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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 
Ann-Louise Roldin 
Albin Johansson 
Gilbert Svensson 
Isabella Dehner 
Oskar Tagesson 
 
 

nr anteckningar ans fris 

 FIKA ID  

1. INFO   

- Naturskyddsföreningen i Göteborgs nyhetsbrev. Länk för att anmäla 
sig här. 

  

- Kort intervju med Axel Sjöberg, Naturskyddsföreningen, kring 
verksamhetsplan för att marknadsföra och locka fler medlemmar. 
Måndag 17/1 kl 17.00-17.30, Första Långgatan 28B. Intresse att vara 
med tillsammans med mig? 

  

- Bokrelease “De byggde gemenskap” Helena Westholm. Göteborgs 
Litteraturhusen, Heurlins plats 1B. 26 februari. Anmäl er här. 

  

2. TEMAKVÄLLAR/ AKTIVITETER/ KAMPANJER   

-  Tagit fram en mall för påverkansplan som kan vara till hjälp vid 
uppstart av en ny idé och aktivitet. Den bygger på material från 
Naturskyddsföreningen Riks. Det är ett google-docs dokument. Mallen 
ligger här (Google drive/Stadsplaneringsgruppen/4.Dokument och 

  

 
 
 
 

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  

https://goteborg.naturskyddsforeningen.se/nyhetsbrev/
https://ui.ungpd.com/Surveys/a32b62c4-fe2b-451d-b100-a1769380b7c2
https://drive.google.com/drive/folders/1HP2bAAD1IeZ6s_7D2jOjs03uFY1vvAk1?usp=sharing


 
Göteborg 2020-02-12 

 

presentation/6.Aktiviteter och temakvällar). Starta upp och ta en kopia 
för ett nytt projekt. 

- Möte med Miljöpartiets stadsbyggnadspolitiker angående den nya 
översiktsplanen.Torsdag 2020-01-30 kl 18.00-19.30. Plats: Rådhuset.. 
IB och OT återberättar kort. 

OT/ID KLAR 

- Motion om Hållbara städer till Naturskyddsföreningens riksstämman 
2020. Skall vara klar 2019-01-31. Riksstämman äger rum i Mora 
12–14 juni. Alla medlemmar är välkomna. Maila Mölndal och kolla 
intresse (OT). Motionen är färdig.Mölndal stödjer motionen. Skickat till 
samtliga länsförbund som vidarebefordra till kretsar. Styrelsen i 
Göteborg ställde sig bakom motionen 2020-01-15. Nästa steg är 
förbereda presentation av motionen på årsstämman. 

OT KLAR 

- Temakväll: Grönbo Ekoby - vägen mot en ny ekoby i Göteborg. 
Tisdagen den 25/2 kl 18-19.30. Lokal: Byte av lokal till 
Studiefrämjandets lokaler på Falkgatan 7. Läs mer på Facebook. 
Anmäl intresse genom att maila oskar.tagesson@gmail.com. Snart 
fullt! 

GS 200225 

- Föredrag på Naturhistoriska Museet. Göteborg Kan Grönare. 5 mars 
2020 kl 18-19. Läs mer på Facebook.Naturskyddsföreningen sida. 

OT 200305 

- Temakväll: Grön infrastruktur. Tisdag mars 17/3 kl 18-19.  Lokal: 
Naturskyddsföreningens lokal. OT tar fram en beskrivning av 
föredraget för FB-event och nyhetsbrev. 

OT 200317 

- Studiebesök: GöteborgsOperan. Studiebesök för styrelsen och 
Stadsplaneringsgruppen. 10 personer, först till kvarn, när inbjudan går 
ut. Torsdag 19 mars kl 13.00-14.30.  

CE 200319 

- Stadsvandring med vårkänslor. Natur- och stadsvandring kopplade till 
ÖP. April/maj.  

CR/AJ  

- Temakväll/platsbesök: Restaurering av våtmarker. AJ undersöker 
möjligheterna hos Risveden under året. Vi senarelägger detta och ta 
bort från dagordningen på kommande träff. Det är sparat i excel-arket 
“Aktiviter och temakvällar planering - Stadsplaneringsgruppen 2020”. 
Ligger här: Google Drive\Stadsplaneringsgruppen - Delad\4. 
Dokument och presentationer\6. Aktiviteter och temakvällar. 

AJ  

- Kampanj: Bristande cykelbanor. Filma när cykelbanor plötsligt tar slut. 
Finns en artikel i GP som undersökt var cykelbanor avslutas plötsligt. 
 

KW/AA När? 
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Andra förslag som diskuterade: “The dutch grip”, beräkna och 
visualisera antal cyklister som passerar, klisterlappar som uppmuntrar 
cyklister med text såsom “Tack för att du cyklar” “Tack för din insats 
för klimatet”, “Tack för att du valde cykeln idag”. Under våren eller till 
hösten? Ta upp igen på kommande träff. 

- Kampanj: Urban odling, bin, biologisk mångfald. Bra att ta kontakt med 
Anders Ridderström, Ängsgruppen.Under våren eller till hösten? Ta 
upp igen på kommande träff. 

DH När? 

- Kampanj: Plantera 1 000 000 träd. Under våren eller till hösten? Ta 
upp igen på kommande träff. 

KW När? 

- Samtal: Inbjudan till Riksdagen för seminarium om stadsplanering 
(MP). Samarbete med Hyresgästföreningen, kontaktperson Jesper 
Bryngelsson. OT kollar först med Anna Sibinska inom MP på samtal 
om Göteborg Kan Grönare 30/1. Hon var inte närvarande, OT mailar 
Anna Sibinska. 

KW/O
T 

 

- Utredning: Nationalstadspark. 
● Tillvägagångssätt - upplägg utredning 
● Vad är en Nationalstadspark? Är det rätt namn? 
● Vad skyddar man - kultur eller natur? Helst både och. 
● Hur går man tillväga? Vilka kontaktpersoner? 
● Utreda tre alternativ? 
● Jämför med vår grönkarta 

 
Utkast till det sista mötet till sommaren, 200626. Ev ett färdigt förslag 
på 2-3 alternativ till årsskiftet. 

DH/ID/
OT 

200626 

- Utredning: Träbyggnadsstrategi SN  

3. PLANÄRENDEN   

3.1 Förslag på planärenden att driva proaktivt/inkomna synpunkter   

- Lunnagården, Mölndal. Samrådsskede. Fått förfrågan från ordförande 
Naturskyddsföreningen i Mölndal, Inger Schale. Hur kan vi stötta 
deras krets? Viktig fråga även för Göteborgs Stad, fungerar som grön 
koppling. Vad tycker vi om planerna? Grönt stråk smalnas av. 
 
Att kolla på: 
Jordmån och dagvatten (ID) 
Grönstråk  - Biologisk mångfald (OT) 
Rekreation och möjlighet att ta sig till sjön. 

OT/ID 200227 
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Vi ser det som ett viktigt ärende och vill skriva på deras yttrande. OT 
håller kontakten med Mölndalskretsen. Vi vill trycka på vikten av att 
grönstråket förstärks och inte bara blir något som blir över. 

3.2 Inkomna planärenden till Naturskyddsföreningen   

- Samråd enligt miljöbalken - åtgärder för att öka kapacitet, tillgänglighet 
och sjösäkerhet för containertrafiken till Skandiahamnen i Göteborgs 
hamn. Se bilaga. 
 
OT kollar med styrelsen och havsnätverket. 

OT 200228 

- Inkomna efter månadsträffen: Centralområdet - Verksamhetet, 
handel och bostäder norr om centralstationen. Plan - Granskning. 

 200304 

- Inkomna efter månadsträffen: Krokslätt - Liseberg öster om 
Nellickevägen. Plan utökat förfarande - granskning. 

 200304 

3.3 Nya planärenden via Göteborgs Stad   

- Stampen - Ändring av del av detaljplan för Stampgatan 12-18. Plan 
standardförfarande samråd. Vi lämnar inga synpunkter. 

 200219 

- Bergsjön - Ändring av detaljplan för Gärdsås egnahem. Plan 
standardförfarande - samråd. Vi lämnar inga synpunkter. 

 200226 

3.4 Pågående planärenden   

- -   

3.6 Inlämnade planärenden   

- -   

4. STRATEGI   

- Kontakta politikerna. Steg 1, skicka mail (och papperskopia) till 
aktuella nämnderna. Steg 2 efterfråga möte. 
Fastighetsnämnden, Kretslopp och vattennämnden, Miljö- och 
klimatnämnden, Nämnden för konsument- och medborgarservice, 
Park- och naturnämnden och Trafiknämnden. Skickar till antingen 
nämndsekreteraren eller ordförande. Be dem att lyft in i dagordning på 
deras möten. 

OT 200218 
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- Kontakta tjänstemännen. Förvaltningarna. Tillvägagångssätt liknande 
ovan. 

OT 200320 

5.  HANDBOK   

- Checklista för yttranden på planärenden. Påbörjad checklista ligger 
under Drive/ Stadsplaneringsgruppen delad/4.Dokument och 
presentationer/3.Handbok/1.Checklist. OT mailar checklista som kan 
vara ett underlag. 

AMH  

6. GRÖNKARTA   

- Utveckla grönkartan. Lägg till synpunkter på den nya översiktsplanen. 
Konfliktområden? Möjlighet till en digital karta? Nuvarande karta ligger 
under Drive / 4. Dokument och presentationer / 2.Grönplan 

DH  

7. ÖVRIGT   

- Stadsplaneringsgruppen skaffa en egen mail för att ta emot 
synpunkter och planärenden. Bra idé. OT hör med 
Naturskyddsföreningen Riks för att skapa en med 
@naturskyddsföreningen.se 

OT 190212 

- Ansvarsområden i Stadsplaneringsgruppen. Är det något område du 
vill ansvara för? 

● Sociala medier 
● Korrekturläsa (KW) 
● Sekreterare (AJ) 
● Samarbete kring möteskallelser  
● Mailansvarig 

  

- Övriga frågor?   

- Rasrisker, Isabella visar ett projekt hon arbetat med på universitet 
gällande rasrisker vid Lärjeån. Kanske kan vara med i grönkartan 
framöver? 

  

8.  AVSLUTNING   

- Nästa månadsträff är 4/3 - 2020, kl. 18-20. 
Maila OT om du kan komma, för att kunna beräkna fika.  

Fikaansvarig: SN 

  

- Vårens kommande träffar är onsdag    
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● 1/4 
● 29/4 
● 27/5 
● 24/6 (Fokus: Diskutera utkast Nationalstadspark) 

Fikaansvarig kommande gånger: ALR, AA, AJ, CE, RJ, OT, KW, ID 

 

 

Vid pennan 

Oskar Tagesson 

 

Namn i dokumenten: 

AA Annika Ahlberg 
ALR Ann-Louise Roldin 
AJ Albin Johansson 
AMH Anna-Maria Hultén 
CR Cecilia Rydberg 
CE Caspar Engsner 
DH Daniela Hukkinen 
GS Gilbert Svensson 
ID Isabella Dehner 
KW Kim Weinehammar 
OT Oskar Tagesson 
SN Simon Niva 
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