Verksamhetsberättelse för Seminarieparkens vänner 2018
Seminarieparkens vänner vill arbeta för att bevara och utveckla HELA den kulturhistoriskt
värdefulla miljön i kvarteret Seminariet.
Efter många års livlig debatt och överklaganden fastslog högsta instans, Mark-och
Miljööverdomstolen (MMÖD) 2014-03-24 att ”det ligger i hela rikets intresse att bevara och
utveckla parken i sin helhet.” Och ändå är byggplanerna inte skrinlagda! Så
verksamhetsplanen är densamma som tidigare, nämligen att samla alla goda krafter och
kämpa vidare för kvarteret Seminariets bevarande och utvecklande i sin helhet. Vi vill:
•
•
•
•

bevara och utveckla Seminarieparken till en attraktiv allmännyttig stadsdelspark
att Seminarieparken blir en grön oas i ett framtida förtätat nordvästra Uppsala
vårda och bruka det lokala kulturarvet och göra det synligt
spara den enda gräsfotbollsplanen i hela denna bostadsstadsdel

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Mats Jonsson,
ledamöterna Meta Troell, Rigmor Stenmark, Gunnel Lindh, Yvonne Tillman och
suppleanterna Jacqueline Altberg och Inger Sjöberg. Karin Ericsson har varit adjungerad
kassör. Revisor har varit Ingrid Johansson och vice revisor Christina Björksten.
Styrelsen har hållit nio protokollförda sammanträden under 2018. Årsmötet ägde rum den 17
april i Mallasalen på Stadsbiblioteket. Innan årsmötet inbjöds till en offentlig del med
föredrag av avdelningschef Michael Eriksson på Stadsbyggnadsförvaltningen.
Huvuduppgiften för stadsbyggnadsförvaltningen är ”att utveckla samhällsbyggandet och
stadsutvecklingen på ett effektivt sätt” bland annat genom att ta fram översiktsplaner.
Kvarteret Seminariets framtid berördes både under föredraget och i den efterföljande
frågestunden.
Antalet medlemmar har under året varit 51.
Under året har styrelsen inom sig bildat tre arbetsgrupper: Medlemsvärvargruppen (i syfte att
få fler att bli medlemmar och engagera sig i föreningen), Aktivitetsgruppen (uppdraget är att
inventera och initiera möjliga aktiviteter/event) och Föreläsningsgruppen (försöka hitta
lämpliga teman och föreläsare som kan bidra till att föreningens mål nås).
Fortsatta kontakter har under året tagits med föreningen Vårda Uppsala (FVU) för eventuellt
samgående. Mats har bl a varit i kontakt med ordförande Anna Micro Vikstrand. FVU
avböjde slutligen vår önskan om samgående.
Styrelsen har vid flertaliga tillfällen informerat olika grupper om föreningen och därvid även
delat ut vår folder (ex. vid Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråds möte den 28
februari – Inger och Stabbydagen 16 september - Jacqueline).
Ordföranden skrev inför sommaren, 19 juni, ett brev till våra medlemmar och berättade om
det aktuella läget. Innan sommaren skickade styrelsen också en enkät till samtliga politiska
partier i Uppsala för att ta reda på deras inställning till kvarteret Seminariets framtid (se
webbsidan). Svaren sammanställdes under hösten och användes som utgångspunkt vid
styrelsemedlemmarnas besök i valstugorna på Stora Torget vecka 34.

Kontakter har tagits med företrädare för institutioner och organisationer som vi kan tänkas
samverka med. Sålunda har vi haft fortsatta kontakter med företrädare för musikklasserna på
Seminariet och etablerat kontakt med föräldraföreningen genom dess ordförande Christer
Rönnefall. Meta och Gunnel deltog i ett möte på Destination Uppsala angående medverkan
vid Linnédagen 19 maj 2019. Representanter för Linnédagen var Britta Zetterberg Blom,
projektutvecklare på Destination Uppsala och Ingemar Carlsson, enhetschef på
Stadsbyggnadsförvaltningen.
Bonava har under hösten inbjudit till ett par olika möten i rektorsvillan i kvarteret Seminariet.
Vid ena tillfället representerades Seminarieparkens vänner av Meta, Yvonne och Gunnel, vid
det andra av Mats. För Bonavas del medverkade vid båda tillfällena arkitekt Fredrik Meurman
Ecoloop AB och projektchef Kim Hultén Bonava. Vid mötet med Mats presenterades det nya
förslaget till detaljplan och byggnation.
Den 4 oktober inbjöds till medlemsmöte i Mallasalen på biblioteket. Etnobiologen och
författaren Ingvar Svanberg höll då ett uppskattat föredrag om ”Folklig botanik”. Föreningen
bjöd på äppeljuice och tilltugg.
Styrelsen har tagit fram och producerat ett visitkort för föreningen. Arbete med att göra en ny
folder har kommit långt och ska slutföras under nästa år. Kontinuerligt arbete med webbsidan
har skett så att våra medlemmar och styrelsen lätt ska kunna hitta relevant information. Maria
Wold Troell har varit motorn i detta arbete. Facebookgruppen har informerats om alla viktiga
saker som hänt under året genom Gunnel.
Både gamla och nya medlemmar har genom Karin informerats om vilka uppgifter föreningen
lagrar i medlemsregistret enligt GDPR (Dataskyddsförordningen GDPR= The General Data
Protection Regulation).
Uppsala den 29 mars 2019
Styrelsen för Seminarieparkens vänner

