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MINNESANTECKNINGAR 
Månadsträff 
Stadsplaneringsgruppen 
Naturskyddsföreningen i Göteborg 
 
Lokal: Naturskyddsföreningen i Göteborg, Första Långgatan 28B, 5 tr. Kl. 18-20 
 
Närvarande 
Ann-Louise Roldin (ALR) 
Bosse Hermansson (BH) 
Dan Gall (DG) 
Daniel Lundgren (DL) 
Oskar Tagesson (OT) 
Rebecca Johansson (RJ) 
Kim Weinehammar (KW) 
 
Ny text 
Text som behålls 
Text som tas bort nästa gång 
 

nr anteckningar ans. 

 FIKA  

1. INFO  
- Våra drömmars stad – Mellanrum firar 100! Onsdag 27/2 kl. 17-19. Ingen 

föranmälan krävs. Läs mer här. 
 

- Frukostseminarium – Naturinveringar för hållbart samhällsbyggande. Torsdag 
7/3 kl. 7.30- 9.15. COWI. Läs mer och anmäl dig här. 

 

- Utbildning i miljöjuridik, plan- och bygglagen samt kommunal planering. 
Söndag 10/3 kl 14-17. Oskar Alarik, chefsjurist på Rikskansliet, 
Naturskyddsföreningen. Anmäl dig till kursen i Göteborg här. 

 

- Kurs i artdataportalen. Länsstyrelsen. Måndag 4/3 Kl18-20. Läs mer och anmäl 
dig här. 

 

2. TEMAKVÄLLAR / AKTIVITETER  
- Datum, veckodag för temakvällar? Utöver våra månadsträffar? Tisdag eller 

onsdagkvällar funkar bäst för gruppen. 
KLAR 

- Studiebesök på Visual arenan. RJ och DL berättar. Skicka ut intresseenkät om 
datum (OT). 

RJ/DL 

- Träbyggande. Datum? (Verksamhetsplan) SN 
- Introduktion i miljörätt, Naturskyddsföreningen av Florian Reitmann. Kurs i 

miljöjuridik kommer i mars, vi inväntar och kompletterar efter den kursen. Ev. i 
OT 

https://www.mistraurbanfutures.org/sv/event/mellanrum-100-vara-drommars-stad-27-februari
http://www.anpdm.com/newsletterweb/454451477240475C4078444B59/43425C4B784142504A75474A504571
https://naturskyddsforeningen.wufoo.com/forms/k1f9ucf91wywdzp/
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/kalenderhandelser---vastra-gotaland/2019-02-04-kurs-i-artportalen---goteborg.html
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höst? (Verksamhetsplan) 
- Genomgång av planprocessen och överklagande med SBK. SBK återkommer 

med kontaktperson, inväntar svar. 
OT 

- Rundvandring – Stadens träd. Jon Hartill, arborist med stor kunskap och 
erfarenhet av träden i Göteborg. För en temakväll eller ännu hellre en 
rundvandring i Göteborg. (Verksamhetsplan) 

KW 

- Hållbarhetsvecka under Megaloppisen. Intresse finns av medverkan av 
stadsplaneringsgruppen. Stadsplaneringsgruppen ansvarar tillsammans med 
Hyresgästföreningen för ett seminarium om förtätningstema. Upplägg? Vilka 
ramar ser vi inom förtätning? Fokus på lösningen. Kolla seminarium från 
tidigare event av Nataturskyddsföreningen på Naturhistoriska Museet. OT 
skickar till KW minnesanteckningar från eventet. (Verksamhetsplan) 
Datum för hållbarhetsveckan är 20-24/5 måndag-fredag. Seminarium är i två 
pass kl. 9-12 och 13-16. Plats: Dalheimers hus och hyresgästföreningen. 
Skicka ut en doodle (OT). RJ skicka kopia till KW.  

KW 
OT/RJ 

- Sammanfattning av konferensen ”Grön infrastruktur för alla – Från ord till 
handling”. Kolla gärna in deras film. Senarelagd. Kanske ta som en temakväll? 
Flera i gruppen kan berätta om vikten av gröna stråk etc. Länsstyrelsen. 

OT 

 Vatten som resurs – återanvändning. Grå vatten, robusta och tekniska system, 
möjlighet och varför finns det inte på plats? 

RJ? / 
KW? 

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

remissrund. 
KLAR 

- Göra en förenklad, blänkare av strategin. En A4 eller liknande. OT/RJ? 
- 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. Vilka vill/kan gå på möte den 7 samt 17 mars? Inget intresse. Om 
någon vill hör av er till OT. 

KLAR 

- Kolla lite extra på remissversion: Stadsplaneringsgruppens mål och 
korrekturläsning. Senast 2019.02.17. Maila oskar.tagesson@gmail.com. 

ALLA 

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

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. OT påminner 
och ser om SK behöver hjälp. 

SK/ 
OT/RJ 

- Hjälpa till med ev. kommentarer som kommer in? OT skickar och bollar med 
de som tidigare haft ansvar för delar i strategin. 

OT/ALLA 

http://www.naturvardsverket.se/Avpublicerat/Konferens-Gron-infrastruktur-for-alla/
http://www.naturvardsverket.se/Avpublicerat/Konferens-Gron-infrastruktur-for-alla/
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- Vad händer sen? Ska vi ta kontakt med staden kring detta? Kontakt med Riks 
om det finns intresse, stadsplaneringsnätverk, en nationell 
stadsbyggnadsstrategi?  
Politikerna. Steg 1, skicka mail (och papperskopia) till aktuella nämnderna, 
steg 2 efterfråga möte. Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden, Kretslopp 
och vattennämnden, Miljö- och klimatnämnden, Nämnden för konsument- och 
medborgarservice, Park- och naturnämnden och Trafiknämnden. (OT) 
Tjänstemännen.  

OT 

- Trycka upp strategin i papperskopior? Ja, bra idé för att skicka till nämnder 
m.m. 

? 

4. PLANÄRENDEN  

4.1. Inkomna planärenden  
- Skintebo – Bostäder vid Gulllyckevägen. Samråd. Yttrande in senast 2019-02-

05. 
 

- Remiss angående förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 155 
i Västra Götalands län. Underlag i google-drive mappen här. Yttrande senast 
2019-03-08. Vi yttrar oss inte i ärendet. 

- 

- Järnbrottet – Bussdepå m.m. vid Järnbrottsmotet. Plan utökat förfarande - 
samråd. Yttrande senast 2019-02-26 
Alternativ plats för bussgarage, efterfråga utredning. Finns det mer lämpliga 
placeringar? Gröna kompensationer, solceller, gröna tak, mindre hårdgjord yta. 
Hur ser naturvärdesinventeringarna ut? Bra med kollektivtrafik, det är en 
målkonflikt mellan kollektivtrafik och behålla gröna ytor. Hela ängen försvinner 
och delar av skogen. 

BH 

- Översiktsplan för Göteborg. Samråd. Yttrande senast 2019-04-26 Vi har 
miniworkshop. Diskuterar i mindre grupper grönstruktur, infrastruktur och 
strategikartan/kartan. OT samlar ihop synpunkter. OT förbereder längre 
workshop om ÖP till nästa månadsträff. 
Naturskyddsföreningen i Göteborg är inbjudna till återkoppling på våra 
synpunkter på konsekvensbeskrivningen till Översiktsplanen på SBK. 26 mars 
kl. 13-16. Genomgång av materialet, diskussion i temagrupper är 
dagordningen. 

OT 

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

ANL/DG 

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

BH 

4.2. Pågående planärenden  
- -  

4.3. Inlämnade planärenden  

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://drive.google.com/drive/folders/1vKx7AJ0jA2rvqItA4Ovk2HQOBgMBNkLO?usp=sharing
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
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- Trafikplats - Hisingsleden/Björlandavägen. Granskning. Yttrande in senast 
2019-01-23 

KLAR 

- Änggården - Vård och forskning vid Per Dubbsgatan. Samråd. Yttrande senast 
2019-01-29 

KLAR 

- Johanneberg - Gibraltarvallen. Samråd 2. Synpunkter senast 2019-01-30. KLAR 
- Översyn av naturreservatet Änggårdsbergen. Remiss. Yttrande senast 31 

januari 2019. 
KLAR 

- Skjutbana på fastigheten Kallebäck. Samråd. Yttrande senast 2019-02-05 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) Anders Svensson har 
inte möjlighet. 
Tjänsteperson på kommunen, kan de komma hit? OT tar kontakt med SBK. 
Bra idé från SBK, de återkommer med kontaktperson. RJ. Se ovan. 

 

5. GRÖNPLANEN  

- Fortsätta utveckla grönkartan. SK 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.  
- Handboken. Struktur samt utveckla kapitel.   

7. ÖVRIGT  

 Till vilka skickas detaljplaner, när blir vi remiss?  
”Naturskyddsföreningen i Göteborg står med på vår remisslista som 
remissinstans. I varje ärende gör handläggaren en bedömning om ni anses 
vara berörda av planärendet, är ni det ska ni vara med på sändlistan. Som ni 
säkert vet finns alla pågående ärenden upplagda på Göteborgs stads 
hemsida, och ni har all möjlighet att komma in med synpunkter även i de 
ärenden där vi har bedömt att ni inte är berörda. Den här bedömningen kan 
också ändras under processens gång, åt båda håll. Kan tipsa om att det just 
nu pågår samråd för Översiktsplan för hela kommunen samt två fördjupningar 
av översiktsplanen. Här finns möjlighet att i ett tidigt skede och på en 
strukturnivå komma in med synpunkter och kunskap i processen. Vi kan också 
ta med den här frågan när vi ses för en genomgång av planprocessen.” 
(Alexandra Möllerström, Planarkitekt, Planavdelningen, SBK, jan,2019) 

KLAR 

8.  AVSLUTNING  
- Nästa månadsträff är onsdag 13/3 - 2019, kl. 18-20. OT 

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/hVJbbsIwELxKegI7FAX6mVAFlSCgDVVJfpATL-AmsS3nUYn79Aq9ABernTSioD4sS9bOzszu2kYx2qCYk4btScUEJ7mOo9jZruzZ49izXbyc3vn4YR2s_EUwX-JgiF7-I8Q6jX9ZLv7SX8Pe08C7xXi6HLT6P-wjrR9th4MptmdDOxg73gi782By6wQjJ5iPUIhiFJd1UrAqBKLSA4rK9twJVZgcJwWgKDx9ZJZU4hWyyqAUUkaBzgmnlClIK9ZolsnInHBXStC3EwlukFolhgYN5EIWwKs-YaieEhnwHklqltNyId5WplRanS0nopA5VEB7qpDAfaE03lkaLL9s51zFWH6POdBlmtayfccVKCZo59DNHlJ-rlxOaqWuul4rsmNpj3Qin0GuXazm9K6oJdKDpa-wzDjje6th1NJlrPs6SUr9e8jltK2RLJ43xzUkxx-3e_MJCOSt1A!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0563QCP13==/#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7
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Tema: WORKSHOP ÖP.  
Inleds med att kort presentera de tre ÖP:n och frågor (3 x 5min+5 min = 30 
min) (OT/ALR/DG/BH) 
Workshop 60 min om ÖP Göteborg. Cirkulera mellan stationer, 3 stycken. (OT) 
Event på FB (OT) 
Tacka ja via separat kalenderinbjudan eller maila Oskar om du kan 
komma.  

ALR/DG 
BH 
 

- Fikansvarig nästa gång: RJ 
Fikansvarig kommande gånger: ALR, SN, KW, DL, IB, SK 

 

- Ingen skrivarträff till nästa månadsmöte.  
- Vårens kommande månadsträffar 

Onsdag 10/4, 8/5, 12/6 och 3/7 
 

 
 
Vid pennan 
Oskar Tagesson 
 
Namn i dokumenten: 
 
KW Kim Weinehammar  
DG Dan Gall 
OT Oskar Tagesson 
RJ Rebecca Johansson 
SK Simon Skalleberg 
SN Simon Niva 
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