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MINNESANTECKNINGAR 
Månadsträff 
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 
Isabella Dehner 
Oskar Tagesson 
Simon Niva 
 
 

nr anteckningar ans. 

 FIKA  

1. INFO  
- -  

2. TEMAKVÄLLAR/AKTIVITETER/KAMPANJER  
- Vad talar vi om när vi talar om förtätning? – Får det gröna plats. Måndag 20/5 

18-20. Plats: Dalheimers hus och hyresgästföreningen. 
Utvärdering/återkoppling. Bra upplägg, intressanta samtal, försöka få till fler 
panelsamtal. 10 personer i publik. Vara ute i godare tid för att få fler 
närvarande. 

KLAR 
 

- Rundvandring – Stadens träd. Jon Hartill. 4/6. Kl. 17.30–19.00. 
Utvärdering/återkoppling. Ingen närvarande som var med vid eventet, spara till 
nästa månadsträff. 

KLAR 

- SBK - om planprocesser, överklagande och yttranden. Anna Starck från SBK 
kommer berätta om planprocessen, överklagande, vilka frågor kan vi som 
förening påverka i våra yttranden. Tisdag 11/6 kl. 17.30–19.30. 
Utvärdering/återkoppling. Lärorikt och intressant. Ett förslag på 
vidareutveckling under samma tema är att prata kring ett speciellt planärende 
och bjuda in stadsbyggnadskontoret för att diskutera processen. Sparar under 
tips. 

KLAR 

- Deltagande till Naturskyddsföreningens 60-årsfest den 17-18 augusti. Finns 
det intresse? Ansvariga för festen är Victoria Janovskis och Anders Johnard. 
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Förslag: 
1. Utställning på Naturhistoriska museet. Karta över 

Naturskyddsföreningens syn på grönstruktur i Göteborgs Stad och 
förslag på naturreservat.  

2. Föreläsning + gruppövning/diskussion om t.ex. skyddad natur, gröna 
samband eller hållbara städer. 

Vi har inte tid och engagemang att ordna något större, ev att vi kan ordna med 
utställning på Naturhistoriska samt skriva något på FB om 
Naturskyddsföreningens historia och kamp för naturområden. 

 
OT 

- Kampanj Översiktsplanen. En kampanj för att lyfta våra synpunkter via 
Nyhetsbrev och sociala medier. 
Tidplan (OT) Översyn samråd 2019-2020. Granskning hösten 2020 (godkänd i 
byggnadsnämnden innan). Antagande i kommunfullmäktige 2021. 
DG/OT berättar kort om status. Vi diskuterar namnförslag på kampanjen. De 
förslagen som uppskattades mest var Göteborg kan grönare, Gbg kan 
grönare, Gbg grönare, Grönare Göteborg. Favorit är Göteborg kan grönare. Vi 
diskuterar detta närmare med kontaktperson på Riks. 
Mer info om kampanjen finns här. 

OT/DG/AJ 

3. PLANÄRENDEN  

3.1. 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. Grön koppling mellan Slottskogen 
och Kungsparken. 

JL/RJ/OT 

- Bostäder vid Carlbersgatan. AB Framtiden. 250 bostäder. Poseidon 
tillsammans med MM Fastigheter. Överåsparken. Markanvisningen har tagits 
tillbaka på fastighetsnämndens majmöte, så projektet är avslutat. Framkom 
efter månadsträffen efter att ID tagit kontakt med Emmali Jansson på 
fastighetsnämnden. 

KLAR 

- Äldreboende och café vid Villa Överåsen. Vi följer ärendet. ID 

3.2. Inkomna planärenden till Naturskyddsföreningen  
- Skintebo – Bostäder vid Gullyckevägen. Plan standardförfarande Granskning. 

Yttranden senast 2019-06-12. Vi yttrande inte oss i samrådsskedet i februari 
2019. Yttrar oss inte. 

 

- Olskroken/Bagaregården – Blandstad inom Gamlestadens fabriker. Plan 
Utställning. Yttrande senast 2019-06-18. Vi är positiva till planen och yttrar oss 
eventuellt. Vi är positiva men skriver om träbyggnad och grönytor.  

SN 

- Majorna – Ändring av del av detaljplan för föreningslokal vid Majvallen. Plan 
Samråd. Yttrande senast 2019-06-18. Vi yttrar oss inte. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1qhzPvNVroB4VET79v9fsGU1Rj02C9lXX?usp=sharing
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/hZHtboIwFIZvZXfQokbcTzDRTIy6wbLBH1Po0XWUtikfi17PrmE34I2thRGn2QdpQvqc933PaYsS9IwSQRq2JxWTgnCzj5PxduMs7ie-4-H1_HaG76JgM1sFyzUORujpP0FiyviXz8Nf_mvsPwz8Icbz9aD1_xEfG7-7HQ3m2FmMnGAy9l3sLYPpcBy442DpohAlKCnrtGBVCERnLygu2_9O6sLWBCkAxeHpI79RWr5CXllKIWMU6JIISpmGrGKNUdmK4kR4SoG5nViKVstKAw_RQRkJZ2VFLK11as3QAJeqAFH1chvga5mD6ElaM07LlXzb2AGy6txoKgvFoQLaS6UCMZPa8C7SMn455LmLjfy-F0DXWVar9nU3oJmkXUJ3IyEV587ltNb6aupIkx3LetKZZgy4SdnXnB-yHJrT-x4uD9XqVfH4fIwgPf684k8pJZ8x/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/hVHtboIwFH0V36BFDbifYKKZGGGDZcIfU-jVdZS2KeCiD7YX2IutxRmn2UfTpLnnnnPuR1GO1igXZM92pGVSEG7iLHc3sbN4mASOj6P53Qzfp2E8W4XLCIdj9PwfITdp_Mvx8Zf-Fg4eh8EI43k07PV_2GdG723Gwzl2FmMnnLiBh_1lOB25oeeGSw8lKEd50xU1axMgunxBWdO_W6lrmxOkBpQlH-_VQGn5ClVrUQolo0CXRFDKNJQt2xuWzShOhK8UmO1kUvRc1hjwkB6UoXDWtMSinS6sGPbApapBtGe6NQi0rECckaJjnDYr-RbbBsr2Umgqa8WhBXqmSgViJrXBT5YW49dNXqpYy--xABqVZaf6341BM0lPDqeNJFRcKjfTTuubrlNNtqw8IyfRjAE3LjtSczCTUxDNYEsKzSrQV7P1MlU_rY8pFMefb_YJv5OQSA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0489QCP11==/#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/hVHrboIwFH6V7Qla1ID7CSaYCRE2XCb8MYUet2ppm3JZ4oPtBfZiozDiNLs0TZrz3c5pizK0RZkgLXshNZOC8K5OM3sXW6uHuWe5OFre-fh-E8T-OggjHMzQ83-CrKPxL8vFX_5r2HuceFOMl9Gk9_8Rn3Z-ZzebLLG1mlnB3PYc7IbBYmoHjh2EDkpQhrKqyUtWJ0B08YrSqj_3UpeGE6QElCYf78cbpeUBjrVBKRSMAg2JoJRpKGrWdirDKE6EqxR0r5NKYZBG50YGLXCpShD1SBipp-URxIjkDeO0Wsu32LQq6nPkQpaKQw10lEoFwpe6w4dIg_HLcc5dTOT3WgCNiqJR_T_GoJmkQ8Jw94SKc-dq0Wh9NfVGkz0rRmQw-Qx4l1KSQ0s4h8v79FJVPm1PG8hPP2739hOmWF2B/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN1475QCP15==/#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7
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- Högsbo – Stadsutveckling vid Olof Asklunds gata. Plan utökat förfarande 
gransking II. Yttrande senast 2019-07-03. Vi försöker yttra oss. Positivt nära 
kollektivtrafik, bygger på befintlig hårdgjord yta. Granska naturinventeringar, 
förskoleytor och skolytor utomhusmiljöer. Lokaler och verksamhetslokaler, 
arbetsplatser tillräckligt med lokaler. Cykelinfrastrukturer, grön mobilitet. 
Lådcykelpool.  

OT 

- Krokslätt – Liseberg öster om Nellickevägen. Plan utökat förfarande – samråd. 
Yttrande senast 2019-08-13. Kollar igen vid nästa månadsträff. 

- 

- Naturreservat Lärjeåns dalgång. Information och samråd. Yttrande senast 
2019-09-30. Skräp nersmutsning, källsortering. Gröna kopplingar. Mail från 
Anders Malmsten, vi vill göra ett event tillsammans med honom och Mossens 
vänner i t.ex. slutet på augusti.  

OT 

- Återvinningsanläggning RGS Nordic Arendal 12:117, Göteborg. 
Samrådsunderlag, ansökan om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken. Synpunkter 
senast 2019-05-20. Material finns i google-driven. Svårt ärende, lägga fokus 
på andra ärenden. Men skickar till Riks och frågar IB 

KLAR 

3.3. Nya planärenden via Göteborgs Stad  
- Ny rubrik för att fånga upp fler planärenden. Dessa går att finna på Göteborgs 

hemsida under Plan- och byggprojekt och rubriken Planer öppna för 
synpunkter. 

 

- Johanneberg – Ändring av detaljplan för studentbostäder vid Richertsgatan. 
Yttrande senast 2019-06-12. Vi yttrar oss inte 

 

3.4. Pågående planärenden  
- -  

3.5. Inlämnade planärenden  
- Älvsborg – Förskola vid Hagens Prästväg. Detaljplan Samråd II. Yttrande 

senast 2019-05-21. Inlämnat 
KLAR 

4. STRATEGI   

- Nyhetsbrev och sociala medier om våra delstrategier, presentera en 
delstrategi per månad. Strategi 2 till juli. 

OT 

- Trycka upp strategin och kortversionen i papperskopior. OT frågar om 
kostnaden mot styrelsen. Fått okej på budget på 5000: -. RJ ber om offert för 
både versionen hos Majornas tryckeri. Status? 

OT/RJ 

- Kontakta 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 

- Kontakta tjänstemännen. Förvaltningarna. Tillvägagångsätt liknade ovan. OT 

https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/hVHrboIwFH4V9wQtasD9BBPMhAgbLhP-mEKPW0dpmwIu8cH2AnuxURhxml2aJs35bue0RRnaoUyQI3smDZOC8K5OM3sfW-v7hWe5OFrd-vhuG8T-JggjHMzR03-CrKPxL8vFX_5r2HuYejOMV9G09_8Rn3Z-Zz-frrC1nlvBwvYc7IbBcmYHjh2EDkpQhrK6zSvWJEB08YLSuj8PUleGE6QClCYf7-VEafkKZWNQCgWjQEMiKGUaioYdO5VhFCfCVQq610mlMEircyODI3CpKhDNSBipp2UJYkTylnFab-RbbFoVzTlyKSvFoQE6SqUC4Uvd4UOkwfjlOOcuJvJ7LYBGRdGq_h9j0EzSIWG4e0LFuXO9bLW-mnqryYEVIzKYfAbcTMflYULqkreC1hd36uWqetydtpCfftzuzSc1Iyxh/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN1337QCP15==/#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/hVHtboIwFH2VvUGLGnA_wQQzIcIGywZ_TKFX1wltU8BFH2wvsBdbCyNOs4-mSXPPPefcj6IcPaOckwPbkZYJTiodZ7m9ia3V_dyzXBwtb318lwaxvw7CCAcz9PQfIddp_Mtx8Zf-GvYeJt4U42U06fV_2Gda72xmkyW2VjMrmNueg90wWEztwLGD0EEJylHedEXN2gSIKl9Q1vTvVqja5DipAWXJx_v-RirxCvvWoBRKRoGGhFPKFJQtO2iWyciKcFdK0NvJBO-5rNHgMT1KTalY0xKDdqowYjhAJWQNvB3pxsBTYg98RIqOVbRZi7fYNFC250ILUcsKWqAjVUjgvlAaHywNVl02ea5iLL_HHGhUlp3sfzcGxQQdHIaNJJSfKzeLTqmrrlNFtqwckUHkM6hoPzYUoHYX4_RMWT8-n1IoTj_f7BOuoDHR/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0412QCP18==/#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N_N0t3Qw8Q7wD3Py8ffwNvE30wwkpiAJKG-AAjgb6kUD95vEmRu4Ghl4mht4WZk7mBo4-3s7GZt7mZt4-5vrB-lH6UQVF-Vmp2SWZKfqRTn6GlsamqgYWFvoFuRFVIY6KigAhnypK/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#Z7_P1JQ8B1A08HOF0IJQ0QN4V3GQ4
https://drive.google.com/drive/folders/1N_JKK_gtnYIJJp8NS5Vv9ap6RRWquLI-?usp=sharing
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N_N0t3Qw8Q7wD3Py8ffwNvE30wwkpiAJKG-AAjgZQ_ejCTkFGTsYGBu7-RmD9eIyPBOo3jzcxcjcw9DIx9LYwczI3cPTxdjY28zY38_Yx1w_Wj9KPKskPSExP1Y8sLkksKgEzC3JDI6pCHBUBzz1X8g!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN1207QCP15==/#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N_N0t3Qw8Q7wD3Py8ffwNvE30wwkpiAJKG-AAjgb6kUD95vEmRu4Ghl4mht4WZk7mBo4-3s7GZt7mZt4-5vrB-lH6UQVF-Vmp2SWZKfqRTn6GJsYGqgaGpvoFuRFVIY6KigAgBnBJ/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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- Kontakta Riks för intresse om att ta fram en nationell Stadsbyggnadsstrategi. 
OT har skickat till flertal medlemmar samt ordförande i styrelsen på Riksnivå 
samt några som har intresse inom stadsplanering på Rikskansliet. Flertalet har 
föreslagit att vi skriver motion inför Riksstämman 2020 och kontaktar andra 
kretsar att skriva under. Intresse att vara med och skriva motion? 
Några funderingar som kom upp. Avgränsningar i motionen. Vilken storlek av 
samhälle, stad, by? Landsbygd? Kanske avgränsningen gäller detaljplanelagt 
område? Olika behov för olika typ av städer. Kolla på vilka beslut det redan 
finns. Gäller även infrastruktur och samband mellan städer? 
Stadsbyggnadsstrategin ska fungera som en mall som kan anpassas lokalt i 
kretsarna. 
Bjuda in/ ta kontakt med någon som har skrivit många motioner för tips. OT 
kollar med Lena.  

KLAR 

5 Handbok  

- Hanboken är ett internt hjälpmedel för de som arbetar i 
stadsplaneringsgruppen med handlingsplan, riktvärden, checklistor, mallar, 
kontaktlistor m.m. Svara på frågan ”hur?” Utkast ligger här. Kolla gärna igenom 
för diskussion om strukturen, vad saknar vi? 

ALLA 

- Övergripande struktur. OT 
- Talerätten, Verktyg, Handlingsplan (hur uppnår vi de 10 delstrategierna), Om 

planprocessen, Referenser. 
- 

- Bilaga – Checklista för detaljplaner. Flytta över riktvärden från handboken till 
checklista. 

- 

6. Grönplan  

- Överför kunskap från Yttrande från Översiktsplanen, t.ex. brister, gröna 
kopplingar, m.m. 

- 

7. ÖVRIGT  

- Undersök Göteborgsförslaget, vad innebär det? Ev. utvärdera t.ex. vilka 
Göteborgsförslag som har fått stort genomslag. 

JL 

8.  AVSLUTNING  
- Nästa månadsträff är onsdag 3/7 - 2019, kl. 18-20.  

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

 

- Höstens kommande månadsträffar: onsdag 14/8, 11/9, 9/10, 13/11, 4/12  
 
 
Vid pennan 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZgDO52kaH41D2nvr0joBs_YteJTsqsOQ?usp=sharing
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Oskar Tagesson 
 
Namn i dokumenten: 
 
AJ Axel Sjöberg 
DG Dan Gall 
ID Isabella Dehner 
JL Jack Ljunggren 
OT Oskar Tagesson 
RJ Rebecca Johansson 
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