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MINNESANTECKNINGAR 
Månadsträff 
Stadsplaneringsgruppen 
Naturskyddsföreningen i Göteborg 
 
Lokal: Naturskyddsföreningen i Göteborg, Första Långgatan 28B, 5 tr. Kl. 18-20 
 
 
Ny text (uppdateras vid minnesanteckningar) 
Text som behålls 
Text som tas bort nästa gång 
 
 
Närvarande 
Anna Katarina Bauder 
Annika Ahlberg 
Ann-Louise Roldin 
Bosse Hermansson 
Gilbert Svensson 
Oskar Tagesson 
 
 

nr anteckningar ans. 

 FIKA  

1. INFO  
- Intresse av gå med i skrivargrupp? Hör av er till Ann-Marie Ljungberg 

(annmarieljungberg@gmail.com) eller oskar.tagesson@gmail.com vid intresse. 
KLAR 

- Human Natures pop-up. Handla miljövänligt gruppen behöver stöd, finns det 
intresse att hjälpa till följande datum: 
31 augusti 12.00-18.00 Ö-festen Ringön  
14 september 12.00-16.00 Tellus kulturfestival i Bergsjön 
Human Natures pop.up är en cykelhusvagn som fungerar som en station och 
ställs upp i olika delar av staden för att prata om hållbar konsumtion. T.ex. få 
hjälp att putsa skor. Ett samarbete mellan Handla miljövänligt gruppen och 
Världskulturmuseet.  

KLAR 

- Exkursion och diskussion ute i skogen med samrådsgruppen för 
skogsskötselfrågor. Ska besöka ett område där skogsansvariga på 
fastighetskontoret har jobbat under vintern och våren och skall nu se resultatet 
av detta arbete. Datum 11 oktober, i området kring Olofstorp. Maila 
oskar.tagesson@gmail.com vid intresse. 

KLAR 

- Framtidsveckan 2019, 30 oktober -10 november. Några förslag på aktiviteter:  
- Anslagstavla med post-it lappar. Vad tänker du kring matodling och 

KLAR 
 

mailto:annmarieljungberg@gmail.com
mailto:oskar.tagesson@gmail.com
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stadsbyggnad? 
- Bygga sitt eget drömkvarter med fokus på matodling? 
- Tipspromenad om urban grönska i Göteborg. Vilka stadsodlingar finns det? 
Hur kan man odla i staden? Var finns Reko-ring (kan köpa lokalproducerat 
mat) Koppla till ÖP.(AA) 
OT frågar om någon annan grupp har tänkt göra någon aktivitet? För att 
samordna. OT samordnar kontakt mellan Studiefrämjandet och AA. 

 
 
AA’ 
 
OT 

- Socialt byggande och självbyggeri. Två dagars konferens, 19-20 september.  
Konferens på temat socialt byggande (själv- och tillsammansbyggande, 
byggemenskaper och bogemenskaper) med särskilt fokus på självbyggeri. 
Läs mer här och anmäl er här: https://socialtbyggande.se/ (Som medlem i 
Naturskyddsföreningen kan man köpa biljett (civilsamhälle deltagaravgift) för 
rabatterat pris) 

KLAR 

2. TEMAKVÄLLAR/AKTIVITETER/KAMPANJER  
- 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. Var lyckat. 10 personer.  

KLAR 

- Planera in några temakvällar under hösten? Några förslag som kom upp under 
kvällen: 
Träbyggnad 
Staden vid vattnet. Tillgängligheten vid vattnet/ WS om hur staden ska se ut 
mot vattnet. Utvecklingen av skärgården. 
Ekoby. Senare i höst. (GS) 
Återanvändning av fastigheter. Har tidigare varit som förslag att skapa en 
debattartikel. Kanske kan vara en WS om input till en sådan? 

KLAR 

3. PLANÄRENDEN  

3.1. Förslag på planärenden att driva proaktivt/inkomna synpunkter  
- - - 

3.2. Inkomna planärenden till Naturskyddsföreningen  
- Remiss förslag till utökning av naturreservat Tråkärrsslätt. Yttrande senast 

2019-09-31. Vi yttrar oss inte i nuläget.  
 

- Toredammen – Förtätning av bostadsbebyggelse. Plan granskning. Yttrande 
senast 2019-09-04. Hade varit intressant att yttra oss, vi ser om det finns 
möjlighet. Kan kommentera trafik till förskola, granska 
naturvärdesinventeringen, kolla artdataportalen, behovet av parkering m.m.  

 

- Gamlestaden  - Bostäder vid Gamlestadsvägen. Samt ändring av detaljplan II-
7820 kvarteret 20 öringen, inom stadsdelen Gamlestaden i Göteborg. Plan 
standardförfarande – Samråd. Yttrande senast 2019-09-10. Inte prioriterat 

 

https://socialtbyggande.se/
https://drive.google.com/drive/folders/1xkDXtgkEXF_1xc3-EZxjEgeo02y2c79b?usp=sharing
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/hVHtboIwFH0V36BFDbifYIKZEGGDZYM_ptDr1gltU8BFH2wvsBdbCyNOs4-mSXPPPefc0xbl6AnlnBzYM2mZ4KTSdZbb29ha3y08y8XR6sbHt2kQ-5sgjHAwR4__EXLdxr8sF3_pr2HvfurNMF5F017_h32m9c52Pl1haz23goXtOdgNg-XMDhw7CB2UoBzlTVfUrE2AqPIFZU1_7oSqTY-TGlCWfLzvJ1KJV9i3BqVQMgo0JJxSpqBs2UGzTEdWhLtSgn6dTPCeyxoNHtOj1JSKNS0xaKcKI4YDVELWwNuRbgw8JfbAR6ToWEWbjXiLTYCyPQ9ailpW0AIdqUIC94XS-GBpsOoy5HmKsfxec6BRWXay_90YFBN0cBheJKH8PLlZdkpdpU4V2bFyRAaRz6DSLqlQQIkJNbm4UU-W9cPTKYXi9PPOPgFzsUrf/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0454QCP12==/#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/hVHrboIwFH6V7Qla1ID7CSaQCRE2XCb8MYUeXSe0Tbks8Xn2DHsBX2wURpxml6ZJc77bOW1RijYo5aRle1IzwUnR1UlqbiNj-TB3DBuH3p2L79d-5K78IMT-DD3_J0g7Gv-ybPzlv4adx4kzxdgLJ73_j_ik81vb2cTDxnJm-HPTsbAd-Iup6VumH1goRilKqyYrWR0DUfkLSqr-3AlVao6TElASnz4ON1KJVzjUGqWQMwo0IJxSpiCvWdupNCMLwm0poXudRHCNNCrTMmihELIEXo-EljpKHICPSNawglYr8RbpVnl9jlyIUhZQAx2lQgJ3herwIVJjxeU45y468nvNgYZ53sj-HyNQTNAhYbh7TPm5c7VolLqaeq3IjuUjMphcBkWX4pGygKomtGpP73u4vFbvkOXT5riG7Pjjtm8_AQ8YNKQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0555QCP14==/#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7
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men hade varit intressant att kolla på boendekvaliteter, gårdsytor och träd som 
försvinner.  

3.3. Nya planärenden via Göteborgs Stad  
- Majorna – Ändring av detaljplan för Gathenhielmska trädgården. Plan 

standardförfarande – samråd. Yttrande senast 2019-08-30. Positiva till 
tillgängligöra delar av parken. Vi yttrar oss inte i nuläget.  

 

-  Björsared – Ändring av detaljplan vid Stenbrottsvägen.  Plan 
standardförfarande – samråd. Yttrande senast 2019-08-30. Vi yttrar oss inte.  

 

- Kungsladugård – Förskola och studentbostäder vid Kungsladugårdsskolan. 
Plan standardförfarande – samråd. Yttrande senast 2019-09-10. Positiva. Vi 
yttrar oss inte.  

 

- Knarrholmen – Fritidsbostäder och småbåtshamnar. Samråd. Yttrande senast 
2019-09-30. Vi vill yttra oss speciellt kring ålgräsängar och om det byggs på 
oexploaterad mark med naturvärden. OT Hör med GOF om de ska 
kommentera. 

OT 

3.4. Pågående planärenden  
- Naturreservat Lärjeåns dalgång. Information och samråd. Yttrande senast 

2019-09-30. Skräp nersmutsning, källsortering. Gröna kopplingar. Mail från 
Anders Malmsten, vi vill göra ett platsbesök tillsammans med honom och 
Mossens vänner förslagsvis lördag 21/9. Datumet funkar. Vid inbjudan 
informera om hur långt sträcka som man ska gå, hur lång tid som är beräknat 
och hur svår terräng. Tidpunkt? Plats? Fika/mat? 

OT 

3.5. Inlämnade planärenden  
- -  

4. STRATEGI   

- Trycka upp strategin och kortversionen i papperskopior. 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 

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 

https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N_N0t3Qw8Q7wD3Py8ffwNvE30wwkpiAJKG-AAjgZQ_ejCTkFGTsYGBu7-RmD9eIwvyA0NBQAY5ldt/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0277QCP17==/#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N_N0t3Qw8Q7wD3Py8ffwNvE30wwkpiAJKG-AAjgZQ_ejCTkFGTsYGBu7-RmD9eIwvyA0NBQAY5ldt/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0509QCP18==/#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N_N0t3Qw8Q7wD3Py8ffwNvE30wwkpiAJKG-AAjgZQ_ejCTkFGTsYGBu7-RmD9eIwvyA0NBQAY5ldt/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0543QCP14==/#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/1ZgDO52kaH41D2nvr0joBs_YteJTsqsOQ?usp=sharing
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- Talerätten, Verktyg, Handlingsplan (hur uppnår vi de 10 delstrategierna), Om 
planprocessen, Referenser. 

- 

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

- 

6. ÖVRIGT  

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

JL 

- Övriga frågor? Tips om konferens om socialt byggande, se ovan. ALLA 

7.  AVSLUTNING  
- Nästa månadsträff är onsdag 11/9 - 2019, kl. 18-20.  

Maila OT om du kan komma, för att kunna beräkna fika. 
Fikansvarig nästa månadsträff: IB 
Fikansvarig kommande gånger: SN (9/10), ALR (13/11), OT (4/12), DL, KW, 
ID, SN, RJ 

 

- Höstens kommande månadsträffar: onsdag 9/10, 13/11, 4/12  
 
 
Vid pennan 
Oskar Tagesson 
 
Namn i dokumenten: 
 
AA Annika Ahlberg 
AJ Axel Sjöberg 
DG Dan Gall 
ID Isabella Dehner 
JL Jack Ljunggren 
GS Gilbert Svensson 
OT Oskar Tagesson 
RJ Rebecca Johansson 
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