
Kära medlemmar i Seminarieparkens vänner! 
 
Den senaste tidens arbete i föreningen har präglats av förslaget till ny 
detaljplan för Kvarteret Seminariet. Inför att förslaget skulle behandlas i 
kommunstyrelsen före jul skrev Karl Rydå en uppmärksammad ledare i 
UNT 15/12: ”Bygg inte i Seminarieparken!” Den avslutades med orden: 
”Det saknas knappast mark för nya bostäder i Uppsala, däremot har vi 
bara de parker vi har. Bevarandet av dem borde gå före politisk 
prestige.” Kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling replikerade ett par 
dagar senare i UNT 17/12. Då det fanns felaktigheter i Pellings svar 
bemötte vi i föreningen detta skriftligen. Tyvärr togs vårt bemötande inte 
in i UNT. Det återfinns dock, precis som Rydås ledare och Pellings 
replik, på vår webbsida. www.seminarieparken.se  
 
Inför att förslaget till ny detaljplan nu, på måndag 25 januari, kommer att 
behandlas i kommunfullmäktige, har vi i styrelsen i går (18 januari) skrivit 
ett mejl till samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige:  ”Nya 
tider kräver nya modiga beslut”. I det gör vi ett sista försök att påverka 
enskilda ledamöter i kommunfullmäktige, även om det kan kännas 
hopplöst. Mer än tio års diskussion och argument, av såväl vanliga 
medborgare som experter inom området, liksom två domstolsbeslut, har 
ju inte lyckats övertyga majoriteten av våra folkvalda politiker i Uppsala. 
Vi frågar oss i mejlet hur man ska förstå detta och menar att det måste 
vara utslag av låsningar i politiken och prestige. Vi understryker att det 
nu är nya förutsättningar som råder. Hela mejlet finns att läsa på vår 
webbsida.  
 

Styrelsen har också skrivit tackbrev till dem i fullmäktige som, precis som 
vi i Seminarieparkens vänner, verkar för att hela kvarteret Seminariet 
bevaras. Vi hoppas de har möjlighet att övertyga andra ledamöter i 
fullmäktige den 25 januari om vikten av att vårt kulturarv liksom en stor 
allmän park bevaras.  
 
Det var allt för den här gången, men har Du frågor eller synpunkter om 
Seminarieparkens Vänners verksamhet – tveka inte att höra av Dig till  
lindh.gunnel@gmail.com 
 
Uppsala 19 januari 2021 

 
Gunnel Lindh 
ordförande i Seminarieparkens vänner 
 

http://www.seminarieparken.se/

