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MINNESANTECKNINGAR 
Månadsträff 
Stadsplaneringsgruppen 
Naturskyddsföreningen i Göteborg 
 
Lokal: Naturskyddsföreningen i Göteborg, Första Långgatan 28B, 5 tr. Kl. 18-20 
 
 
NÄRVARANDE 
Anna-Maria Hultén 
Annika Ahlberg 
Albin Johansson 
Bosse Hermansson 
Ingela Drenske 
Kim Weinehammar 
Oskar Tagesson 
Simon Niva 
 
Ny text (uppdateras vid minnesanteckningar) 
Text som behålls 
Text som tas bort nästa gång 
 
 

nr anteckningar ans. fris. 

 FIKA   
- Fikansvarig: SN SN  
- Presentationsrunda   

1. INFO   
- -   

2. TEMAKVÄLLAR/ AKTIVITETER/ KAMPANJER   
- Naturbesök – Framtida naturreservat Lärjeåns dalgång. Lördag 21/9. Kl. 

10.00 vid spårvagnshållplatsen Galileis Gata, Bergsjön. Slutstation 
Linnarhult/Angered centrum. OT berättar kort om platsbesöket 

 KLAR 

- Aktivitet: 60-årsjublieum Naturskyddsföreningen i Göteborg. 
Björngårdsvillan, Slottskogen. Lördagen den 28/9 kl. 11-15 dagtid. Stort 
tält där Stadsplaneringsgruppen får en del av tältet. Tältväggar kan 
användas för upphängning och bord finns. Aktiviter nedan. 
 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 

OT KLAR 



 
Göteborg 2019-10-09 

 

 
 
 
 

Naturskyddsföreningen i Göteborg, Första Långgatan 28B, 413 27 Göteborg, goteborg@naturskyddsforeningen.se 
www.goteborg.naturskyddsforeningen.se för kontaktuppgifter, Org.nr 857201-2600, Pg 42 77 68 -7        

intresseanmälan. (OT) 
 OT berättar kort om dagen. 

- Aktivitet: Framtidsveckan 2019, 30 oktober -10 november. 
- Tipspromenad om urban grönska/matodling i Göteborg. 8-10 frågor. Tråd 
på naturkontakt för att komma med förslag på frågor finns här. Fyll på 
med tips (ALLA). Datum? Att göra: maila RJ och fråga om grafik, skriv 
frågor, låda att samla in svar i (AA). Vinst: en bok (OT) 

 
AA/ALL
A 

 
191030 
 

- Kampanj – Översiktsplanen. OT berättar om status och presenterar 
utkast. OT har varit i kontakt med Riksföreningen och Jon Pelling. Första 
delen av kampanjen skall lanseras i november 15/11. 
Har en workshop om namn på kampanjen. Följande namn bestämmer vi 
oss för: Göteborg Kan Grönare 
Underrubriker kommer vara Mitt Gröna Göteborg, ett diskussionsforum 
riktat mot privatpersoner. Vårt Gröna Göteborg, en plattform som samlar 
organisationer, näringslivet. Prioriterat för den 15/11 är den övergripande 
kampanjen Göteborg Kan Grönare. Om tid och engagemang finns 
utvecklar vi de andra delarna. 
I kampanjen ska vi trycka på att det finns många skalor av grönt. Beskriva 
vad grönt betyder för Naturskyddsföreningen. Brett begrepp. 
Fokusområden: Alla fokusområden skall ha en koppling mellan djur/växter 
och människa. Vi är en del av naturen, tryck på ”naturkänsla” 
För digital karta, kan vi använda oss av ”Min stad” eller ”Google-My 
maps”? 
Fördelade ut uppgifter kring kampanjen. Tidsplan med uppgifter och 
ansvarsområden ligger här. Många uppgifter har nu en ansvarig. Fyll på 
om du vill ta ansvar för en eller fler uppgifter. Kvar är t.ex. skriva 
debattinlägg, ta kontakt med media, fokusområden 5 (hälsoaspekten) och 
skapa Facebook-sida. 
Läs mer och skriv direkt i google docs-filen som ligger i mappen: 
Stadsplaneringsgruppen - Delad\4. Dokument och presentationer\8. 
Övrigt\19XXXX_Kampanj översiktsplan. Här står om syfte, mål, 
beskrivning och saker att tänka på. 

OT/RJ/
DG/KW
/SN/AA 

191115 

- Temakväll: Träbyggnad. Tisdag 29/10. Kl 18-19. SN tar fram utkast på text 
för FB-event. OT skapar FB-Event. FB-Event senast 191020. 

SN 191029 

- Temakväll: Grön infrastruktur. Det finns intresse. Preliminärt datum tisdag 
26/11 Kl. 18-19. Ordna inbjudan, skapa utkast på upplägg. FB 

OT 191126 

- Temakväll: Introduktion i miljörätt. Det finns intresse, återkommer med 
datum.  

OT  

- Temakväll: Park och naturförvaltningen kommer ev. för dragning. Datum 
är inte satt. 

AM/OT  

3. PLANÄRENDEN   

https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/grupper/stadsplaneringsgruppen-goteborg/forum/topic/framtidsveckan-2019-tipspromenad/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_3QRhyCbKR5a8LmmeonE8kmhQik6KEXaCZ-TqBsDYVQ/edit?usp=sharing
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3.1. Förslag på planärenden att driva proaktivt/inkomna synpunkter   
- - -  

3.2. Inkomna planärenden till Naturskyddsföreningen   
- Rud - Förskola vid Gitarrgatan. Plan standardförfarande - samråd. 

Yttrande senast 2019-10-01. Datum är passerat. 
 191001 

- Björlanda - Friidrottsanläggning norr om Skra Bro. Plan utökat förfarande - 
granskning. Yttrande senast 2019-10-02. Datum är passerat. 

 191002 

- Korsvägen - Ändring av detaljplan vid Universeum och 
Världskulturmuseet. Plan standardförfarande - samråd. Yttrande senast 
2019-10-15. Yttrar oss inte. 

 191015 

- Älvsborg – Bostäder vid Pärt-Antons gata. Plan-granskning. Yttrande 
senast 2019-10-30. Planärenden inkom efter månadsträffen, hör av dig 
om vi ska yttra oss.  

 191030 

3.3. Nya planärenden via Göteborgs Stad   
- Centrum – Ändring av detaljplan för Bro över Göta Älv. Plan 

standardförfarande – granskning. Yttrande senast 2019-10-16. Vi yttrar 
oss inte. 

 191016 

- Tuve – Ändring av detaljplan för skola vid Grinnekullegatan. Plan 
standardförfarande – samråd. Yttrande senast 2019-10-16. Prioriterar inte. 

 191029 

3.4. Pågående planärenden   
- 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 191016 

3.5. Inlämnade planärenden   
- Naturreservat Lärjeåns dalgång. Information och samråd. Yttrande senast 

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

OT KLAR 

4. STRATEGI    

- Trycka upp strategin och kortversionen i papperskopior. Vi har tryckt 50 
exemplar av strategin och 50 exemplar av kortversionen. Majornas 
tryckeri. 

OT/RJ KLAR 

- 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. 
Skickar till antingen nämndsekretararen eller ordförande. Be dem att lyft in 

OT 191130 

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!BN0118QCP18==/#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!BN0901QCP16==/#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!BN0389QCP17==/#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!BN0389QCP17==/#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-RmD9eIyPBOo3jzcxcjcw9DIx9LYwczI3cPTxdjY28zY38_Yx1w_Wj9KPKskPSExP1Y8sLkksKgEzC3JDI6pCHBUBzz1X8g!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0544QCP14==/#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!BN0441QCP19==/#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!BN0462QCP18==/#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!BN0393QCP17==/#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
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i dagordning på deras möten. OT skickar utkast på brev till Lena Nilsson, 
ordförande, för översyn. 

- Kontakta tjänstemännen. Förvaltningarna. Tillvägagångsätt liknade ovan. OT 200117 

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. Inväntar. 

ALLA  

- Övergripande struktur. Kan stryka några rubriker och göra det tydligare. OT 191031 
- 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?   
- Tack till Jon Hartill för trädvandringen. En bok, förslag ”Naturligt”. OT kollar 

om bok finns tillgänglig annars köper in en. KW skickar/ger boken till Jon 
Hartill 

KW 191113 

- Inbjudan till Riksdagen för seminarium om stadsplanering (MP). Tas upp 
vid nästa tillfälle nästa tillfälle (MP).  

KW  

- Utvärdering. Kommer skicka ut en utvärdering under hösten inför 
planering inför nästa års verksamhetsplan. Denna är helt anonym.  

OT 191101 

- Verksamhetsplan diskuteras på nästkommande träff. Fundera på vad DU 
vill att Stadsplaneringsgruppen ska arbeta med, prata kring och 
satsa på inför nästa år. Vad kan aktiviteten tänkas kosta? 

ALLA 191113 

7.  AVSLUTNING   
- Nästa månadsträff är onsdag 13/11 - 2019, kl. 18-20. Fokus: 

verksamhetsplan och kampanjen Göteborg Kan Grönare 
Maila OT om du kan komma, för att kunna beräkna fika. 
Fikansvarig nästa månadsträff: ALR 
Fikansvarig kommande gånger: IB (4/12), DL, KW, ID, RJ, OT, SN 

  

- Höstens kommande månadsträffar: onsdag 4/12   
 
Vid pennan 
Oskar Tagesson 
 
Namn i dokumenten: 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZgDO52kaH41D2nvr0joBs_YteJTsqsOQ?usp=sharing


 
Göteborg 2019-10-09 

 

 
 
 
 

Naturskyddsföreningen i Göteborg, Första Långgatan 28B, 413 27 Göteborg, goteborg@naturskyddsforeningen.se 
www.goteborg.naturskyddsforeningen.se för kontaktuppgifter, Org.nr 857201-2600, Pg 42 77 68 -7        

 
AA Annika Ahlberg 
AM Anders Malmsten 
BH Bosse Hermansson 
DG Dan Gall 
KW Kim Weinehammar 
OT Oskar Tagesson 
RJ Rebecca Johansson 
SN Simon Niva 
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