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Nr 176. Interpellation av Robert Dam-
berg (MP) om Seminarieparken
(KSN-2011-0414)

Kommunfullmäktige

Interpellation
Frågan om en förändrad detaljplan för kvarte-
ret Seminariet är en fråga som pågått under en 
längre tid, väcker mycket känslor och innehål-
ler en stor spännvidd av åsikter.

År 2007 gav byggnadsnämnden stadsbygg-
nadskontoret i uppdrag att påbörja ett detaljpla-
nearbete för kvarteret Seminariet. Ett förslag 
fanns framtaget men drogs under 2009 tillbaka 
för omarbetning efter massiva protester.

Byggnadsnämnden behandlade vid sitt sam-
manträde i april förslaget till detaljplan, då 
fanns det så många som fyra olika förslag till 
fortsatt hantering av ärendet efter samråds-
förfarandet. Det finns stor oenighet mellan de 
olika partierna i byggnadsnämnden, även över 
blockgränserna i hur man ska hantera parken. 
Någon stark majoritet för att bygga i parken 
finns inte.

Det nya förslag som nu skickats på utställ-
ning av en bräcklig majoritet i byggnadsnämn-
den innebär i princip samma stora exploatering 
av parken som det förslag som orsakade mas-
siva protester och lades i malpåse 2009.

Facebookgruppen ”Rädda Seminariepar-
ken i Uppsala” har i skrivande stund över 600 
medlemmar, och i UNT kan man läsa många 
insändare i frågan. Det visar att bevarandet och 
tillgängliggörandet av Seminarieparken är en 
viktig fråga för många Uppsalabor.

Med bakgrund av detta är min fråga:
• Vilka åtgärder avser du att vidta för att säkra 

tillgången på en stor och rejäl stadsdelspark 
för Luthagen, Fyrishov och Librobäck?

Uppsala den 13 juni 2011

Robert Damberg

Svar
Uppsala är och upplevs som väldigt grön och 

skön. Det är inte bara vi Uppsalabor som ser 
det utan det har också dokumenterats att gäs-
tade personer ser Uppsala så. Så skall det vara 
ock Kommunfullmäktige har i IVE tagit beslut 
bland annat om en utveckling och aktualise-
ring av parkplanen.

I Översiktsplanen slås fast att behovet av par-
ker och idrottsytor i nordvästra staden ska tillgo-
doses. Arbetet sker fortlöpande inom ramen för 
Öp. I det arbetet skall bland annat förbättrade 
kommunikationer och fler bostäder tillgodoses.

Att det behövs många nya bostäder har inte 
minst höstens uppmärksamhet kring bostads-
frågorna givit uttryck för. I förslaget till de-
taljplan för Seminariet som behandlas i Bygg-
nadsnämnden har man ambitionen att förena 
en attraktiv boendemiljö med tillskapandet av 
en större park inom området. Den kommer att 
bli en av Uppsalas större parker Tomtmark för-
vandlas till parkmark.

Uppsala den 20 september 2011

Gunnar Hedberg




