Från: Gunnel Lindh <lindh.gunnel@gmail.com>
Skickat: den 20 maj 2020 00:12
Till: Enander Göran <goran.enander@lansstyrelsen.se>
Ämne: Möte om bildande av ett kulturreservat i kvarteret Seminariet
Hej Göran!
Jag skriver i egenskap av ordförande för Seminarieparkens vänner för att få till stånd ett möte med dig angående
bildande av ett kulturreservat i kvarteret Seminariet (se nedan). Vi har avvaktat med att be om ett
sammanträffande tills nu då vi förstår att agendan p g a Corona är ansträngd.
Vänligen, Gunnel Lindh,
Ordförande för Seminarieparkens vänner
Bakgrunden är denna:
Seminarieparkens vänner hade för några år sedan (2017-01-10) förmånen att träffa dig när du var ganska ny som
landshövding. Vi berättade då om vår långvariga och lyckosamma kamp för Uppsalas unika
seminarieanläggning. MMÖD hade ju 2014 fastslagit att ”det ligger i hela rikets intresse att bevara och utveckla
parken i sin helhet.” Värdet av kvarteret Seminariet fanns i helheten: byggnader, idrottsplan, park och trädgård.
Samtidigt förstod vi att kampen ändå inte var slut och ville informera dig om hur vi såg på Seminariets framtid. I
mötet med dig och dina medarbetare kände vi att vi fick gehör för våra synpunkter. Nu hotas
seminarieanläggningen, denna unika klenod, att förstöras genom det förslag till detaljplan som nyligen varit
utställt till granskning. Detta trots att länsstyrelsen i sitt samrådsyttrande (2018-11-22) skriver att ”en
omvandling av kv Seminariet med ny bebyggelse inom fastighetens norra del kan riskera att påtagligt skada
kulturmiljövärden inom riksintresseområdet.”
Kunde ett kulturreservat rädda hela seminarieanläggningen? Seminarieparkens vänner har under hösten 2019
varit i kontakt med både riksantikvarieämbetet ( Lars Amreus och Eva Dahlström Rittsel), länsstyrelsen (Roger
Edenmo) och Uppsala kommun (Dan Thunman) och förstått att det är en intressant idé! Enligt vår medlem Maria
Wold Troell, som engagerat sig för bildande av kulturreservat i både kvarteret Seminariet och Odinslund, har
flera föreningar i Uppsala nappat på idén om bildandet av ett kulturreservat. Anledningen till föreningarnas
intresse för frågan är att man överlag menar att viktiga kulturvärden försvinner i den kommunala byggprocessen
och att kvarteret Seminariet och Odinslund är hotade och därför akut skyddsvärda. Intresset och engagemanget
för att bilda ett kulturreservat visar sig även på andra sätt. I januari 2020 lades det fram en motion av
Centerpartiet (se nedan) om att kommunen i samarbete med länsstyrelsen påbörjar ett arbete för att bilda ett
kulturreservat i kvarteret Seminariet.

Den tis 26 maj 2020 kl 20:39 skrev Enander Göran <goran.enander@lansstyrelsen.se>:
Hej Gunnel!
Tack för ditt mail och ditt engagemang!
Länsstyrelsen tycker att ett ev. bildande av ett kulturreservat i kvarteret Seminariet kan vara
intressant. Vår åsikt är dock att en sådan process ska drivas av ett stort lokalt engagemang,
eftersom det handlar om mindre lokala områden. Uppsala kommun är därför en mer lämplig
aktör för ett potentiellt bildande och förvaltning av det nämnda kulturreservatet, varför mitt
förslag är att du kontaktar Uppsala kommun. Länsstyrelsen kan ändå om det finns intresse
från ideella krafter och Uppsala kommun, bidra i en sådan process tillsammans med
Riksantikvarieämbetet.
Med vänlig hälsning,
Göran Enander
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Från: Gunnel Lindh <lindh.gunnel@gmail.com>
Skickat: den 2 juli 2020 17:54
Till: Enander Göran <goran.enander@lansstyrelsen.se>
Ämne: Re: Möte om bildande av ett kulturreservat i kvarteret Seminariet
Hej Göran!
Tack för din positiva respons på ett ev. bildande av kulturreservat i kvarteret
Seminariet!
Det känns dock som ett moment 22 där alla tillfrågade är positiva till ett ev bildande av
kulturreservat men ingen vill åta sig att driva frågan, förutom ideella krafter.
Att det finns ett starkt lokalt engagemang att rädda Seminarieparken står klart! De
återkommande byggplanerna i Seminariet har varit hårt kritiserade genom åren. 16
april 2012 överlämnade aktionen ”Rädda Seminarieparken” 6.350 namnunderskrifter
till representanter för kommunstyrelsen. Fortlöpande har kunniga personer inom olika
discipliner, olika intresseföreningar som Vårda Uppsala, liksom medborgerligt
intresserade personer argumenterat för bevarandet av kvarteret Seminariet. Samtliga
avråder från bebyggelse av parken (www.seminarieparken.se). En facebook grupp
”Rädda Seminarieparken” med över 1700 personer och en ideell förening
”Seminarieparkens vänner” med ett 70-tal medlemmar driver på i frågan.
Uppsala kommun, Dan Thunman, säger sig visserligen vara intresserad av att diskutera
förutsättningarna för ett ev. bildande av kulturreservat men under förutsättning att
fastighetsägarna är med på hela resan. Vilket i detta fall, enligt honom, kan bli mycket
svårt då deras ambitioner är att bygga.
Vi menar därför att Länsstyrelsen, tillsammans med ideella krafter,
Riksantikvarieämbetet och Uppsala kommun, är den enda som skulle kunna driva frågan
om ett ev. bildande om kulturreservat. Det verkar också rimligt då bevarandet av
seminariemiljön som symbol för folkskolans betydelse i samhället är ett riksintresse
som ligger på länsstyrelsen att försvara. Lärdomsstaden Uppsala är inte bara sina
universitet.
Det har aldrig varit tänkt att området ska användas för bostäder. Gällande detaljplan
anger att det ska vara för allmänt bruk. Nu vill man bygga hus på idrottsplatsen och
bostäder i rektors- och vaktmästarvillan för privatpersoner. Hur allmän blir parken då?
Kvarteret Seminariet är hotat och akut skyddsvärt.
Vi i Seminarieparkens vänner ställer vårt hopp till dig nu! Låt oss åtminstone träffas och
diskutera alternativa vägar att hantera situationen på.
Vänligen
Gunnel Lindh
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Hej Gunnel!
Tack för ditt uppföljande mail gällande kvarteret Seminariet.

Eftersom länsstyrelsen relativt nyligen (9 juni) lämnade in ett yttrande gällande detaljplanen
för Kvarteret seminariet vill jag hänvisa till dessa synpunkter:
•
•

•

•

•
•

Länsstyrelsen har redan tidigare (samrådsskedet 2019) poängterat seminarieparkens
starka betydelse för historiska värden
Länsstyrelsen betonar nu att återskapandet av ytor, planteringar, gångstråk,
avgränsningar och entréer måste komma till stånd för att kunna genomföra
förändringar i andra delar av området
Länsstyrelsen anser det nödvändigt att de avtal som förutsätter att kommunen kan ta
över parken ska vara påskrivna innan planen går till antagande och att parkens
iordningsställande kan förverkligas
Vidare anser länsstyrelsen att man funnit en bättre proportionalitet mellan befintliga
och nytillkommande lägre byggnader, där också utformningen av den nya bebyggelsen
samspelar med historiska befintliga byggnader
Länsstyrelsens står kvar i sin tidigare bedömning att en utbyggnad inte får innebära att
befintliga värden inte förändras alltför mycket
Sammanfattningsvis bedömer länsstyrelsen att påverkan på de riksintressanta värdena
i seminarieparken såsom byggnader, idrottsplan, park och trädgård – både i sina delar
och som helhet – på ett bättre sätt än idag kommer vara läsbara för
allmänheten. Återskapandet av trädgårdens utbredning samt skyddet för befintliga
byggnader ger möjlighet att långsiktigt bevara dessa värden. De planerade nya
byggnaderna i miljön har av länsstyrelsen bedömts som acceptabelt, då andra delar
kommer att förstärkas. Läsbarheten av de riksintressanta kulturmiljövärdena bedöms
sammantaget förbättras, då utpekade viktiga delar såsom trädgård och park kommer att
delvis återskapas.

Ovanstående ger en bild av länsstyrelsens position idag utifrån de intressen som länsstyrelsen
särskilt ska bevaka i planprocessen och i relation till det kommunala planmonopolet.
Med vänlig hälsning,
Göran Enander
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