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Ny text 
Text som behålls 
Text som tas bort nästa gång 
 
nr anteckningar ans. 

 FIKA  

1. INFO  
- Nominera kandidater till Naturskyddsföreningens pris, Kaprifolen och 

Stinknäven, senast den 12 februari. Nominera här.  

- Namninsamling Bygg inte igen Lilla Fassbergsdalen. En del av den utpekade 
grönkilen Sandsjöbacka-Ängårdsbergen. Skriv under här.  

2. VAD HÄNDER 2019  
- Verksamhetsplan och budget. Diskussion. Okej för verksamhetsplan och 

verksamhetsberättelse och budget. 
 

- Fler aktiviteter under året 
- Träbyggnadsstrategi 
- Nyhetsbrev, först remissen.  Sen informera om vardera strategi under tio 

nyhetsbrev. (OT) 
- Råd och stöd. Informera om vårt arbete att vi är remissinstans. Och att 

man kan vända sig till. 

OT 

- Antal träffar under året. Månadsträff och skrivarträff varannan vecka.  

https://goteborg.naturskyddsforeningen.se/goteborgskretsen/kaprifolpriset-och-stinknavan/
https://www.skrivunder.com/bygg_inte_igen_lilla_fassbergsdalen
https://www.skrivunder.com/bygg_inte_igen_lilla_fassbergsdalen
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Temakvällar troligtvis utanför månadsträffar. 

3. STRATEGI  
- Godkänna remissversion av strategin. Godkänd för att skicka ut på 

remissrund. 
Göra en förenklad, blänkare av strategin. En A4 eller liknande. 

 

- Vad händer sen? Skicka in till nyhetsbrev (20 januari). Publicera i sociala 
medier senast 24 januari. Remissrunda 24 januari till 17 februari. Presentation 
och ”godkännande” på styrelsemöte den 7 mars. Presenteras på årsmöte den 
17 mars. 

OT 

- Kolla lite extra på remissversion: Stadsplaneringsgruppens mål och 
korrekturläsning 

ALLA 

- Mätbara mål? Metod, utvärdering och utfall. 
Hör med Lena och styrelsen, hur mäter de sina mål?  

OT 

- Skapa ett inspirerande kollage till strategin under ”visionen” OT 
- Grönkarta, karta över befintliga naturreservat och värdefulla naturområden 

som Naturskyddsföreningen vill verka för att skyddas långsiktigt. S 27. SK 
skicka kartmaterial till RJ. OT och SK diskutera på skrivarträff 

SK/ 
OT/RJ 

4. PLANÄRENDEN  

4.1. Inkomna planärenden  
- Krokslätt - Nöjespark och hotell söder om Liseberg. Granskning. Yttrande in 

senast 2019-01-22. 
Kommentarer: Parkeringstal, stora markparkeringsytor. NATUR närmast ån, 
ekologisk funktion, lever de upp till? Parkeringshus och flexibilitet, bygga om 
istället och använda det vi har? För kort tid att skriva i nuläget.  

 

- Trafikplats - Hisingsleden/Björlandavägen. Granskning. Yttrande in senast 
2019-01-23 
Kommentarer från mötet: Cyklister/gående. Markanvändning. Går emot mål 
kring minskad trafikmängd. 

OT 

- Skjutbana på fastigheten Kallebäck. Samråd. Yttrande senast 2019-02-05 
Kommentarer från mötet: Redan mycket ljud. Kan man hänvisa till 
Friluftsprogrammet om bullerfria ljudmiljöer? Trafikmängd? Kollektivtrafik. 
Naturvärdesinventeringen, är den omfattande och efterföljs den? 

RJ 

- Masthuggskajen i Göta älv (Järnvågen). Kompletterande samråd angående 
ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för anläggande av vattenanläggningar i 
Göta älv. Yttrande senast 2019-01-25. 
Kommentarer: För tekniskt omfattande, yttrande uteblir. 

 

- Lorensberg - Universitet vid Renströmsparken. Samråd. Yttrande in senast 
2019-01-29 

KA 

https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/hVHrboIwFH4V9gStl6D7CS6aCRE2XSb8MYUetVraphSX-GC-gC82CjNOs0vTpDnf7Zy2KEVLlApyYBtimBSE13WSuqu4M30Z-h0PR5PHMX5eBPF4FoQRDvro_T9BWtP4l-XhL_897L92_R7Gk6jb-P-IT2r_YNXvTnBn2u8EQ9cfYC8MRj03GLhBOEBzlKK0rLKCmTkQnW9RUjbnWurCcoIUgJL5-bR3lJY72BuLUsgZBRoSQSnTkBt2qFWWUZwITymoXyeRwiKVzqwMDsClKkCYC2GlvpZ7EBckqxin5Ux-xLZVbq6RI1koDgboRSoViLHUNd5GWozfjnPtYiO_1wJolOeVav4xBs0kbRPau8-puHYuR5XWd1MvNFmz_IK0pjEDXqc8gSF8Z0XO-nzSzux82kGpiN47Mt86W2mAc6c8nyhoRxZOyErIQG9urt8kq-JteVxAdvxxew-fZzKPxg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0830QCP16==/#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/hVHdboIwFH6V7WLXrT8BdwkmuAkRNl0m3JhKj64CbVOKS3yePYMv4IuNwojT7Kdp0pzv75y2KEFLlHCyZ1uimeAkr-s4sVZRb_o0cnsODif3Hn5c-JE384MQ-0P0-p8gqWn8y3Lwl_8adp_77gDjSdhv_H_Ex7XfXg37E9ybDnv-yHJt7AT-eGD5tuUHNpqjBCVltS6YngNR6RuKy-bcCFUYjpMCUDw_HbMbqcQOMm1QCimjQAPCKWUKUs32tcowMifckRLq14kFN0il1kYGe8iFLIDrjjBSV4kMeIesK5bTcibeI9Mq1efIsShkDhpoJxUSuCdUjbeRBssvxzl3MZHfaw40TNNKNv8YgWKCtgnt3eeUnzuX40qpq6kXimxY2iGtyWOQ1ykNldUiXd48sJLxbZkDBX6H3d3pqMyIZH_62MLlhZssWbwsDwtYH37czu0nq3eBZw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0640QCP14==/#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/hVHrboIwFH4V9wStl6j7CSaYiRE2XCb8MYUet0ppmwIu8Xm2V9gL-GJrYcRpdmmaNOe7nZ4WJWiDEkEO7JlUTArCTR0n423YX9xP3b6Dg_mth-_Wfuit_GWA_RF6-k-QGBr_shz85b-G3YeBO8R4Hgwa_x_xsfFPtqPBHPcXo74_HbsT7Cz92XDsT8b-coIilKCkrNOCVREQnb2guGzOndSF5QQpAMXR6SPvKS33kFcWpZAxCnRJBKVMQ1axg1FZRnEiHKXAvE4shUVqnVoZHIBLVYCoOsJKXS1zEB2S1ozTciVfQ9sqq86RM1koDhXQTioVCE9qg7eRFuOX1zl3sZHfawE0yLJaNf8YgmaStgnt7BEV587lrNb66tZrTXYs65DW5DHgJiXK93VlBiY9dXrv-YRzSE9vWd67mK-xquJxc1xDevxxOzefafs11g!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0391QCP13==/#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7
https://drive.google.com/drive/folders/17kJxfNAvmSTG7lnFVcMmz1dAOjoQiBw2?usp=sharing
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/hVFbbsIwELwKN7ADKNBPggQqQUAhqE1-kBMvrUtiW7aTCg7GBbhY7aQRFPVhWbJ2dmb2YZSgF5RwUrFXYpjgJLdxnPi7lTd7GgbeCC-nDxP8GIWrySKcL3HYR8__ERKbxr-cEf7S38PBuhv0MJ4uu7X-D_vY6ge7fneKvVnfC4d-MMCjeTju-eHAD-cDtEEJSnSZFsxsgKjsDcW6fvdCFS7HSQEo3lzOh45U4h0OxqEUMkaBzgmnlCnIDKssy2VkTvhISrDbiQWvuUxb8BgdpaXkTBvi0FKlTgwV5EIWwE1LdwaBEgfgLZKWLKd6IT5WroHMXAuNRSFzMEBbqpDAJ0JZvLF0WP69yWsVZ3kbc6DLLCtl_bsrUEzQxqHZyIbya2U9LpW66zpSZM-yFmlEEwa5ddlyW1tpZmyzplMx2lkD10ZdzoWWRLlhbwetPWSxfTlFkJ5-vvEnHVYovA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0548QCP11==/#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7
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Kommentarer: Rivning av byggnader? Resursanvändning, kan byggnaderna 
omvandlas istället? Positivt; nära kollektivtrafik och förtätning i centrala delar. 

- Änggården - Vård och forskning vid Per Dubbsgatan. Samråd. Yttrande senast 
2019-01-29 
Återbruk av material. Rivning av byggnader? Klimatsmart byggande, offentlig 
upphandling. Vad sades i tävlingsförlaget?  En chans till ett 
klimatprestigeprojekt! 
LOV, Klimatanpassning. Grönytor. Grönytefaktor? Gröna tak? Solceller.  
Ombyggnaden av vägen, prioritering av vägen.  

SN/OT 

- Västlänken - station Centralen. Granskning 2. Yttrande senast 2019-01-30 
Kommentar: Förtätning i centralt läge positivt, stadsplaneringsgruppen har inte 
möjlighet att kolla på planen nu. 

 

- Johanneberg - Gibraltarvallen. Samråd 2. Synpunkter senast 2019-01-30. DG 
   
 Planärenden som kom in via mail på eftermiddagen 2019-01-16. Dessa 

ärenden hann inte gruppen ta upp för diskussion på mötet. Ärenden 
fortfarande aktuella diskuteras på nästa månadsträff. Om intresse finns får 
man gärna kolla på dem tidigare och informera OT, kanske några som kan 
hjälpas åt. 

 

- Skintebo – Bostäder vid Gulllyckevägen. Samråd. Yttrande in senast 2019-02-
05. OBS! INNAN NÄSTA MÖTE! 

 

- Järnbrottet – Bussdepå m.m. vid Järnbrottsmotet. Plan utökat förfarande - 
samråd. Yttrande senast 2019-02-26 

 

- Översiktsplan för Göteborg. Samråd. Yttrande senast 2019-04-26  
- Översiktsplan - Fördjupad för centrala Göteborg. Samråd. Yttrande senast 

2019-04-26 
 

- Översiktsplan för Göteborg, Fördjupad för Högsbo-Frölunda med Dag 
Hammarsjöldsleden. Samråd. Yttrande senast 2019-04-26 

 

4.2. Pågående planärenden  
- Översyn av naturreservatet Änggårdsbergen. Remiss. Yttrande senast 31 

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.  

KW/RJ 

https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/hVJbbsIwELxKegI7FAX6mVAFlSCgDVVJfpATL-AmsS3nUYn79Aq9ABernTSioD4sS9bOzszu2kYx2qCYk4btScUEJ7mOo9jZruzZ49izXbyc3vn4YR2s_EUwX-JgiF7-I8Q6jX9ZLv7SX8Pe08C7xXi6HLT6P-wjrR9th4MptmdDOxg73gi782By6wQjJ5iPUIhiFJd1UrAqBKLSA4rK9twJVZgcJwWgKDx9ZJZU4hWyyqAUUkaBzgmnlClIK9ZolsnInHBXStC3EwlukFolhgYN5EIWwKs-YaieEhnwHklqltNyId5WplRanS0nopA5VEB7qpDAfaE03lkaLL9s51zFWH6POdBlmtayfccVKCZo59DNHlJ-rlxOaqWuul4rsmNpj3Qin0GuXazm9K6oJdKDpa-wzDjje6th1NJlrPs6SUr9e8jltK2RLJ43xzUkxx-3e_MJCOSt1A!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0563QCP13==/#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/hVHtboIwFH0V36BFjbifYIKZGGWDZYM_ptDr1lnaphQXfbC9wF5sLcw4zT6aJs0995xzP4oK9IQKQfbsmRgmBeE2zovJJvEWd9PQC_B6fhPh2yxOolW8XON4jB7_IxQ2jX85Af7SX8Ph_TAcYTxfDzv9H_a51fub8XCOvcXYi6eT0MfBMp6NJrE_iZc-SlGBiqYta2ZSILp6QXnTvVupa5cTpAaUpx_vu4HS8hV2xqEUKkaBLomglGmoDNtblssoTkSgFNjt5FJ0XNZY8JAdlKVw1hji0FaXTgx74FLVIMyJ7gxCLXcgTkjZMk6blXxLXAOVOReayVpxMEBPVKlARFJbvLd0GL9s8lzFWX6PBdB1VbWq-90ENJO0d-g3klJxrtzMWq2vus402bLqhPSiiAG3LnZoZzqorEQTDpdzdRJVPzwdMyiPP9_8E2qf840!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0636QCP11==/#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/hVHrboIwFH6V7Qla1ID7CSaYCRE2XCb8MYUeXWdpm3JZ4oPtBfZiozDiNLs0TZrz3c5pizK0RZkgLTuQmklBeFenmb2LrdXD3LNcHC3vfHy_CWJ_HYQRDmbo-T9B1tH4l-XiL_817D1OvCnGy2jS-_-ITzu_s5tNlthazaxgbnsOdsNgMbUDxw5CByUoQ1nV5CWrEyC6eEFp1Z97qUvDCVICSpOP9-ON0vIVjrVBKRSMAg2JoJRpKGrWdirDKE6EqxR0r5NKYZBG50YGLXCpShD1SBipp-URxIjkDeO0Wsu32LQq6nPkQpaKQw10lEoFwpe6w4dIg_HLcc5dTOT3WgCNiqJR_T_GoJmkQ8Jw94SKc-dq0Wh9NfVGkz0rRmQw-Qx4l3JguSa8JrolnMPlrXqDKp-2pw3kpx-3e_sJlI7A0w!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0469QCP13==/#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/hVF9bsIgFL9KdwKomtb92bpoZo266TLbfwwtT4dSIJR2mefxDF7Ai63UGafZByEh7_f1HoAStECJIBVbE8OkILyu48RbTt3hUzd0AzwZ3Pfx4zya9sfRaIKjDnr9T5DUNP5lBfjLfwuHz62wjfFg0mr8f8THtd9fdloD7A47btT1Qh8Ho6jX9iLfi0Y-mqEEJUWZ5szMgOjsDcVFc66kzi0nSA4onh0PW0dpuYGtsSiFjFGgIyIoZRoyw6paZRnFiQiUgvp1YiksUurUyqACLlUOwpwJKw213II4I2nJOC3G8n1qW2XmEtmTueJggJ6lUoHoS13jp0iL8etxLl1s5PdaAJ1kWamaf5yCZpKeEk53n1Fx6Vz0Sq1vpp5rsmLZGTmZ-gx4nfIAhvCNFTmr40E7qSzMcU9BOxWjzqDk_CPbQnXcr-H6yk2ayl8Wuzmkux93cPcJPCnwHQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN1178QCP15==/#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/hZHtboIwFIZvxTto_Qi4n2CCmRBh02WDP6bQ49YJbVOKi17PrmE34I2thRGn2QdpQvqc933PaYsy9IQyTvbsmWgmOCnNPs2cTTJc3E39oYfj-U2Ab9dhEizDKMbhBD3-J8hMGf_yefjLf439-5E_xngej1r_H_Gp8bubyWiOh4vJMJw6vou9KJyNndB1wshFK5ShrG7yiukVEFW8oLRu_1uhKlvjpAKUrk4fu4FU4hV22lIKBaNAI8IpZQoKzfZGZSuyJNyTEsztpIK3WlYbeFgfpJGUrNbE0kbl1gx7KIWsgOtebgN8JXbAe5I3rKT1UrwldoBCnxvNRCVL0EB7qZDAA6EM7yItKy-HPHexkd_3HGhcFI1sXzcBxQTtErobWVF-7lzPGqWupl4rsmVFTzpTwKA0KYPF6V3xXAmt60po0Bfnai2yeng6riE__rzSTxKxVNk!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0409QCP16==/#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/hZFbboMwEEW30h3YeYiknxApUQMKtFA18BMZPGldwLaMoUoW0qV0A9lYbdIoTdQHsoR85t47w4AytEYZJx17JpoJTipzTzNnEw2W91Nv4OJwcTvHd4kfzVd-EGJ_jJ7-E2SmjH95XPzlv8bew9AbYbwIh73_j_jU-Ceb8XCBB8vxwJ863gS7gT8bOf7E8YMJilGGsqbNa6ZjIKp4QWnTv7dC1bbGSQ0ojQ8f5Y1U4hVKbSmFglGgAeGUMgWFZp1R2YqsCHelBLOdVPBeyxoDd8lOGknFGk0sbVVuzdBBJWQNXJ_kNsBTogR-InnLKtqsxFtkByj0udFM1LICDfQkFRL4XCjDj5GWVZdDnrvYyO93DjQsilb2fzcCxQQ9Jhw3ElN-7tzMWqWupk4U2bLiRI6mOYPKpBzeO1ANK7VdxeVH9XpZP673CeT7n0_6CVuSWRY!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0199QCP17==/#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/hZFbboMwEEW30h3YeYiknxApUQMKtFA18BMZPGldwLaMoUoW0qV0A9lYbdIoTdQHsoR85t47w4AytEYZJx17JpoJTipzTzNnEw2W91Nv4OJwcTvHd4kfzVd-EGJ_jJ7-E2SmjH95XPzlv8bew9AbYbwIh73_j_jU-Ceb8XCBB8vxwJ863gS7gT8bOf7E8YMJilGGsqbNa6ZjIKp4QWnTv7dC1bbGSQ0ojQ8f5Y1U4hVKbSmFglGgAeGUMgWFZp1R2YqsCHelBLOdVPBeyxoDd8lOGknFGk0sbVVuzdBBJWQNXJ_kNsBTogR-InnLKtqsxFtkByj0udFM1LICDfQkFRL4XCjDj5GWVZdDnrvYyO93DjQsilb2fzcCxQQ9Jhw3ElN-7tzMWqWupk4U2bLiRI6mOYPKpBzeO1ANK7VdxeVH9XpZP673CeT7n0_6CVuSWRY!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0609QCP16==/#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/hZHvboIwFMVfxTdoUaPuI5hoJkTdcNngiyn0qh2lbUpx0QfzBXyxtTDjNPtDmpD-7jnnXi4oRW8oFWTPtsQwKQi39yQdrJfe7GkUeD5eTB8m-HEVLifzMFrgsI9e_xOktox_eXz85b_HwXM36GE8XXQb_x_xifUP1_3uFHuzvheOBsEQ-1E47g3C4SCMhihGKUqrOiuZiYHofIeSqnlvpC5dTZASUBKfT0VHafkOhXGUQs4o0IgISpmG3LC9VbmK4kT4SoHdTiJFo2WVhYfVQVkJZ5UhjtY6c2bYA5eqBGEuchcQaFmAuJCsZpxWc_mxdAPk5tpoLEvFwQC9SKUCMZHa8jbSMX475LWLi_x-F0AXeV6r5u8uQTNJ24R2IzEV187VuNb6buqVJhuWX0hrmjDgNuV82oOuWGHcKkRndz5tq0zefFzjU-XL23EF2fHnk3wC8NBLhw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0896QCP16==/#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/hZHvboIwFMVfxTdoUaPuI5hoJkTdcNngiyn0qh2lbUpx0QfzBXyxtTDjNPtDmpD-7jnnXi4oRW8oFWTPtsQwKQi39yQdrJfe7GkUeD5eTB8m-HEVLifzMFrgsI9e_xOktox_eXz85b_HwXM36GE8XXQb_x_xifUP1_3uFHuzvheOBsEQ-1E47g3C4SCMhihGKUqrOiuZiYHofIeSqnlvpC5dTZASUBKfT0VHafkOhXGUQs4o0IgISpmG3LC9VbmK4kT4SoHdTiJFo2WVhYfVQVkJZ5UhjtY6c2bYA5eqBGEuchcQaFmAuJCsZpxWc_mxdAPk5tpoLEvFwQC9SKUCMZHa8jbSMX475LWLi_x-F0AXeV6r5u8uQTNJ24R2IzEV187VuNb6buqVJhuWX0hrmjDgNuV82oOuWGHcKkRndz5tq0zefFzjU-XL23EF2fHnk3wC8NBLhw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0896QCP16==/#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7
https://drive.google.com/open?id=1r4XIAqcGvKRrdWiOP31eMqcl_fcTGs3f
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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 (RJ) 

4.3. Inlämnade planärenden  

- Deponi - Vråssered 4:6 Samrådsunderlag KLAR 

4.4. Överklagande planärenden  

- Lindås – Bostäder vi Vågnedalsvägen. Privatpersonen, Carl Forsström, ska 
överklaga planen. Han önskade att föreningen skriv ett överklagan. Läs hans 
utkast på överklagande här.  
Överklagande, kan Anders Svensson komma hit? (RJ) 
Tjänsteperson på kommunen, kan de komma hit? OT tar kontakt med SBK. 

 

5. GRÖNPLANEN  

- Fortsätta utveckla grönkartan. Simon Skalleberg hjälper till med GIS-underlag 
och Grönkartan. Alla kan skicka till Simon vilken info som borde in i 
grönkartan. 

OT/SK/ 
ALLA 

6. NÅGRA ÅTERSTÅENDE UPPDRAG:   

- Checklista för yttranden  

7. ÖVRIGT  

-  Övriga tankar/funderingar 
- Till vilka skickas detaljplaner, när blir vi remiss?  

OT 

-  Hållbarhetsvecka under Megaloppisen. Hållbart boende. Intresse finns av 
medverkan av stadsplaneringsgruppen 

KW 

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

OT 

8.  AVSLUTNING  
- Nästa månadsträff är tisdag 12/2 - 2019, kl. 18-20. OBS TISDAG! 

Tacka ja via separat kalenderinbjudan eller maila Oskar om du kan komma  
 

- Nästa skrivaträff  22/1. Skrivarträff kl. 17.00- (19?) Hyresgästföreningen. 
Första Långgatan 17B, Göteborg. Kontaktperson: Kim Weinehammar/Oskar 
Tagesson 

 

- Vårens samtliga månadsträffar  

https://drive.google.com/drive/folders/1tZC0iqQMjaDqPNQOZNHxaIDuC06AsG57?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jGE1-r5Rm701QLYDOnTezB4PDyZnG5z7?usp=sharing
http://www.naturvardsverket.se/Avpublicerat/Konferens-Gron-infrastruktur-for-alla/
http://www.naturvardsverket.se/Avpublicerat/Konferens-Gron-infrastruktur-for-alla/
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Onsdag 13/3, 10/4, 8/5, 12/6 och 3/7 
 
 
Vid pennan 
Oskar Tagesson 
 
Namn i dokumenten: 
 
KA Karin Alfredsson 
KW Kim Weinehammar  
DG Dan Gall 
OT Oskar Tagesson 
RJ Rebecca Johansson 
SK Simon Skalleberg 
SN Simon Niva 
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