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Interpellation 
 
Luthagen är Uppsalas befolkningstätaste område. 
Med sina dryga 15.000 invånare är Luthagen lika 
stort som Knivsta kommun och större en flera 
andra kommuner i länet. Luthagen utvidgas och 
förtätas i snabb takt. Många som flyttar in de nya 
husen är barnfamiljer men området har också 
många aktiva äldre och Uppsalas största SPF 
förening med ett tusental medlemmar.  
 
Uppsalas gröna rekreationsytor blir allt färre när 
staden expanderar och mark behöver användas 
för eftertraktade bostäder. Översiktsplanens park-
struktur utgår från väl underbyggd vetenskap som 
visar på behovet av att försörja en stad med olika 
former av grönska. En grönska som ska finnas 
tillgänglig inom rimliga avstånd för att vårt väl-
befinnande ska vara gott. Parkmiljöerna är oer-
hört viktiga oaser för människor i Uppsala city. 
Tillgången till relativt tysta natur- och grönom-
råden är av stor vikt för människors hälsa och 
välbefinnande. Många av familjerna i Luthagen 
saknar tillgång till bil, så behovet av närliggande 
grönytor är därför extra stort. 
 
Beslutet om att bebygga parken och rekreations-
ytorna i kvarteret Seminariet har haft många turer 
de senaste åren. Mark och miljödomstolens be-
slut att upphäva detaljplanen överklagades tyvärr 
av kommunen. Dock ansåg Mark och miljö-
domstolen att byggplanerna stred mot riks-
intresset och detaljplanen bedömdes avvika från 
översiktsplanen. Överklagandet avslogs därför 
till många Uppsalabors stora glädje.  
 
Under mandatperioden har vi varit flera partier 
som aktivt arbetat för att Seminarieparken ska 
bevaras och utvecklas som kultur och rekrea-
tionspark för framtiden. Trots detta har nu V, MP 
och S tillsammans kommit överens om att det på 
stora delar av kvarteret Seminariet ska bebyggas.  

Detta var ett mycket svekfullt beslut som helt 
strider mot de vallöften Vänsterpartiet och Miljö-
partiet givit väljarna under valrörelsen. 
 
Med anledning av ovanstående vill jag fråga 
kommunalrådet, tillika kommunstyrelsens vice 
ordförande, Maria Gardfjäll följande: 
 
Varför har Miljöpartiet helt ändrat uppfattning 
om bebyggelse i Kvarteret Seminariet? 
 
Om parken blir bebyggd, vem kommer att svara 
för underhåll av den mindre park som planeras 
anläggas? 
 
Vilket är det närmaste större grönområde som 
Luthagsborna erbjuds om Kvarteret Seminariet 
reduceras till en mindre park för de närmast 
boende? 
 
Om Länstyrelsen fortsatt avslår möjligheten att 
förstöra park och rekreationsområdet Kommer 
Uppsala kommun då att långtidsarrendera rele-
vant mark för att anlägga en allmän rekreations 
och kulturpark? 
 
Uppsala den 30 oktober 2014 
 
Stefan Hanna (C) 
 


