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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 
Annika Ahlberg  
Bosse Hermansson 
Dan Gall 
Jack Ljunggren 
Kim Weinehammar 
Oskar Tagesson 
Per Erik Nordqvist 
Rebecca Johansson 
Simon Niva 
Sören Olsson 
 
 
Ny text 
Text som behålls 
Text som tas bort nästa gång 
 
 

nr anteckningar ans. 

 FIKA  

1. INFO  
- Förkortad dagordning 13/3. Fortfarande aktuella punkter från månadsträff den 

12/2 är återförda till denna träff. 
 

- Återkoppling på synpunkter på konsekvensbeskrivningen till Översiktsplanen 
på SBK 26/3. OT berättar om återkopplingen. 

KLAR 

- OT är invald i Naturskyddsföreningen i Göteborgs styrelse. Närmare kontakt 
mellan Stadsplaneringsgruppen och styrelsen. Uppdrag gruppansvarig samt 
strategi- och målarbete. 

KLAR 

- Anmälan till nyhetsbrev miljörättsnätverket  

2. TEMAKVÄLLAR / AKTIVITETER  
- Studiebesök på Visual arenan, 5/4. RJ berättar. 2 deltagare. Utvärdering varför 

det inte kom så många, tidpunkten med fredag och under arbetstid. 
KLAR 

- Rundvandring – Stadens träd. Jon Hartill, arborist med stor kunskap och 
erfarenhet av träden i Göteborg. Är en del av verksamhetsplanen. 4/6. Kl. 

KW 

https://naturskyddsforeningen.wufoo.com/forms/anmalan-till-miljarattsnatverket
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17.30–19.00. Startplats? Var? Jon Hartill önskar en liten grupp, därför kör vi 
den internt för Stadsplaneringsgruppen och marknadsför inte det i social 
medier. OT påminner när det närmar sig. Föreningen kan bjuda på macka och 
kaffe. Föredrar en liten grupp. 
Maila Kim om du har tips på vad Jon ska fokusera på. Några exempel 
nämndes på träffen: Rödlistade arter kopplade till träden. Markbehandlingen. 
Vilka förutsättningar har stadens träd, variera mellan olika stadsmiljöer inte 
enbart park. 

- Hållbarhetsvecka under Megaloppisen, måndag 20/5 kvällspass. 18-20. Plats: 
Dalheimers hus och hyresgästföreningen. Lokalen har en scenplats med 
gradäng. Stadsplaneringsgruppen ansvarar tillsammans med 
Hyresgästföreningen för ett seminarium om förtätningstema. En del av 
verksamhetsplanen. Föreslaget upplägg är att prata om social förtätning kontra 
fysisk förtätning. Ska vara lösningsfokuserat. 
För mer info se tråden Seminarium/panelsamtal – förtätning på Naturkontakt. 
1. Förtätning av människor (social förtätning) 

• Vi måste se över möjligheten att bo fler på de redan bebyggda ytorna, så att vi inte tar 
mer av befintliga grönytor. Hur kan vi använda befintliga byggnader på annat sätt? 

• Då pratar vi om gemensamhetsboenden av olika slag, såsom kollektivhus där det finns 
flera exempel. Studiefrämjandet hade ett seminarium om detta i höstas. Namnförslag: 
Ellinor Askmar och Emma Öhrvall (som numera arbetar på Konsument Göteborg). 

• Hur gör vi för att leva ihop? Kommunens roll i fråga om detaljplaner och bygglov. Kan 
man bygga om villan så att den ryms för fler utan att man som äldre ensamboende 
behöver flytta? 

2. Betydelsen av grönytor i den förtätade staden (fysisk förtätning) 
• Presentera vårt case: det kommer att byggas både högt och tätt. Har vi råd att 

acceptera det? 
• Presentera varför grönytorna (och dess innehåll, ex träd) är så viktiga: ex rotsystem 

som binder marken i en stad som riskerar översvämning, vattenförsörjning, 
avrinningsytor, betydelsen av träd som skuggar, betydelsen av sammanhållande 
grönstråk, de biologiska värden, hälsa och pedagogiska värden. 

• Relatera till pågående förtätningsprocesser i staden. Ta fram ett bra exempel och ett 
dåligt exempel. Tips på dåligt exempel: Karlaplatsen som planerats tätt utan grönytor. 

• Vision 
 

Förslag på rubriker: Vad talar vi om när vi talar om förtätning? Finns det plats 
för grönska? 
Några kontaktpersoner för panelsamtal/seminarium:  
Naturmiljö: Oskar Naturskyddsföreningen, Sofia Thorsson (DG) 
Bebyggelsestruktur: Erik Berg (RJ) 
Sociala - Catharina Thörn (XX) Joakim Forsemalm (XX) 
Kulturvärde - Sören Holmström (JL) Claes Caldenby (XX) 
 

KW/SO/ 
IB 

https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/grupper/stadsplaneringsgruppen-goteborg/forum/
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Arbetsgrupp (KW, IB, SO) berättar mer.  
Arbetsgruppen behöver fler intresserade, hör av er till KW om du är 
intresserad. 

- Om planprocesser, överklagande och yttranden – Anna Starck på 
Stadsbyggnadskontoret. Anna kommer berätta om planprocessen, 
överklagande, vilka frågor kan vi som förening påverka i våra yttranden, vilka 
ärenden blir vi remiss m.m. Datum 11/6 kl 17.30-19.30. Lokal: Föreningens 
lokaler på Första Långgatan. OT skriver text för nyhetsbrev och sociala 
medier. 

OT 

- Övriga föreslagna temakvällar/aktiviteter är flyttade till ett google-sheet 
dokument på driven. Det ligger under: Stadsplaneringsgruppen/ 4.Dokument 
och presentationer/ 6.Aktiviter och temakvällar 

 

3. STRATEGI   
- Presentation på årsmötet 17/3 KLAR 
- Göra en förenklad, blänkare av strategin. En A4 eller liknande. OT/RJ 
- Nyhetsbrev och sociala medier OT 
- Mätbara mål? Metod, utvärdering och utfall. 

Hör med Lena och styrelsen, hur mäter de sina mål? OT ska arbeta med detta 
under kommande år. 

KLAR 

- Trycka upp strategin i papperskopior. OT/RJ 
- 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. 
Tjänstemännen.  

OT 

4. PLANÄRENDEN  

4.1 Förslag på planärenden att driva proaktivt / inkomna synpunkter  
- Skanstorget. JL och RJ börjar samla tidigare inlägg i debatten, med syfte att 

skriva ett inlägg om Skanstorget. OT kan hjälpa till med illustrationer.  Fokus 
på det gröna, koppling till Skansberget, skapa en grön oas med 
ekosystemtjänster i den hårdgjorda staden. 

JL/RJ/OT 

- Ljudmiljö Delsjöområdet. Se tidigare yttrande från föreningen om skjutbana. 
Stor fråga om tysta/bullerfria miljöer i våra stora grönområden. Ett framtida 
debattinlägg? Vi tar upp frågan på nästa träff igen. 

JL 

- Robertshöjd/Björkekärr. Mail från orolig medlem. OT läser upp svaret. OT 

https://drive.google.com/open?id=1HP2bAAD1IeZ6s_7D2jOjs03uFY1vvAk1
https://drive.google.com/open?id=1HP2bAAD1IeZ6s_7D2jOjs03uFY1vvAk1
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4.2 Inkomna planärenden  
- Inga inkomna planärenden sedan 13/3  

4.3 Pågående planärenden  
- Detaljplan för Linbana mellan Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen 

(station och torn) och Ändring av detaljplaner för Linbana mellan Västra 
Ramberget och Wieselgrensplatsen. Granskning. Yttrande senast 2019-04-17. 
Utkast bifogat i mail och i driven. Vi skickar in yttrandet efter justeringar från 
OT.  

RJ 

- Ny översiktsplan för Göteborg. Samråd. Yttrande senast 2019-04-26. 
Diskussion 12/2 och Workshop 13/3 gav många synpunkter. Dessa går i sin 
helhet att läsa under tidigare minnesanteckningar. Utkast ligger i driven.  
Några övergripande punkter (fokusområden) som föreningen anser viktiga 
utefter dessa diskussioner är: 

• Infrastruktur. Prioritera cykelvägar och motverka öka bilism och större 
vägprojekt. Gående och cykelvägar.  

• Konsumtion: Planera för alternativ till konsumtion, koppla till 
markanvändning? Närhet? 

• Byggnation: Klimatsmart byggande, bygg inte på naturmark, 
stadsutglesning, närhet, framtida planeringsreserv. 

• Grönt och grönstruktur: Bygg inte bort något grönt, sammankoppla och 
utveckla gröna stråk (visa på förbättringar på grönplan), synliggöra 
gröna samband i markavändningskartan, naturvärdesinventeringar, 
ekosystemtjänster. 

Fler som är intresserad av att skriv yttrande? 
Se hur Naturskyddsföreningen i andra städer såsom Malmö och Göteborg, har 
formulerat sig i yttranden på ÖP. 
Koppla ihop staden istället för att bara bygga i centrala delar. 

OT 

- Översiktsplan - Fördjupad för centrala Göteborg. Samråd. Yttrande senast 
2019-04-26. Två alternativ till den täta staden, Utökade stadskärna över älven. 
Eller att stadens centrum stannar kvar söder om staden. Konflikter med 
grönstrategin och barnanalyser. Naturmiljö: Ekosystemstjänster, på 
människans villkor, inget om djur och natur. 

ALR/DG 

- Översiktsplan - Fördjupad för Högsbo-Frölunda med Dag 
Hammarskjöldsleden. Samråd. Yttrande senast 2019-04-26. 

BH 
/RJ/GG 

- Gunnilse - Fastighet Angered 26:1 mflr – Deponi. Samråd. Yttrande senast 
2019-05-08. Underlag finns i driven. OT mailar IB för att se om hon ha 
möjlighet att kolla på ärendet.  

 

4.3. Inlämnade planärenden  
- Detaljplan för Bostäder vid Vågnedalsvägen. Föreningen lämnade synpunkter i OT 

https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/hVLBjtowEP2VXrjGTojibG8JEqgELbRQLcll5dgDuCS25ThE2g_rD_THasMiymq7a1my5s17b2ZsowptUSXpSeypFUrSxsVllTyvwvn3NA8zvJw9TPG3TbGaPhaLJS5i9PQZoXJp_J-V4Vf9Wzj_EeVjjGfL6Kz_wL50evIcRzMczuOwSJOc4GxRTMZJQZJiQdAaVajq-roVdg3UsAMqu_O5U6b1OUlbQOX6z-_jF23ULzhaj3JgggNfUMm5MMCsODmWz-iGykxrcLdTKumR3tSeBidolG5B2mvCU3OjjiCvSN2LhnePalj5UszeLCeq1Q1Y4Feq0iCnyjj8Yumx5r6dWxVv-W8sgS8Z6_X5HVdghOIXh8vsay5vlbtJb8ybrjeG7gS7IhfRVEDjXBoh3bj0bpozcY4qUbfBwNoAB2MSJSQOSfxASJpExP-kTNbjdI8qAzswYILeuA92sFZ3X0d4hIdhCICpTtBAmf0Ivyc5qM6i7T0T6fbn9mUD9cu7e9c-pV32F-JKR4E!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0741QCP16==/#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/hVLBjtowEP2VXrjGTojibG8JEqgELbRQLcll5dgDuCS25ThE2g_rD_THasMiymq7a1my5s17b2ZsowptUSXpSeypFUrSxsVllTyvwvn3NA8zvJw9TPG3TbGaPhaLJS5i9PQZoXJp_J-V4Vf9Wzj_EeVjjGfL6Kz_wL50evIcRzMczuOwSJOc4GxRTMZJQZJiQdAaVajq-roVdg3UsAMqu_O5U6b1OUlbQOX6z-_jF23ULzhaj3JgggNfUMm5MMCsODmWz-iGykxrcLdTKumR3tSeBidolG5B2mvCU3OjjiCvSN2LhnePalj5UszeLCeq1Q1Y4Feq0iCnyjj8Yumx5r6dWxVv-W8sgS8Z6_X5HVdghOIXh8vsay5vlbtJb8ybrjeG7gS7IhfRVEDjXBoh3bj0bpozcY4qUbfBwNoAB2MSJSQOSfxASJpExP-kTNbjdI8qAzswYILeuA92sFZ3X0d4hIdhCICpTtBAmf0Ivyc5qM6i7T0T6fbn9mUD9cu7e9c-pV32F-JKR4E!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0741QCP16==/#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/hVLBjtowEP2VXrjGTojibG8JEqgELbRQLcll5dgDuCS25ThE2g_rD_THasMiymq7a1my5s17b2ZsowptUSXpSeypFUrSxsVllTyvwvn3NA8zvJw9TPG3TbGaPhaLJS5i9PQZoXJp_J-V4Vf9Wzj_EeVjjGfL6Kz_wL50evIcRzMczuOwSJOc4GxRTMZJQZJiQdAaVajq-roVdg3UsAMqu_O5U6b1OUlbQOX6z-_jF23ULzhaj3JgggNfUMm5MMCsODmWz-iGykxrcLdTKumR3tSeBidolG5B2mvCU3OjjiCvSN2LhnePalj5UszeLCeq1Q1Y4Feq0iCnyjj8Yumx5r6dWxVv-W8sgS8Z6_X5HVdghOIXh8vsay5vlbtJb8ybrjeG7gS7IhfRVEDjXBoh3bj0bpozcY4qUbfBwNoAB2MSJSQOSfxASJpExP-kTNbjdI8qAzswYILeuA92sFZ3X0d4hIdhCICpTtBAmf0Ivyc5qM6i7T0T6fbn9mUD9cu7e9c-pV32F-JKR4E!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0741QCP16==/#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7
https://drive.google.com/drive/folders/16-4GnrPwGLK6oG64H99g4klWLSZnIj6x?usp=sharing
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://drive.google.com/drive/folders/1LPRQ_2gaAY5OrZkzMk5q8N7kQ_P15WHh?usp=sharing
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/hVHrboIwFH4V9wQtasD9BBPMhAgbLhv8MYUetQptU8AlPpgv4IutlRGn2aVp0pzvdk5blKF3lHFyYBvSMMFJqes0s1exNX-eeJaLo9mjj5-WQewvgjDCwRi9_SfINI1_WS7-8t_D3svQG2E8i4YX_x_xqfY7q_Fwhq352AomtudgNwymIztw7CB0UIIylNVtXrEmAaKKLUrry7kWqjIcJxWgNDmf9gOpxA72jUEpFIwCDQmnlCkoGnbQKsPIknBXStCvkwpukFblRgYHKIWsgDc9YaSeEnvgPZK3rKT1QnzEplXRXCOnopIlNEB7qZDAfaE03kUarLwd59rFRH6vOdCoKFp5-ccYFBO0S-junlB-7VxPW6Xupl4qsmZFj3Qmn0GpU9bnk6I7HU0H2_NpU-fi5mIXj6xe349LyI8_bvfhE_ZHXyY!/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/hVHrboIwFH4V9wQtasD9BBPMhAgbLhv8MYUetQptU8AlPpgv4IutlRGn2aVp0pzvdk5blKF3lHFyYBvSMMFJqes0s1exNX-eeJaLo9mjj5-WQewvgjDCwRi9_SfINI1_WS7-8t_D3svQG2E8i4YX_x_xqfY7q_Fwhq352AomtudgNwymIztw7CB0UIIylNVtXrEmAaKKLUrry7kWqjIcJxWgNDmf9gOpxA72jUEpFIwCDQmnlCkoGnbQKsPIknBXStCvkwpukFblRgYHKIWsgDc9YaSeEnvgPZK3rKT1QnzEplXRXCOnopIlNEB7qZDAfaE03kUarLwd59rFRH6vOdCoKFp5-ccYFBO0S-junlB-7VxPW6Xupl4qsmZFj3Qmn0GpU9bnk6I7HU0H2_NpU-fi5mIXj6xe349LyI8_bvfhE_ZHXyY!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0896QCP16==/#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7
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både samråd och granskning. Boende har överklagat detaljplanen till Mark och 
miljödomstolen. 25/4 ”sammanträde och syn” i Askims församlingshem. 
Möjlighet och intresse att närvara som sakkunniga? Ingen på träffen har 
möjlighet att närvara den 25/4. OT mailar boende. 

- Inga inlämnade planärenden  

5. ÖVRIGT  

- Övriga frågor.  

6.  AVSLUTNING  
- Ingen gemensam skrivarträff innan nästa månadsträff  
- Nästa månadsträff är onsdag 8/5 - 2019, kl. 18-20.  

Maila OT om du kan komma, för att kunna beräkna fika. 
Fikansvarig nästa månadsträff: SN  
Fikansvarig kommande gånger: KW, DL, IB, OT, RJ, ALR 

 

- Vårens kommande månadsträffar 
Onsdag 12/6 och 3/7 

 

 
 
Vid pennan 
Oskar Tagesson 
 
Namn i dokumenten: 
 
ALR Ann-Louise Roldin 
BH Bosse Hermansson  
DG Dan Gall 
GG Gitte Gustafsson 
JL Jack Ljunggren 
KW Kim Weinehammar 
OT Oskar Tagesson 
RJ Rebecca Johansson 
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