
       

Kära medlemmar i Seminarieparkens vänner! 

I senaste medlemsbrevet berättade vi lite om föreningens arbete med att försöka bilda 
ett Kulturreservat av Kvarteret Seminariet. Vi inbjöd då till ett öppet möte för att 
diskutera frågan. Vid det välbesökta mötet presenterade Maria Wold Troell, som 
ursprungligen lanserade idén, tankar kring bildande av kulturreservat och föreslog att 
inleda med två kulturreservat i Uppsala: kvarteret Seminariet och kvarteret Ubbo 
(Odinslund). Flera föreningar i Uppsala hade vid hennes förfrågan nappat på idén, vilket 
bådar gott. Att viktiga kulturvärden riskera att försvinna i den kommunala 
byggprocessen är tydligt.  

Vi har från föreningens sida sedan i början av hösten haft, och har fortsatt, kontakter i 
frågan med Riksantikvarieämbetet  (riksantikvarie Lars Amreus och antikvarie Eva 
Dahlström Rittsél), länsstyrelsen (länsantikvarie Roger Edenmo) samt Uppsala kommun 
(stadsantikvarie Dan Thunman). Vi jobbar alltså oförtrutet vidare för att HELA kvarteret 
Seminariet ska bevaras och utvecklas. Har ni tankar om hur vi kan effektivisera arbetet 
tar vi tacksamt emot allt stöd! 

I arbetet med att skapa opinion är både webbsidan [www.seminarieparken.se ] med 
basinformation och Facebookgruppen viktiga. Det gäller dock att båda hålls levande! Om 
Du har synpunkter på webbsidan eller själv vill skriva något inlägg så kontakta gärna 
Karin Ericsson [ karin.ericsson@comhem.se ] 

Glädjande nog vill nu även Centerpartiet att Kvarteret Seminariet blir ett kulturreservat. 
Den 20 januari 2020 lämnades en motion in till kommunfullmäktige från Karin Ericsson 
(C) om att påbörja ett arbete ”för att bilda ett kulturreservat i kvarteret Seminariet.” 
Centerpartiet föreslår ”att kommunen samarbetar med länsstyrelsen i detta ärende då 
anläggningen är av kulturhistoriskt riksintresse.” Av motionen framgår att en kommun, 
enligt miljöbalken (1988:808), kan besluta om att ett område ska skyddas och förvaltas 
som kulturreservat, och även i kombination med naturreservat. Beslut om inrättande av 
kulturreservat fattas i samförstånd med dem som är berörda. 

Slutligen vill vi påminna om årsmötet den 2 april på Ramund. Exakt tid, plats och 
innehåll meddelas senare i samband med utskick av årsmöteshandlingar. Vi vill dock 
redan nu berätta att vi lyckats engagera landskapsarkitekten dr. Petter Åkerblom att 
föreläsa i samband med mötet. Hans specialitet är barns och ungas urbana utemiljö. 
Dessutom har journalisten och författaren Kersti Kollberg till vår glädje tackat ja till att 
vara mötesordförande på årsmötet. 
 
Väl mött på årsmötet den 2 april! 
 
Uppsala den 2 mars 2020 
 
Gunnel Lindh 

ordförande i Seminarieparkens vänner 

Har Du frågor om Seminarieparkens Vänners verksamhet – tveka inte att höra av Dig till 
Lindh.gunnel@gmail.com 
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