
PRESSMEDDELANDE   2020-10-16 

Nu skall det fällas träd och byggas hus i parken! 

Seminarieparkens Vänner är djupt besvikna på majoriteten i Plan- och 
byggnadsnämnden som under torsdagen antog ett nytt förslag till detaljplan 
för kvarteret Seminariet. 
Föreningen anser att det visar på historielöshet och brist på insikt av 
betydelsen av grönområden för rekreation och biologisk mångfald.  
Att bebygga parkmark i tätbebyggda städer är en fråga för oss och framtida 

generationer. 

- ”Seminarieanläggningen från 1917 är en symbol för folkskolans betydelse för 

framväxten av välfärden i vårt land”, säger Gunnel Lindh, ordförande i 

Seminarieparkens Vänner. 

Parken utgör en betydelsefull grön lunga med många olika sorters uppvuxna träd och massor 

av insekter som i flera fall är rödlistade och unika i Uppsala län. 

Att inte tillåta nybebyggelse i kvarteret har vunnit gehör ända upp i Mark- och 

Miljööverdomstolen. Ett beslut som då räddade en stor del av grönområdet. Med förslag om 

färre bostäder än ursprungsplanen väljer Uppsala Kommun trots domslut att presentera ett 

planförslag och besluta om nybyggnation.  

- ”Det hade varit modigt att avstå!” säger Meta Troell, styrelseledamot i 

Seminarieparkens Vänner. ”Speciellt nu under pandemin då det varit svårt för 

riskgrupperna att få ta del av information om detaljplanen.” 

I över 10 år har föreningen Seminarieparkens Vänner kämpat för att kvarteret Seminariet 

skall få den status det förtjänar som den enda kvarvarande Seminariemiljön i Sverige. Ännu 

helt oförstörd med Seminariebyggnad, rektors- och vaktmästarbostäder (som planeras nu bli 

privatbostäder), stor fotbollsplan och ca 110 stycken träd som skydd mot vinden. Allt enligt 

de standardritningar som gjordes när Seminariet anlades. En viktig kulturhistorisk miljö värd 

att få bli Kulturarv! 

Så gott det vore om kvarteret rustades och vi i stället skulle få en stadspark i norra delen av 

staden som de senaste åren förtätats till oigenkännlighet! 

 

För mer information kontakta Seminarieparkens Vänner 

Gunnel Lindh, 073-154 40 63 lindh.gunnel@gmail.com 

Meta Troell, 070-543 43 77 metatroell@hotmail.com 

Se också www.seminarieparken.se  

http://www.seminarieparken.se/

