Föreningen Seminarieparkens Vänner
Verksamhetsberättelse 2021

Under 2021 har Seminarieparkens vänner inte haft några fysiska medlemsträffar eller
publika tillställningar p.g.a. pandemin med undantag av årsmötet som vi höll i
Seminarieparken den 26 maj 2021. Våra aktiviteter har därför varit av informativ karaktär
genom insändare och debattartiklar i olika tidningar. I det följande ger vi en kort
sammanfattande redovisning av dessa.
Under året har det också skrivits många insändare och debatt artiklar i UNT som bl.a. tar upp
flera miljöfrågor. Miljöfrågorna engagerar många och flera föreningar protesterar mot en
som man anser vara en överdimensionerad exploatering och byggnation inom känsliga
naturområden runtom i Uppsala.

Publicerade brev och artiklar från styrelsen
Brevet till alla ledamöter i kommunfullmäktige januari 2021 inför beslutet i fullmäktige 202101-25 från styrelsen Där vi bl.a. anförde följande: Det saknas knappast mark för nya bostäder
i Uppsala, däremot har vi bara de parker vi har. En lösning ur detta planeringsdilemma är att
erbjuda Bonava annan mark. Företaget har förklarat sig öppet för ett byte men har inte
tillfrågats. Brevet kan du läsa i sin helhet på Seminariparken.se under föreningens egna
artiklar, rapporter och broschyrer.
Karin Ericsson och Gunnel Lindh skriver i en artikel i Dagens samhälle, att de vill se en
nationell satsning på en långsiktigt hållbar utveckling där kulturarvet tas tillvara. Bevarandet
av dem borde gå före politisk prestige. Historielösa och okunniga tjänstepersoner och
politiker tillåter hela tiden nya exploateringar att ”rita om” unika kulturmiljöer runt om i
Sverige.
Dagens samhälle: Våra värdefulla kulturmiljöer förvanskas och försvinner 2021-01-28
artikeln kan läsas på vår hemsida: Seminarieparken.se/skrivet och sagt/debattsidor/
föreningens egna artiklar
Värna Uppsalas värdefulla kulturmiljöer. Mittenstyret måste börja ta hänsyn till sin egen
arkitekturpolicy, skriver Karin Ericsson med flera.
UNT debatt: Värna Uppsalas värdefulla kulturmiljöer 2021-02-10, artikeln kan läsas på vår
hemsida under rubriken egna artiklar.
Vid kommunfullmäktige igår den 1 mars debatterades Karin Ericssons motion om att bilda
ett kulturreservat i kvarteret Seminariet. Den avslogs tyvärr. Förslag till kulturreservat 202103-01. Förslaget kan läsas på vår hemsida Seminarieparken.se under handlingar/yttranden
och överklaganden.
Att utveckla kvarteret för byggnation visar bara att man inte har vågat tänka i andra banor.
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UNT insändare: Vi överklagar domstolsbeslutet 2021-07-25 av Thomas Back och Karin
Ericsson. Artikeln kan läsas på vår hemsida under skrivet och sagt/ debattartiklar.
Uppsala planerar för biologisk enfald. Uppsalas detaljplaner föreslår ökad exploatering och
minskning av grönområden trots klimathotet, skriver Inger Sjöberg.
UNT insändare: Uppsala planerar för biologisk enfald av Inger Sjöberg, Uppsala 2021-08-22.
Artikeln kan du läsa i sin helhet på vår hemsida, skrivet och sagt/egna artiklar.
Det finns inte så många parker i Luthagen – utöver Geijersparken och Seminarieparken.
Istället för att bygga ännu fler bostäder i parken, vore det en god idé att ta vara på det unika
och bygga vidare på det.
UNT: Tag vara på det unika i Seminarieparken av föreningens medlem Åse-Gun Åslund,
Uppsala 2021-09-03. Artikeln finns på vår hemsida, skrivet och sagt/ debattartiklar.
Uppsala kommuns bristande hänsyn till naturen tas upp i en gemensam debattartikel
undertecknad av flera föreningar och sammanslutningar däribland också vi, som är starkt
kritiska till hur Uppsala kommun med sina byggplaner brister i sin hänsyn till naturen.
Föreningarna har då enats kring tio kritiska synpunkter som man närmare berör i artikeln:
pandemin, klimatet, den biologiska mångfalden, psykiska hälsan, natur- och kulturvård,
barnperspektivet, Uppsala – Uppland, Fyrspåret, 30-årsperspektivet, demokratiperspektivet.
Kommunen har ett stort ansvar – inte minst som en förutsättning för vår egen arts
överlevnad – att gynna mångfalden och skydda den natur och de livsmiljöer som finns kvar,
skriver Sinikka Annell, Hans Åberg, Kurt Källström, Thomas Back, Charlotte Petersson och
Tomas Rylander
UNT debatt: Kommunen brister i hänsyn till vårt natur- och kulturarv 2021-11-23.
Artikeln finns på vår hemsida, skrivet och sagt/ debattartiklar.

Våra överklaganden
Inför förslaget till ny detaljplan, som behandlades av kommunfullmäktige 2021, har styrelsen
skrivit ett mejl till samtliga ledamöter och ersättare i fullmäktige med rubriken ”Nya tider
kräver nya modiga beslut”, finns att läsa på vår hemsida, skrivet och sagt/egna artiklar.
I Vårt Medlemsbrev 2021-01-19 informerades medlemmarna om den stundande beslutet av
detaljplanen. Brev kan du läsa på vår hemsida, skrivet och sagt/medlemsbrev
Detaljplan för Seminarieparken KSN-2019-0951 godkändes 2021-01-25, finns att läsa på vår
hemsida, handlingar/yttranden och överklaganden
Vår överklagan av detaljplanen till Mark- och miljödomstolen (MMD) skickades in 2021-0222. Vi skriver bl.a. av kulturmiljö- och kulturhistoriska hänsyn (2 kap 6 § i PBL) bör Kvarteret
Seminariet bevaras och skyddas i sin helhet. Seminariebyggnaderna med tillhörande
trädgård, park, skyddande trädplantering och fotbollsplan har som en helhet ett erkänt
dokumenterat stort kulturvärde av riksintresse. Går helheten förlorad skadas riksintresset.
Det är därför angeläget att den norra delen av kvarteret Seminariet samt
Seminarieträdgården behåller sin ursprungliga gestaltning, vilket inte är fallet om
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detaljplanen genomförs. Vår överklagan. finns att läsa på vår hemsida, handlingar/yttranden
och överklaganden
Tvisten om Uppsalas för närvarande mest omdiskuterade byggplan går vidare. I januari 2021
gav en majoritet i kommunfullmäktige klartecken för nya bostadshus med 110 lägenheter i
Seminarieparken mot Fyrisvallsgatan. Strax därefter hade ett tiotal överklaganden lämnats
till kommunen. Det innebär att Seminariet nu åter hamnar på mark- och miljödomstolens
bord. Artikeln publicerades i UNT: Strid om byggplaner i park går till domstol igen av Ola
Lindqvist 2021-02-26. Artikeln finns att läsa på vår hemsida, skrivet och sagt/debattartiklar.
Mark- och miljödomstolens (MMD) dom 2021-06-03 (29 sidor). I denna avslås föreningens
och samtliga andra överklagandens yrkande. Den kan man läsa på föreningens hemsida,
handlingar/yttranden och överklaganden.
Vår överklagan P-1743-21 till Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) 2021-06-23 kan man
läsa på föreningens hemsida. I vår överklagan har vi anhållit om prövningstillstånd samt
yrkat på att detaljplanen för kvarteret Seminariet ska upphävas. Överklagan bygger på att
tillräckliga naturhänsyn inte har tagits när det gäller de rödlistade arterna och andra arter
som finns i skogsdungen som utgör läplantering i kvarterets norra del som ska bebyggas.
Därför har detaljplaneprocessen inte varit tillfredställande. Överklagan jämte samtliga 5
bilagor kan man läsa på föreningens hemsida, handlingar/yttranden och överklaganden.
Styrelsen har (2021-10-13) förberett en pressrelease för publicering när vi har tagit del av
domen från MMÖD. Den finns i två varianter: den ena vid ett positivt domslut och den andra
vid ett negativt domslut.
Vi fick besked om att prövningstillstånd har beviljats av Mark- och miljööverdomstolen
(MMÖD) genom deras beslut 2021-11-16. Beslutet kommenterades i UNT 2021-11-19.
Artikeln finns att läsa på föreningens hemsida, skrivet och sagt/debattartiklar.

Föreningen årsmöte, styrelsemöten och statistik
Föreningens årsmöte hölls i Seminarieparken vid Vaktmästarbostaden 2021-05-26 kl. 18:00.
14 medlemmar deltog trots det regniga vädret. Till ordförande för stämman valdes Meta
Troell. Vid stämman avtackades också den avgående ordförande Gunnel Lindh.
Till ordinarie medlemmar valdes Thomas Back (2 år), Karin Ericsson (2 år), Meta Troell (2 år),
Lars O Ericsson (2 år), Yvonne Tillman (1 år).
Till suppleanter valda på 1 år: Jacqueline Altberg, Inger Sjöberg, Inga-Lill Eriksson
Till revisorer återvaldes: Christina Björksten som ordinarie och Erland Falk som suppleant
Till valberedning omvaldes: Marianne Svanström, PO Sporrong och Bo Östen Svensson som
sammankallande.
Under året har styrelsen sammanträtt 11 gånger: 4/1, 15/1, 1/2, 22/2, 24/3, 5/5, 10/6, 21/6,
9/9, 22/9, 13/10 samt konstituerande styrelsemöte 26/5
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Statistik:
Antalet medlemmar vid årets slut: 92
Antalet följare på facebook - Rädda Seminarieparken: 2050
Uppsala 2022-04-04
Föreningen Seminarieparkens Vänner
Styrelsen
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