationer fördes en livfull diskussion och många frågor ställdes av 
deltagarna. 
Slutligen tackade ordförande de tre presentatörerna samt överlämnade en vårblomma, och 
vi skildes åt i god anda och med nya förhoppningar. 


