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MINNESANTECKNIGAR 
Månadsträff – Strategi 
Stadsplaneringsgruppen 
Naturskyddsföreningen i Göteborg 
 
Lokal: Naturskyddsföreningen i Göteborg, Första Långgatan 28B, 5 tr. Kl. 18-20 
 
Ny text 
Text som behålls 
Text som tas bort nästa gång 
 
Närvarande 
Ann-Louise Roldin (ALR) 
Bosse Hermnasson (BH) 
Irene Bürö (IB) 
Karin Alfredsson (KA) 
Kim Weinehammar (KW) 
Oskar Tagesson (OT) 
Rebecca Johansson (RJ) 
Simon Niva (SN) 
 
 

nr anteckningar ans. 

 FIKA  

1 INFO  

 Facebookgrupp för aktiva medlemmar i Naturskyddsföreningen i Göteborg. 
https://www.facebook.com/groups/2158738751055501/ 

KLAR 

 Simon Niva håller en presentation om träbyggnad i vår när arbetet med 
strategin är färdig.. Fokus på klimatutsläpp men också på målkonflikter med 
t.ex. biologisk mångfald i skogen (Mål om Levande skogar) . Syftet att utbilda 
gruppen att känna sig trygga med att driva träbyggnadsfrågor. 
Simon skickar tips/länkar om träbyggnad till gruppen redan nu för den som är 
nyfiken på att lära sig mer. 

SN 

2. PLANÄRENDEN  

2.2 Inkomna planärenden  

- Högsbo - Bostäder vid Nickelmyntsgatan. Granskning. Yttrande senast 7 
november.  

 

https://www.facebook.com/groups/2158738751055501/
https://www.goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/hVLtToMwFH0VfYKWbYH5E5awOMhAmXHwZyn0TiulbQrMuAfzBXwxKUjmFj-aJs0995xz722LMrRFmSAH9kQaJgXhXZxm9i62Vndzz3JxtLzx8e0miP11EEY4mKHH_whZl8a_LBd_6S9h737iTTFeRpNe_4d92umd3WyyxNZqZgVz23OwGwaLqR04dhA6KEEZyuo2r1iTANHFM0rr_txLXZmcIBWgNPl4L6-Uli9QNgalUDAKNCSCUqahaNihY5mM4kS4SkF3O6kUBml1bmhwAC5VBaIZE4bqaVmCGJG8ZZzWa_kam1JFc7JcyEpxaICOVKlA-FJ3-GBpMH7ezqmKsfweC6BRUbSqf8cYNJN0cBhmT6g4Va4XrdYXXW802bNiRAaRz4B3LoIVJfDqTTR1903I-Vi9QlUP2-MG8uOP273-BMmsxDQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0361QCP10==/#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7


 
Göteborg 2018-11-14 

 

 
 
 
 

Naturskyddsföreningen i Göteborg, Första Långgatan 28B, 413 27 Göteborg, goteborg@naturskyddsforeningen.se 
www.goteborg.naturskyddsforeningen.se för kontaktuppgifter, Org.nr 857201-2600, Pg 42 77 68 -7        

- Översyn av naturreservatet Änggårdsbergen. Remiss. Yttrande senast 31 
januari 2019. Se över naturvårdsfrågor och samspelet mellan cyklister och 
naturfrågor. 

Kim 

- Deponi - Vråssered 4:6 Samrådsunderlag. Synpunkter senast den 20 
december 
Vi anser att det är ett viktigt ärende att följa. Flera i gruppen har intresse av 
frågan. IB tar huvudansvar för frågan. OT hjälper till administrativt och är 
bollplank. 
Kontakt med Naturcentrum.  
Platsbesök med gruppen och biolog. (naturinventering). OT Hör med Lena om 
någon mer visat intresse samt hör med biologier i vår checklista. OT bokar in 
platsbesök om vi får tag på biolog. Förslagsvis den 1/12 eller 8/12. 
Lämplig plats? Vattenfrågan. Transporter till och ifrån. Alternativen?  

IB/OT 

2.2 Pågående planärenden  

 Torslanda - Program för centrala Torslanda. Synpunkter senast 2018-11-20. 
Utkast till möte den 14/11. OT och RJ stämmer av innan dess (t.ex. 4/11) 
Gruppen positiva till utkast på yttrandet. Kommentarer under diskussion: ej 
enligt utbyggnadsplaneringen, förbättra kollektivtrafiken 

OT/RJ 

2.2 Inlämnade planärenden  

 Program för Backaplan. Program samråd. Yttrande senast 2018-10-16. Beakta 
att spårvagn förespråkas och inte försvinner i planarbetet. Gruppen gick 
igenom text från SN och BH. Adderade kommentarer kring utveckling av 
Kvillebäcken norr om området, vidareutveckla grön kopplingarna samt krav på 
grönytefaktor. OT skickade vidare till Lena som har skickat in yttranden till 
SBK.  

KLAR 

 Lunden bostäder vid Karlagatan. Plan utökat förfarande - samråd. Yttrande 
senast 2018-10-23. Vi försöker få in ett yttrande. ALR skickar utkast till OT och 
KA. 

KLAR 

3. STRATEGI  

- Slutdatum för version 1.0 av strategin ska vara färdig/remissomgång till 
2019.01.01. Det kan då gå ut på remissomgång i januari för att tas upp på 
årsmöte den 25/2 2019. 

ALLA 

- Nytt upplägg med rubrikerna ”Vi vill följa upp”, ”Vi vill lyfta” och ”vi vill skapa”. 
Saknas under vissa strategier. Diskussion/workshop. Hann med ett par av 
dem, t.ex strategi 5 och 6. Strategi 5: Gråvatten, Fördröj vatten, 
vattenkampanj, bästa staden när det regnar, återanvänd vatten, vattenlek 
(vattentunnan på gården) Strategi 6: gång- och cykelförbindelser över älven, 
bro från stigbergstorget samt en ren gång-och cykelbro över älven. Komma till 

ALLA 

https://drive.google.com/open?id=1r4XIAqcGvKRrdWiOP31eMqcl_fcTGs3f
https://drive.google.com/drive/folders/1VTNkwOAveqJnPTH4SjLR7VxUMxC4p1KX?usp=sharing
http://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/hVHrboIwFH4V9wQtasD9BBPMhAgbLhP-mNIet87SNgVc4oPtBfZiozLiNLs0TZrz3c5piwq0QYUkB_5MGq4kEV2dF-42dZb3s8DxcbK4DfHdOkrDVRQnOJqip_8ERUfjX5aPv_zXcPAwDiYYL5Lxyf9HfN75ve10vMDOcupEMzfwsB9H84kbeW4UeyhDBSrqtqx4kwEx9AXl9encKVNZTpIKUJ59vO9H2qhX2DcWZUA5AxYTyRg3QBt-6FSW0YJIX2voXidX0iKtKa0MDiCUrkA2A2GlgVF7kANStlyweqXeUtuKNufIuaq0gAbYIFUaZKhMh_eRFhOX45y72MjvtQSWUNrq0z-mYLhifUJ_94zJc-d63hpzNfXakB2nA9KbQg6iS6Gd1BBBRo0ytR2IXFzs5NHV4-a4hvL44_ZvPgEgFTPB/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0679QCP14==/#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7
http://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/hVHtbsIgFH0V3wCqxrqfrUnNrFG3usz2j0G4OiYFQqmLPpgv4IsN6ozT7IOQkHvuOeceABVogQpJdnxDLFeSCFfnRW85C0ZP_TiI8HT4kODHeTpLJul4itMuev2PULg2_mVF-Et_D8fP7biD8XDabvR_2OdOHy677SEORt0g7ffiEEfjdNDppWEvHYcoQwUqqnpVcpsBMfQN5VVzrpUpfU-SElCenY7bljbqHbbWowwoZ8DGRDLGDVDLd47lO1oQGWkN7nVyJRsurxy4n--1owheWeLR2qy8GHYglC5B2gvdG8RGbUFekFXNBasm6mPmA1B7HTRQpRZggV2oSoNMlHH42dJj4jbkdYq3_F5LYFNKa9387gwMV-zscH6RjMnr5GpQG3OXem7ImtMLchYlHIRzcck3hpSt9eloWjGhW-IFN5drdLp8WRzmsDr8vPNPnF348g!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0698QCP16==/#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7
http://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/hVLtToMwFH0VfYKWbYH5E5awOMhAmVH4sxR6p3WlbQrMZA_mC_hitiCZW_xomjT33HPOvbctKtATKgQ5sGfSMikIN3FeuNvUWd3NA8fHyfImxLebKA3XUZzgaIYe_yMUJo1_WT7-0l_Cwf0kmGK8TCa9_g_73Oi97WyyxM5q5kRzN_CwH0eLqRt5bhR7KEMFKpqurFmbAdHVC8qb_txJXducIDWgPPt4318pLV9h31qUQsUo0JgISpmGqmUHw7IZxYnwlQJzO7kUFul0aWlwAC5VDaIdE5YaaLkHMSJlxzht1vIttaWq9mS5kLXi0AIdqVKBCKU2-GBpMX7ezqmKtfweC6BJVXWqf8cUNJN0cBhmz6g4VW4WndYXXW802bFqRAZRyIAbl4hoTswHIecD9VxVPzwdN1Aef9z-9ScnzZtJ/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0622QCP10==/#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7
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kajstråken. Tryggare cykelmiiljöer med hänsyn till olika hastigheter och 
förutsättningar. Trygga gångmiljöer, med tydligare regler för cyklister, undvika 
konflikter mellan gående och cyklister. Fler och tätare båtförbinderlser, 
skärgården!. Ni får gärna skicka in fler förslag på frågor ni anser viktiga. 

- Övergripande arbete med strategidokumentet och strategierna OT/SN/TJ 

- Föra in nyckelarter i de olika strategierna. Nämna kort i strategin, mer i 
handlingsplan som kommer finnas i ”Handboken” 

ALLA 

- Ska vi flytta riktvärden till handlingsplan istället? Gruppen tycker det är en bra 
idé att hålla strategin övergripande och mer visionär. Eventuellt flyttar vi 
riktvärdena till handboken istället, vi funderar på det till nästa gång. Jag har 
flyttat alla riktvärden till handboken. Handboken ligger här.  

KLAR 

- Övergripande mål för stadsplaneringsgruppen? Förslagsvis följer vi redan 
befintliga mål för Naturskyddsföreningen i Göteborg och istället adderar om det 
är något vi saknar. Målet för gruppens arbete kan finnas i handboken såsom 
.t.ex. ”vi ska vara en grön opionsbildare i Göteborgs planarbeten” 

ALLA 

- Varför grönska, natur och djur i staden? OT 
- Bakgrund – Syfte, Vad är en hållbar stad? Varför grönska, natur och djur i 

staden? Naturskyddsföreningens historia nationellt, Naturskyddsföreningen i 
Göteborg 

KLAR 

- Strategi 1 ”Bevara och skydda värdefulla naturområden” OT 
- Strategi 2 ”Stärk grön infrastrukturen” RJ/OT 
- Strategi 3 ”Låt det vilda ta plats”. Lyft in nyckelarter, fokus bör ligga på hur 

kommunen ska hantera befintliga parker, gator, gårdar så att större fokus ligga 
på större andel vildare natur. Poängtera att nyanlagda parker och ”gröna” 
gårdar inte kan ersätta befintliga orörda naturområden. Informell grönska. 

ALT/RJ/IB 

- Strategi 5 ”Planera för vatten”. Lyft över några stycken till handboken KLAR 
- Strategi 6 ”Prioritera gående, cyklister och kollektivtrafik”. Nästan klar, Oskar 

ska läsa igenom och kanske korta ner texten något. Klar. 
KLAR 

- Strategi 7 ”Bygg klimatsmart”. Simon Niva utreder träbyggnadsstrategi och 
möjligheten att införa en sådan i Göteborg. 

BH/SN 

- Strategi 8 ”Artrik arkitektur” Nästan klar, mer om nyckelarter KLAR 
- Strategi 9 ”Cirkulera mera”. Fanns bra material, ska göras om till en 

sammanhängande text samt lyfta fram några frågor som vi vill driva. 
KA 

- Strategi 10 ”Förtäta rätt”. Någon mer? DL 
- Skapa ett inspirerande kollage till strategin under ”visionen” LV 
- Layout RJ/OT 
- Fortsätta utveckla grönkartan. Oskar överlappar ”värdefull natur” med 

grönplanen och se vilka fler områden som borde skyddas. Simon Skalleberg är 
OT/SK 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZgDO52kaH41D2nvr0joBs_YteJTsqsOQ?usp=sharing
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duktig på kartor och kan i senare skede hjälpa till med GIS-underlag och 
Grönkartan. Oskar förtydliga uppgiften och målet så kan Simon börja med 
digital karta. 

- Layout med grafik för att tydliggöra strategierna. Rebecca visade grafik som 
kan användas för strategierna och dess ”riktvärden”, ”vi vill driva” och ”i linje 
med”. Gruppen tyckte det var riktigt bra och inspirerande. Ta fram 10 olika 
färger, till de10 strategierna. Gärna med en koppling till 
Naturskyddsföreningens färgskala. 

KLAR 

- Skriva kort om befintliga mål såsom ”De globala målen” och ”Göteborgs 
miljömål” 

KLAR 

- Skriva en målande ”vision” om den hållbara och artrika staden OT 
- Kort om grön infrastruktur, urbana ekosystemtjänster KLAR 
- Kort om ansvarsarter/nyckelarter OT 

4 NÅGRA ÅTERSTÅENDE UPPDRAG:   

- Strategi 4 ”Tillgängliggöra närnatur”  
- Checklista för yttranden  

5. ÖVRIGT  

-  Övriga tankar/funderingar 
Samverkan och diskutera frågor med hyresgästföreningen, t.ex. kring 
förtätning. OT sparar det som förslag på programpunkter. 

 

-  Sammanfattning av konferensen ”Grön infrastruktur för alla – Från ord till 
handling”. Kolla gärna in deras film. Senarelagd 

OT 

6.  AVSLUTNING  

- Skrivarträff tisdag 27/11, Kl. 18-20 
Hör av er till mig om intresse finns, senast den 25/9 

 

- Nästa månadsträff onsdag 12/12, kl. 18-20 
Tacka ja via kalender eller maila mig. 

 

 
 
Vid pennan 
Oskar Tagesson 
 
Namn i dokumenten: 
 
AR Ann-Louise Roldin 
BH Bosse Hermansson 
DL Daniel Lundgren 

http://www.naturvardsverket.se/Avpublicerat/Konferens-Gron-infrastruktur-for-alla/
http://www.naturvardsverket.se/Avpublicerat/Konferens-Gron-infrastruktur-for-alla/
https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=NnNjdWg4cjhlZG9lc21xMG52bGdnbTUwZXYgYmNlZ3BqOGlyaGIyYzY2bmNiZHNkZXJ1aG9AZw&tmsrc=bcegpj8irhb2c66ncbdsderuho%40group.calendar.google.com
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IB Irené Burö 
KA Karin Alfredsson 
KW Kim Weinehammar  
LV Linn Vidén 
OT Oskar Tagesson 
RJ Rebecca Johansson 
SK Simon Skalleberg 
SN Simon Niva 
TJ Tobias Johansson 
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