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MINNESANTECKNINGAR 
Månadsträff – Strategi 
Stadsplaneringsgruppen 
Naturskyddsföreningen i Göteborg 
 
Lokal: Naturskyddsföreningen i Göteborg, Första Långgatan 28B, 5 tr. Kl. 18-20 
 
Närvarande 
Karin Alfredsson (KA) 
Kim Weinehammar (KW) 
Oskar Tagesson (OT) 
Rebecca Johansson (RJ) 
Simon Niva (SN) 
Simon Skalleberg (SK) 
 
Ny text 
Text som behålls 
Text som tas bort nästa gång 
 
nr anteckningar ans. 

 FIKA  

1 INFO  

- Forum för diskussioner. Vi testar att köra Naturkontakt. På Naturkontakt finns 
idag två grupper: Länk här nedan: 
Hållbara städer 
Stadsplaneringsgruppen Göteborg 

 

2. PLANÄRENDEN  

2.1 Inkomna planärenden  

- Björlanda - Bostäder mm i Skra Bro. Plan inför antangande. Planeras att 
behandlas vid byggnadsnämndens möte den 27 november 2018. Föreslås att 
godkännas. Vi kollade igenom planen men planen är redan godkänd. 

 

- Muddring Önnered. Senast 2019-01-04. Om intresse finns att arbeta med 
detta kontakta OT 

 

- Tuveslätten. ALR 

2.2 Pågående planärenden  

- Översyn av naturreservatet Änggårdsbergen. Remiss. Yttrande senast 31 KW 

https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/grupper/hallbara-stader/
https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/grupper/stadsplaneringsgruppen-goteborg/
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/hVLrboIwFH4V9wStSpD9BBPdxIhOtwl_lkKPrgNaUgomPtheYC-2FnFMs0tD0pzvfJdTWhShLYo4qdmeKCY4yXQdRvbLsj9bOV7fxcH0doLvN_5ysvDnAfYt9PwfIdJt_Mtycau_hr2HgTfEeBoMGv0f9qHWjzqCcxdowmyFVwvraThdWWiNIhSVitCyUjUkacb4Xqs0mBOZEl6zkn9BhRRvkCpGT6XuEZPQZFiDKe7PrL7v2N4Iu3N_PLT9ke3PR21GFedMrYHI5BWFZbPvhMxNj5McULj-eE97bYRBKSSMAp0TTimTkChWQztHRrhbFKBvIBTcIJWMDQ1qyESRA1fnhqF6UqTAz0hcsYyWC3FYmqhEdZZjkRcZKKBnqiiAT4TU-MnSYNnlOF2Ksfxec6BBklRF81aWIJlof9vp7GvKu-RyXEl5NfVGkh1LzshJNGGQaZcylaQXS3FxnIZZ5I_b4wbiI8QOHubOj9_BvfkEhIZT0Q!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0488QCP12==/#info-3
https://drive.google.com/drive/folders/1U8wJQLMGUL8RZCL87aiOgiX8vLQTd-TU?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1r4XIAqcGvKRrdWiOP31eMqcl_fcTGs3f
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januari 2019. Se över naturvårdsfrågor och samspelet mellan cyklister och 
naturfrågor. 
KW berättar kort om ärendet. Regelverket för skydd av natur har förstärkts, 
stigar har märkts ut i fyra katergorier; gångstig, gång-och cykelsstig, cykelstig 
och ridväg.  
KW har haft kort kontakt med Stigkretsen i Göteborg. 
Vi diskuterar fördelningen mellan cyklister och gående. Det är en stor andel av 
stigarna som är för cyklister. Vi diskuterar om vi ska trycka på ojämn fördelning 
i yttrandet.  
Spridningskorridor (grön infrastruktur) söderut. Varför utvidgar man inte eller 
reservera för stråk mot Sandsjäbacka innan det är för sent? Miljömål. 
Riksintresse för friluftsliv. Är utpekad som en av grönkilarna in mot Göteborg. 
Detta anser gruppen vara av extra vikt att trycka på.  
Växt- och djurliv. Åtgärder vid värdefull natur, t.ex. spänger. Några fler arter 
som ska ingå i naturvärdesinventeringarna.  
Kontaktperson med Naturskyddsföreningen i Mölndal stad (OT) 
Utkast på yttrande innan nästa månadsträff. KW skicka till OT innan utskick till 
månadsträffen 14/1  

- 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. Platsbesök skedde 2018-12-08. 
Lämplig plats? Vattenfrågan. Transporter till och ifrån. Alternativen?  
- De boende miljöerna och trafik 
- Vilka alternativ placering av deponi finns det? Be dem utreda detta..  
- Vilka kvaliteter kan en deponi skapa? Det kan ses som en resurs.Kvaliter 

på massorna? Kan man använda den för byggnation? Resurs för något 
annat. Resurshantering. Cirkulära mera. 

- Gruppen tycker att de viktigaste punkterna att skriva om är 
resurshantering, trafiken och grönkilen. 

IB/OT 

2.3 Inlämnade planärenden  

- - - 

https://drive.google.com/drive/folders/1VTNkwOAveqJnPTH4SjLR7VxUMxC4p1KX?usp=sharing
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2.4 Granskningsutlåtande planärenden  

- Lindås - Bostäder vid Vågnedalsvägen  

- Askim - Vård och bostäder vid Fjordvägen. Vi lämnade in yttrande vid 
samrådet. 

 

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 
styrelsemöte i februari och sedan presenteras på årsmöte den 17/3 2019.  

ALLA 

- Övergripande arbete med strategidokumentet och strategierna OT/SN/TJ 
- Layout. RJ kollar och ger förslag på layouten vid strategierna. OT lägger upp 

In-Design filen i google-drive 
RJ/OT 

- Kort om ansvarsarter/nyckelarter OT/KLAR 
- Föra in nyckelarter i de olika strategierna. Nämna kort i strategin, mer i 

handlingsplan som kommer finnas i ”Handboken”. Ska in i strategi 1,2,3,5 och 
8. I denna version nämner vi bara att vi ska jobba med prioriterade urbana 
naturvårdsarter. 

ALLA 

- 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”. Förslag; vi 
kompletterar istället befintliga mål hos Naturskyddsföreningen i Göteborg. Se 
uppdaterad strategi. 

ALLA 

- Varför grönska, natur och djur i staden? OT/KLAR 
- Strategi 1 ”Bevara och skydda värdefulla naturområden” OT/KLAR 
- Strategi 2 ”Stärk grön infrastrukturen”. RJ/OT/KL

AR 
- 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. 
RJ lyfter att det är många strategier som överlappar varandra. Detta gäller 
även strategi 3. Diskuteras om den ska slås ihop med strategi 2. Men vi 
bestämde att vi behåller båda två, men förtydligar att strategi 2 handlar mer 
om geografiskt viktiga kopplingar. Medan strategi 3 handlar mer om skötsel 
och att ändra bilden av hur grönskan i städerna ska se ut. 
(Beteendeförändring). Gräsmattan vs ängen som ex. några andra 
skiljelinjer/viktiga punkter; 
- Urbana mindre grönområden, såsom parker, pocketparks, gräsmattor, 

ALR/RJ/I
B 

https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/hVHrboIwFH6V7Qla1ID7CSaYCRE2XDb4Ywo9us7SNuWyxOfZXmEv4IuN4ojT7NI0ac53O6ctytATygRp2ZbUTArCuzrN7HVsLe6mnuXiaH7j49tVEPvLIIxwMEGP_wmyjsa_LBd_-S9h737kjTGeR6Pe_0d82vmd9WQ0x9ZiYgVT23OwGwazsR04dhA6KEEZyqomL1mdANHFM0qr_txIXRpOkBJQmhw-dldKyxfY1QalUDAKNCSCUqahqFnbqQyjOBGuUtC9TiqFQRqdGxm0wKUqQdQDYaSeljsQA5I3jNNqKV9j06qoT5EzWSoONdBBKhUIX-oOP0YajJ-Pc-piIr_XAmhUFI3q_zEGzSQ9JhzvnlBx6lzNGq0vpl5psmHFgBxNPgPepbSH920XT3jVHt62cH6t3qHKh6f9CvL9j9u9_gTGThvk/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0423QCP11==/#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/hVHrboIwFH6V7Qla1ID7CSaYCRE2XCb8MYUeXRXaplyW-Dx7hr2ALzYKEqfZpWnSnO92TluUoDVKOGnYjlRMcJK3dZyYm9BYPE0dw8bB_MHFjysvdJeeH2Bvgl7_EyQtjX9ZNj77b2HneeSMMZ4Ho87_R3zc-q3NZDTHxmJieFPTsbDte7Ox6Vmm51soQglKyjotWBUBUdkbisvu3ApVaI6TAlAcnT4Pd1KJPRwqjVLIGAXqE04pU5BVrGlVmpE54baU0L5OLLhGapVqGTSQC1kArwZCSx0lDsAHJK1ZTsuleA91q6y6RM5EIXOogA5SIYG7QrV4H6mx_HqcSxcd-b3mQIMsq2X3jyEoJmif0N89ovzSuZzVSt1MvVJky7IB6U0ug7xN2e6Fos3pYwfXN-rEsnhZH1eQHn_c9v0Xgau-CA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0647QCP15==/#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7


 
Göteborg 2018-12-12 

 

 
 
 
 

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        

lekplatser och villagräsmattan. 
- Planlägga för vildvuxenhet 
- Ängen vs. Gräsmattan. 
- Skötsel 

- Strategi 4 ”Tillgängliggöra närnatur” KW/OT 
- Strategi 7 ”Bygg klimatsmart”. Simon Niva utreder träbyggnadsstrategi och 

möjligheten att införa en sådan i Göteborg. SN kan bolla ideér mot OT 
BH/SN/O
T 

- Strategi 9 ”Cirkulera mera”. Fanns bra material, ska göras om till en 
sammanhängande text samt lyfta fram några frågor som vi vill driva. 

KA/KLAR 

- Strategi 10 ”Förtäta rätt”. KA hjälper gärna till.  DL/KA 
- Fortsätta utveckla grönkartan. Oskar överlappar ”värdefull natur” med 

grönplanen och se vilka fler områden som borde skyddas. Simon Skalleberg är 
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. Alla kan skicka till Simon vilken info som borde in i grönkartan. 

OT/SK/ 
ALLA 

- Skriva en målande ”vision” om den hållbara och artrika staden. Utkast färdigt. 
Någon som vill läsa igenom? 

OT 

- Skapa ett inspirerande kollage till strategin under ”visionen” OT 

4 NÅGRA ÅTERSTÅENDE UPPDRAG:   

- Checklista för yttranden  

5. ÖVRIGT  

-  Övriga tankar/funderingar 
KW nämner att Megaloppisen kommer 2019 vara en del av hållbarhetsvecka 
och handla om hållbart boende. 
Naturskyddsföreningen/stadsplaneringsgruppen hade varit intressant att vara 
med på t.ex. seminarium och liknande.  

 

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

OT 

6.  AVSLUTNING  

- Nästa månadsträff är onsdag 16/1 - 2019, kl. 18-20 
Tacka ja via separat kalenderinbjudan eller maila Oskar om du kan komma.  

 

- Vårens samtliga månadsträffar 
Tisdag 13/2 
Onsdag 13/3 
Onsdag 10/4 

 

http://www.naturvardsverket.se/Avpublicerat/Konferens-Gron-infrastruktur-for-alla/
http://www.naturvardsverket.se/Avpublicerat/Konferens-Gron-infrastruktur-for-alla/


 
Göteborg 2018-12-12 

 

 
 
 
 

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        

Onsdag 8/5 
Onsdag 12/6 
Onsdag 3/7 

 
 
Vid pennan 
Oskar Tagesson 
 
Namn i dokumenten: 
 
ALR Ann-Louise Roldin 
BH Bosse Hermansson 
DL Daniel Lundgren 
IB Irené Burö 
KA Karin Alfredsson 
KW Kim Weinehammar  
OT Oskar Tagesson 
RJ Rebecca Johansson 
SK Simon Skalleberg 
SN Simon Niva 
TJ Tobias Johansson 
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