Kära medlemmar i Seminarieparkens vänner!
Det verkar som om rådande pandemi bidragit till att allt fler blivit
medvetna om vikten av att det finns gröna lungor i staden. Något som
glädjande nog har resulterat i att både vår förening och facebook-gruppen
”Rädda Seminarieparken” på senaste tiden fått många nya medlemmar. I
det här medlemsbrevet vill jag därför börja med att hälsa alla nya
medlemmar varmt välkomna till Seminarieparkens vänner!
Som ni säkert vet har vi ända sedan starten 2011 arbetat hårt för att bevara
och utveckla HELA den kulturhistoriskt värdefulla miljön i kvarteret
Seminariet. Efter många års livlig debatt och överklaganden (se vår
webbsida www.seminarieparken.se ) fastslog så 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 fortfarande inte skrinlagda!
I arbetet med att skapa opinion är både webbsidan med basinformation och
Facebookgruppen viktiga. Det gäller dock att båda hålls levande! Om Du har
synpunkter på webbsidan eller själv vill skriva något inlägg så hör av dig till
info@seminarieparken.se .
Med det sagt vill vi bjuda in både nya och gamla medlemmar till ett
medlemsmöte onsdagen den 7 oktober klockan 17. Då finns det
tillfälle att ventilera både gamla och nya frågeställningar.
Vi börjar med en guidad vandring i Seminarieparken med samling vid stora
grinden. Efter vandringen fortsätter vi till Ramund på Dalgatan 3. Arkitekt
P-O Sporrong presenterar sin utställning om kvarteret Seminariet och det
ges tillfälle till frågor. Föreningen bjuder på smörgås och dricka. Vid regn
träffas vi klockan 17 på Ramund.
Vi har satt ett tak för antalet deltagare vid 20 personer. Vi skulle därför vilja
att intresserade medlemmar anmäler sig i förväg. Detta görs via mejl till
info@seminarieparken.se senast måndag 5 oktober. Först till kvarn
gäller! Undrar Du över något så hör av Dig till Gunnel Lindh (mobil 0731544063).
Väl mött den 7 oktober!
Gunnel Lindh
ordförande i Seminarieparkens vänner

