
Till Dig som ledamot/ersättare i Plan- och byggnadsnämnden 

Ärende: Detaljplan för kvarteret Seminariet 

Med nedanstående ord vill jag protestera mot ett beslut att anta detaljplanen för 

kvarteret Seminariet, och vädjar till Dig som politiker att rösta nej till förslaget till 

ny detaljplan för kvarteret Seminariet!  

Kvarteret Seminariet är 

- En rik kulturhistorisk bebyggelsemiljö i sin helhet 

- En symbol för folkskolans betydelse för framväxten av välfärden i vårt land 

- En betydelsefull grönska med trädgård och många behövliga träd 

Låt oss som lever nu, och har möjlighet att besluta, bevara Seminarieparken i 
dess fulla ursprungsform till kommande generationer. 
(enligt PBL § 1 kap 1, ”I denna lag finns bestämmelser om planläggning   ….  för 
människor i dagens samhälle och för kommande generationer”). 

 
 

Två förslag på efterföljande löpande text eller gör helt egen text 
 

 
Tillåt inte bebyggelse enligt nuvarande planförslag utan behåll den kulturhistoriska 
viktiga seminarieanläggningen i sin helhet så som Mark- och Miljööverdomstolen 
slagit fast. Hela den kulturmiljö som byggdes upp när folkskoleseminariet anlades 
med byggnader, trädgård, gymnastiksal, fotbollsplan mm bär på många 
kulturhistoriska värden. Hela anläggningen andas värden som idag blivit än mer 
betydelsefulla för människors hälsa. 
 
Kvarteret Seminariet med folkskoleseminariet som funnits sedan 1917 är viktigt att 
bevara. Det är en värdefull symbol för folkskolans betydelse för utveckling av den 
svenska välfärden med utbildning till alla barn.  
 
Naturen i staden behöver mer utrymme. Uppsala behöver en stadsdelspark på minst 
fyra hektar i norra delen av staden. 
 
Hela kvarteret Seminariet med park, trädgård och lek- och idrottsplan ska 
räddas, brukas och vårdas! 

 

 

Alternativt 

 

 



Naturen i staden behöver till gagn för alla Uppsalabor mer utrymme än idag. Med 
hänsyn till klimat och miljö vädjar jag således till Dig som politiker att rösta nej 
till det nya detaljplansförslaget för kvarteret Seminariet! Tillåt inte bebyggelse 
enligt nuvarande planförslag utan behåll hela seminarieanläggningen i 
sin nuvarande helhet, så som Mark- och Miljööverdomstolen slagit fast. Uppsala är i 
stort behov av rekreationsområde, inte minst där Uppsala explosionsartat expanderat 
och fortsätter göra så. Uppsala behöver alltså en stadsdelspark på minst fyra hektar i 
norra delen av staden. 
 
Kvarteret Seminariet med sitt anrika folkskoleseminarium har funnits sedan 1917 och 
mycket viktigt att bevara. Det är en värdefull symbol för folkskolans betydelse för 
utveckling av den svenska välfärden med utbildning till alla barn. Hela kulturmiljön 
som byggdes upp när folkskoleseminariet anlades med byggnader, trädgård, 
gymnastiksal, fotbollsplan m.m. bär på många kulturhistoriska värden. Hela 
anläggningen andas värden som idag, under en pågående pandemi, blivit än mer 
betydelsefulla att bevara för människors hälsa. Uppsala Seminariekvarter är det enda 
fullt bevarade av de många Seminarier som tidigare fanns runt om i Sverige. 
 
Låt oss som lever nu, och har möjlighet att besluta, bevara Seminarieparken i dess 
fulla ursprungsform till kommande generationer . 

 

  

Epost-adress till samtliga i Plan- och 

byggnadsnämnden kan du även ta fram på 

kommunens webb, se nedan. 

Klicka på respektive namn så blir e-post-adressen synlig. 

https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/sa-fungerar-

kommunen/fortroendevalda/?q=&board=pbn&party=&sort=&page= 
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