
Verksamhetsberättelse för Seminarieparkens vänner 2019  

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, skapa opinion 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 Gunnel Lindh, vice 

ordförande Rigmor Stenmark, sekreterare Meta Troell, ledamöter Lars O Eriksson, Jacqueline 

Altberg och suppleanter Inger Sjöberg Yvonne Tillman. Karin Ericsson har varit adjungerad 

kassör. Styrelsen har hållit 9 protokollförda sammanträden samt täta mejlkontakter liksom möten 

i mindre arbetsgrupper. Årsmötet ägde rum den 9 april på Ramund. Mötet inleddes med att 

styrelsen, i ord och bild, presenterade den långvariga kampen för kvarteret. Därpå följde 

diskussion om förslaget till ny detaljplan för Luthagen 13:1 Seminariet.  

Revisor har varit Ingrid Johansson och vice revisor Christina Björksten.  Valberedningen har 

bestått av Bo Östen Svensson, sammankallande, Marianne Svanström och P-O Sporrong. 

Antalet medlemmar har under året varit 59 personer.  

2019 har inneburit ett intensivt arbete fyllt av aktiviteter. Här följer en sammanfattning:     

Förslag till ny detaljplan för kvarteret Seminariet. 

Styrelsen har under året lagt ner mycket arbete på att bilda opinion mot förslaget till ny detaljplan 

för kv Seminariet. Det gäller alltifrån att vid samrådsmötet, påtagligt bidra med både relevanta 

frågor och initierade svar, till att arbeta fram ett gediget yttrande över planen. Styrelsen lyckades 

också få till stånd ett möte den 19 juni med hela presidiet i Plan och byggnadsnämnden. Vidare 

har medlemmarna vid medlemsmöte fått en genomgång av alla (ca 60) samrådsyttranden och 

diskuterat frågan. En insändare av styrelseledamoten Lars O Ericsson 17 nov i UNT: ”Hur blir 

det med Seminarieparken?” bidrog ytterligare till debatten. 

 



Bildande av ett kulturreservat  

En annan het fråga har varit att verka för att bilda ett kulturreservat av hela kvarteret Seminariet. 

Maria Wold Troell presenterade tanken under sommaren och föreningen hakade genast på. 

Styrelsen har haft flera kontakter i frågan med såväl Riksantikvarieämbetet (riksantikvarie Lars 

Amreus och antikvarie Eva Dahlström Rittsél) som länsstyrelsen (länsantikvarie Roger Edenmo) 

och Uppsala kommun (stadsantikvarie Dan Thunman).   

Föreningen ansökte om medel för kulturarvsarbete från Riksantikvarieämbetet. Tanken var att 

ordna ett mer omfattande event för att belysa varför vi säger nej till all ny bebyggelse i Kvarteret 

Seminariet. Tyvärr fick vi inte de sökta medlen.  

 

Samverkan och information 

Fortlöpande har kontakter tagits med företrädare för institutioner och organisationer som vi kan 

tänkas samverka med. Uppsalas nya stadsträdgårdsmästare Anders Larsson var exempelvis en av 

dem vi tidigt träffade under året för att få hans syn på kvarteret Seminariets framtid. 

Att informera om föreningen har varit ett stående inslag i verksamheten. Då vi upplevt 

svårigheter med att dela ut skriftlig info till enskilda hushåll (de flesta hus har portkoder) har vi 

försökt hitta andra ingångar. Bland annat har vi inventerat adresser till ordföranden i BRF-

föreningar i närheten av kvarteret Seminariet, för att den vägen nå ut med vår information till de 

som bor i husen. Frankerade brev skickas förstås när så behövs, ex skickades postens ”Riktiga 

julkort” med foton på Kvarteret Seminariet under olika årstider till personer och organisationer 

som gett sitt stöd under året.  

Kontinuerligt arbete med hemsidan www.seminarieparken.se har skett så att både medlemmar 

och styrelse lätt kan hitta relevant information. Även Facebook-gruppen ”Rädda Seminarieparken 

i Uppsala” har uppdaterats om viktiga saker. Ett nytt grepp för medlemsvärvning prövades före 

jul via Facebook-gruppen. Vi erbjöd lägre medlemsavgift vid anmälan före jul. Tyvärr nappade 

bara ett par stycken på erbjudandet. 

Ordförandens medlemsbrev är en annan kanal som under året bland annat använts för att 

informera om arbetet med kulturreservatsfrågan. Föreningen har även inbjudit till en pressträff. 

Det var inför medlemsmötet den 20 november då Kenth Kärsrud visade bilder och berättade 

om rödlistade och andra sällsynta småkryp i kv Seminariet. 

Översyn av stadgarna 

En översyn av föreningens stadgar har skett. Förslaget läggs fram vid årsmötet 2020. 

 

Uppsala den 15 mars 2020  

Styrelsen för Seminarieparkens vänner 

http://www.seminarieparken.se/

