
Verksamhetsberättelse för Seminarieparkens vänner 2020  

Seminarieparkens vänner vill arbeta för att bevara och utveckla HELA den 
kulturhistoriskt värdefulla miljön i kvarteret Seminariet.  

Efter många års livlig debatt och överklaganden fastslog högsta instans, Mark-och 
Miljööverdomstolen (MMÖD) 2014-03-24 att ”det ligger i hela rikets intresse att 
bevara och utveckla parken i sin helhet.” Och ändå är byggplanerna inte skrinlagda! 
Så verksamhetsplanen är densamma som tidigare, nämligen att samla alla goda 
krafter, skapa opinion och kämpa vidare för kvarteret Seminariets bevarande och 
utvecklande i sin helhet. Vi vill:  

• bevara och utveckla Seminarieparken till en attraktiv allmännyttig 
stadsdelspark   

• att Seminarieparken blir en grön oas i ett framtida förtätat nordvästra Uppsala   

• vårda och bruka det lokala kulturarvet och göra det synligt   

• spara den enda gräsfotbollsplanen i hela denna bostadsstadsdel   

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Gunnel Lindh, 
vice ordförande Meta Troell, sekreterare Inga-Lill Eriksson, ledamöter Lars O 
Ericsson, Yvonne Tillman och suppleanter Jacqueline Altberg och Inger Sjöberg. 
Karin Ericsson har varit adjungerad kassör. Styrelsen har hållit 10 protokollförda 
sammanträden, 14/1, 12/2, 10/3, 15/5, 3/6, 25/8, 22/9, 29/10, 26/11 och 18/12, samt 
haft täta mejlkontakter liksom möten i mindre arbetsgrupper. Årsmötet ägde rum den 
29 april i Missionskyrkan. Kersti Kollberg var vidtalad att inleda mötet med sina 
tankar om kvarteret Seminariet, men blev tvungen att ställa in sin medverkan. Vi 
lyckades i alla fall genomföra årsmötet på ett Coronasäkert sätt med 9 deltagare. Vid 
mötet antogs de reviderade stadgarna för föreningen. Mötet antog även ett uttalande 
som publicerades på föreningens webbsida och i Facebook gruppen. 

Revisor har varit Christina Björksten.  Valberedningen har bestått av Bo Östen 
Svensson, sammankallande, Marianne Svanström och P-O Sporrong. 

Antalet medlemmar har under året varit 73 personer.   

2020 har varit ett speciellt år på grund av rådande pandemi. Restriktionerna har 
inneburit att planerade verksamheter har måst skjutas upp och andra begränsas. 
Eftersom vi inte kunnat ordna sammankomster eller aktiviteter så har det varit svårt 
att engagera medlemmarna. Flertalet styrelsemöten har genomförts digitalt via 
Zoom, medan andra ägt rum utomhus närmare bestämt i Yvonne Tillmans trädgård. 
Ett planerat möte, den 6 april, var vi tvungna att ställa in i sista stund. Här följer en 
sammanfattning av årets verksamheter:  
 
Opinionsarbete mot förslaget till ny detaljplan för kvarteret Seminariet. 
Det huvudsakliga arbetet för styrelsen har varit att arbeta mot förslaget till ny 
detaljplan för kv Seminariet. Förslaget lades ut för granskning den 27 mars 2020.  
 
En strid ström av insändare i lokalpressen följde. Tunga inlägg i den engagerade 



debatten gjordes av bl a Per Berg i UNT 8 maj: ”Direkt olämpligt att bygga i parken.”, 
liksom Uno Erikssons den 28 maj: ”Tondövt att Uppsalas politiker att bygga i parken”. 
Även medlemmar i styrelsen fick in flera insändare och artiklar.  Ordföranden Gunnel 
Lindh och fyra styrelsemedlemmar skrev 19 maj i UNT: ”Respektera 
miljödomstolarnas beslut.” Vår adjungerande kassör Karin Ericsson skrev den 13 
juni: ”Förstör inte parken med nybyggnation.” och Inger Sjöberg skrev 26 juli: ”Gröna 
ytor måste bevaras under pandemin.” På föreningens webbsida 
www.seminariepraken.se har vi samlat de flesta av dessa insändare och artiklar 
liksom andra inlägg rörande Seminarieparken.   
 
Styrelsen arbetade intensivt för att bilda opinion. Medlemmarna uppmuntrades att 
skriftligen formulera synpunkter och styrelsen bidrog med stöd vid behov. För att 
underlätta för dem som ville protestera mot förslaget till detaljplan skrev styrelsen 
förslag till texter samt listor på e-postadresser till politikerna i PBN. Allt lades ut på 
föreningens hemsida och informerades om i FB-gruppen.  
 
Trots de omfattande protesterna antogs planen den 15 oktober av PBN. Den 16 
oktober, dagen efter PBN-beslutet gick styrelsen ut med ett pressmeddelande med 
föreningens protest mot beslutet. Gunnel och Meta intervjuades av P4 Uppland. 
Därpå följde åtskilliga insändare i lokalpressen bl a av vår styrelsemedlem Inger 
Sjöberg: ”Kulturarvet förstörs om Seminarieparken bebyggs!” En uppmärksammad 
ledarkrönika 15 dec i UNT av Karl Rydå: ”Bygg inte bostäder i Seminarieparken” 
följdes av ett replikskifte med kommunfullmäktiges ordförande Erik Pelling (S).  
 
Styrelsen arbetade sedan vidare främst med att påverka politiker inför att förslaget till 
detaljplan skulle tas upp i kommunfullmäktige. Innan planärendet nådde 
kommunfullmäktige kontaktade vi per mejl och telefon gruppledarna i alla partier och 
pratade med dem.  
 
Alltsedan förslaget till ny detaljplan lades ut för granskning den 27 mars har en 
stigande debattlust vidtagit i FB-gruppen. Styrelsen har flitigt informerat om nyheter 
angående detaljplanearbetet liksom uppmanat till kamp mot förslaget. Flera enskilda 
styrelsemedlemmar har varit aktiva med både inlägg och kommentarer.  
 
Bildande av ett kulturreservat  
En annan stor fråga för styrelsen har varit att verka för att bilda ett kulturreservat av 
hela kvarteret Seminariet. Draghjälp fick vi i februari av den motion som inlämnades 
till kommunfullmäktige genom Centerpartiet/Karin Ericsson. Förslagställaren önskar 
att kommunen påbörjar ett arbete för att förvandla kvarteret Seminariet till ett 
Kulturreservat. Vidare föreslås att kommunen i detta arbete inleder ett samarbete 
med länsstyrelsen eftersom kvarteret har ett kulturhistoriskt riksintresse.  
 
Med anledning av motionen tog styrelsens arbetsgrupp för bildande av kulturreservat 
(Inger, Karin och Gunnel) förnyade kontakter med stadsantikvarie Dan Thunman. 
Han tyckte det skulle ”bli spännande att följa” men att det ”kan bli mycket svårt att få 
med fastighetsägarna då deras ambitioner är att bygga”. Eftersom vi tidigare 
kontaktat länsantikvarie Roger Edenmo som i sin tur hänvisat oss till Dan Thunman 
kontaktade vi nu landshövdingen Göran Enander. Gunnel skrev ett brev till honom 
och bilade Centerpartiets motion. Hon bad om ett möte med landshövding Enander 
för att diskutera framkomliga vägar. Landshövdingen svar av den 11 augusti gav 



tyvärr inget nytt. Han menade att det var kommunens angelägenhet och inget möte 
blev av.  
 
Samverkan och information 
Att informera om föreningen är ett stående inslag i verksamheten. Muntlig information 
har pga pandemin inte fungerat så bra. Att dela ut skriftlig info till enskilda hushåll är 
även det svårt (de flesta hus har portkoder). Vi kom då på att vi kunde gå via 
ordförandena i Bostadsrättsföreningar och Samfälligheter, för att den vägen nå ut 
med information till de som bor i husen. Gunnel och Jacqueline inventerade adresser 
till ordföranden i BRF-föreningar och samfälligheter i närheten av kvarteret 
Seminariet. I god tid innan sista dagen (6 maj) för att lämna synpunkter på det 
reviderade planförslaget sändes 38 brev iväg, med en bilaga med information om det 
nya detaljplaneförslaget.  

I samband med ett träningspass i Seminarieparken fick en grupp tränande damer 
från Ramund information om kvarteret Seminariets historia och rådande planlägen. 
Gruppen blev mycket engagerad och ville ha fortsatt information. Jacqueline som 
stått för informationen utsågs till kontaktperson för gruppen 
 
”Kulturarvsdagen” arrangeras av Riksantikvarieämbetet varje år andra helgen i 
september. Föreningen hade anmält deltagande och utformat program för den 13 
september 2020, men pga Corona fick vi dessvärre ställa in evenemanget. 
  
Den 22 september förlades föreningens styrelsemöte till Folkrörelsearkivet. Mötet 
inleddes med en rundvandring och info om arkivets arbete. Föreningen har nu blivit 
medlem i Folkrörelsearkivet och har därmed rätt att förvara dokument och annat där.  

Kontinuerligt arbete med hemsidan www.seminarieparken.se har skett så att både 
medlemmar, styrelse och allmänheten lätt ska kunna hitta information. 
  
Facebook-gruppen ”Rädda Seminarieparken i Uppsala”, som föreningen 
administrerar, har kontinuerligt uppdaterats om viktiga saker. Under hösten gick 
aktiviteten märkbart upp och gruppen utökades med 300 följare. I dagsläget är det 
mer än 2100 följare.  

Ordförandens medlemsbrev är en annan kanal som under året bland annat använts 
för att informera om arbetet med detaljplaneförslaget och kulturreservatsfrågan.  

Den 7 oktober genomfördes ett uppskattat medlemsmöte med vandring i 
Seminarieparken under sakkunnig och inspirerande guidning av landskapsarkitekt P-
O Sporrong.  

Reviderade stadgar för föreningen På årsmötet den 29 april reviderades stadgarna 
för föreningen. 

 

Uppsala den 10 maj 2021 

Styrelsen för Seminarieparkens vänner  



 
 


