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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-Maria Hultén 
Annika Ahlberg 
Bosse Hermansson 
Lovisa Bråvi 
Oskar Tagesson 
 
 
 

nr anteckningar ans. 

 FIKA  

1. INFO  
- 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 

- 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  
- Naturbesök – Framtida naturreservat Lärjeåns dalgång. Lördag 21/9. Kl. 10.00 

vid spårvagnshållplatsen Galileis Gata, Bergsjön. Slutstation Linnarhult/Angered 
centrum.  

KLAR 

- Aktivitet: 60-årsjublieum Naturskyddsföreningen i Göteborg. Björngårdsvillan, 
Slottskogen. Lördagen den 28/9 kl. 11-15 dagtid. Stort tält där 

OT/XX 

mailto:oskar.tagesson@gmail.com
https://socialtbyggande.se/
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Stadsplaneringsgruppen får en del av tältet. Tältväggar kan användas för 
upphängning och bord finns. Aktiviter nedan. Behövs ansvarig för workshop, 
intresse? 
 Workshop – Skapa ditt drömkvarter (Ansvarig?) 
 Affisch – Vilken är din gröna oas i Göteborg. Sätt en pin på ditt 

smultronställe.(OT) Ha en extra affisch vid sidan av som man kan göra 
anteckningar på.  

 Infobord om strategin, översiktsplanen, grön stadsbyggnad och 
intresseanmälan. (OT) 

- Aktivitet: Framtidsveckan 2019, 30 oktober -10 november. 
- 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, Något om Kampanjen om översiktsplanen.(AA) Tråd på 
naturkontakt för att komma med förslag på frågor. 
OT frågar om någon annan grupp har tänkt göra någon aktivitet? För att 
samordna. OT samordnar kontakt mellan Studiefrämjandet och AA. Inget svar. 

 
AA 
 

 
KLAR 

- Kampanj – Översiktsplanen. OT berättar om status. OT/RJ/D
G 

- Temakväll: Träbyggnad. Datum? SN 
- Temakväll: Introduktion i miljörätt. Det finns intresse, återkommer med datum.  OT 
- Temakväll: Grön infrastruktur. Det finns intresse. Preliminärt datum tisdag 

26/11 Kl. 18-19. Ordna inbjudan, skapa utkast på upplägg.  
OT 

3. PLANÄRENDEN  

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

3.2. Inkomna planärenden till Naturskyddsföreningen  
- Torslanda – Ändring av detaljplan för Torslandaskolan. Plan 

standardförfarande – samråd. Yttrande senast 2019-10-16 
Gruppen är överlag positiv till planen. Om vi yttrar oss kan vi kommentera 
transporter, bilfri zon närmast skolan (”hjärtezoner”), gröna tak, träbyggnad, 
solceller etc. 

BH 

3.3. Nya planärenden via Göteborgs Stad  
 För information, samtliga ärenden innebär enbart små justeringar och har 

ingen stor miljöpåverkan. Gruppen instämmer och vi yttrar oss inte. Men 
diskussion kring upphävande av detaljplan i Hjuvik.  

 

- Kungsladugård – Ändring av detaljplan för Vagnhallen Majorna.  KLAR 
- Styrsö – Bostäder och teknisk anläggning vid Styrsö Tångenväg KLAR 

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!BN0393QCP17==/#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!BN0514QCP19==/#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!BN0395QCP13==/#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7
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- Torslanda – Upphävande av detaljplan i Hjuvik KLAR 

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

2019-09-30. Skräp nersmutsning, källsortering. Gröna kopplingar. Utkast är 
ännu inte framme.  

OT 

- 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. Har haft kontakt med GOF. Eventuellt att ålgräsängarna inte 
längre är hotade av planen, BH kollar och jämför DP med naturinventeringar 
för ålgräsängar. Ev. behöver vi inte yttra oss.  

OT/BH 

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. Vi går igenom 
utkastet och gruppen tycker strukturen är okej. Vi arbetar vidare med den 
under hösten.  

ALLA 

- Övergripande struktur. Kan stryka några rubriker och göra det tydligare. OT 
- Talerätten, Verktyg, Handlingsplan (hur uppnår vi de 10 delstrategierna), Om 

planprocessen, Referenser. Intresse att skriva på någon del? 
- 

- Bilaga – Checklista för detaljplaner. Flytta över riktvärden från handboken till 
checklista. Intresse att skriva på någon del? 

- 

6. ÖVRIGT  

- Övriga frågor?  

7.  AVSLUTNING  
- Nästa månadsträff är onsdag 9/10 - 2019, kl. 18-20.  

Maila OT om du kan komma, för att kunna beräkna fika. 
 

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!BN0117QCP19==/#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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Fikansvarig nästa månadsträff: SN 
Fikansvarig kommande gånger: ALR (13/11), IB (4/12), DL, KW, ID, RJ, OT 

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