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Ny text (uppdateras vid minnesanteckningar) 
Text som behålls 
Text som tas bort nästa gång 
 

nr anteckningar ans fris 

 FIKA ALR  

1. INFO   

- -   

2. TEMAKVÄLLAR/ AKTIVITETER/ KAMPANJER   

-  Mall för påverkansplan.Ligger här (Google 
drive/Stadsplaneringsgruppen/4.Dokument och 
presentation/6.Aktiviteter och temakvällar). Starta upp och ta en kopia 
för ett nytt projekt. 

 KLAR 

- Temakväll: Grönbo Ekoby - vägen mot en ny ekoby i Göteborg. 
Tisdagen den 25/2 kl 18-19.30. Lokal: Studiefrämjandets lokaler på 
Falkgatan 7. Läs mer på Facebook. GS berättar om stor uppslutning, 
cirka 45 personer på plats. Många frågor kring processen, vägen 
framåt samt flera intresseanmälningar. 

GS KLAR 
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- Föredrag på Naturhistoriska Museet. Göteborg Kan Grönare. 5 mars 
2020 kl 18-19. Läs mer på Facebook.Naturskyddsföreningen sida.  
OT presenterade för ca 40 personer om hur vi värderar naturen i 
Göteborg, ekosystemtjänster, Göteborg kan grönare. Intresset var 
stort och föredraget var mycket uppskattat bland deltagarna.  

OT 200305 

- Temakväll: Grön infrastruktur. Lokal: Naturskyddsföreningens lokal. 
Förslag på vad vi ska presentera? Senarelägger. Diskussion kring 
alternativa upplägg istället för en vanlig föreläsning, ex. workshop eller 
liknande. Förslagsvis mer input från Göteborgs stad eller 
stadsbyggnadskontoret, någon form av diskussion eller panel? 

OT - 

- Studiebesök: GöteborgsOperan. Studiebesök för styrelsen och 
Stadsplaneringsgruppen. 10 personer, först till kvarn, när inbjudan går 
ut. Torsdag 19 mars kl 13.00-14.30. Göteborgsoperan har valt att 
skjuta upp studiebesöket på obestämd tid på grund av det pågående 
corona-utbrottet.  

CE - 

- Studiebesök: Modellgården i Angered med Klara Hansson. 16:e april. 
Kan bli uppskjutet på grund av corona. Mer information kommer 
framöver. 

CR/AJ 200416 

- Kampanj: Bristande cykelbanor. Filma när cykelbanor plötsligt tar slut. 
Finns en artikel i GP som undersökt var cykelbanor avslutas plötsligt. 
 
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? Koppla till statistik om varför det är viktigt att cykla och 
förtydliga även kopplingen till Naturskyddsföreningens arbete. Vi 
diskuterade även appar såsom Rambölls, happy commuter som visar 
vilka cykelvägar som är bäst för att undvika dålig luft. AA undersöker 
detta vidare och tar kontakt med KW som inte kunde närvara. 

KW/AA När? 

- Kampanj: Urban odling, bin, biologisk mångfald. Bra att ta kontakt med 
Anders Ridderström, Ängsgruppen.Under våren eller till hösten? DH 
inte på plats, ämnet tas upp vid nästa månadsträff istället 

DH När? 

- Kampanj: Plantera 1 000 000 träd. Under våren eller till hösten? 
KW inte närvarande, tas upp vid nästa månadsträff 

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 

KW/O
T 
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om Göteborg Kan Grönare 30/1. Hon var inte närvarande, OT mailar 
Anna Sibinska. 

- 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 2020/2021. DH/ID undersöker detta 
vidare till nästa träff och börjar eventuellt skissa på ett utkast 

DH/ID/
OT 

200626 

- Utredning: Träbyggnadsstrategi. Syfte: Göteborgs stad ska på sikt ta 
fram en träbyggnadsstrategi som vissa andra städer gjort (ex Varberg, 
Karlstad, Växjö). Förslaget måste vara välutformat från första början 
för att inte nekas direkt, då minskar chanserna att driva igenom ett 
liknande förslag avsevärt. Bryta myter kring byggande i trä? 
Klimatvinster, blandade material, långsam övergång från betong till trä 
för att trä ska bli familjärt igen. AW kollar referenser från andra städer. 

SN/A
W 

 

- Sommaravslutning. Något roligt och avslappnat innan 
sommarledigheten för att fira vad vi har lyckats med. Idéer och tankar? 
Intresse? Förslag datum 1/7 kl 17.30-. Datumet låter bra och 
avslutningen kan förslagsvis ske i Botaniska trädgården eller 
Trädgårdsföreningen. Om det regnar är Frilagret ett alternativ. 
Knytkalas? Picknick? Spel? Mingel med Stadsplaneringsgruppen? OT 
fixar FB-event och bjuder in. 

OT/XX 200701 

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. 
 
Har haft kontakt med Oscar Alarik, jurist Naturskyddsföreningen. Han 
anser att det viktigaste stödet vi kan ge är att leta reda på fakta. Han 
nämner dessa punkter: 

● Trafikverkets ekodukt, vad hände? 
● Inventeringar på plats. När kan vi ha en sådan? 
● Leta mer fakta kring vikten av grönstråket utifrån Göteborgs 

synvinkel. 
● Fakta och forskning av betydelsen av detta grönstråk och 

grönstråk likt dessa. 
● Kontakta de politiker i Göteborgs stad som vi har kontakt med 

angående frågan och se om de kan göra något. 
● Samarbetsgrupp kring frågan som kan driva överklagande 

processen. 
 
Vi diskuterade följande punkter 

● Kvicklera är ett problem i området som man i nuläget inte kan 
avgöra hur lätt det är att bygga på 

● Bergväggen, hur kommer berggrunden att reagera på borrning, 
ingen rapport visade att det är riskfritt att borra där. 

● Ekodukten kommer kunna bli mycket mindre än planerat, går 
inte att få den särskilt bred. Man vet inte om djurlivet och 
grönskan kommer frodas om ekodukten är för smal.  

● Ån borde först få klimatskydd och därefter bör det hela 
utvärderas igen 

● Bästa sättet för oss att stötta Naturskyddsföreningen i Mölndal 
är att starta en arbetsgrupp, möten för att göra ytterligare 
efterforskningar och föra dialog med Inger så fort som möjligt.  

- Planärende / Dialog Inbjudan till dialogmöte kring ett litet grönområde 
på Kungsladugårdsgatan nära Margretebergsvägen. Kungsladugård. 
Mail från Caroline Wingolf. Se mail. 
OT återkopplar och frågar hur dialog med Stadsbyggnadskontoret 
gick, nämner att vi tagit upp ärendet under vår månadsträff. Vi är 
intresserade av att stötta men behöver mer information för det. 

OT 200401 

3.2 Inkomna planärenden till Naturskyddsföreningen   

- Björlanda - Verksamheter vid Östergärde industriväg. Plan 
standardförfarande - samråd. Inga kommentarer förutom att eventuellt 
hålla koll inför nästa steg: granskning 

 200310 
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- Johanneberg - Gibraltarvallen. Plan granskning 
Vi har redan yttrat oss sedan tidigare och ställt oss ganska positiva. 
Det ska byggas på parkeringsplatser och ger lite mer lokalt stadsliv, vi 
ser inga större problem med detta planärende. OT mejlar DG, som 
arbetade med vårt yttrande under samrådsskedet, för information.Vi 
ställde oss även då överlag positivt. 

 200318 

- Kyrkbyn - Bostäder och förskola vid Grönebacken. Plan granskning 
Vi har inte uttalat oss angående detta planärende och har i nuläget 
inga starka åsikter gällande detta. 

 200318 

- Gamlestaden - Gamlestads torg etapp 2. Plan utökat förfarande - 
samråd. Ser vid första anblick okej ut, kolla vidare på grönknytpunkter 
och förtätning. Hur är det med plats för gående, cykelbanor, bil vs 
fotgängare med mera? Slutsatsen är att det i nuläget ser okej ut och 
att vi troligtvis inte behöver yttra oss.  

 200331 

- Centralenområdet - Bostäder, verksamheter och uppgångar för 
Västlänken. Plan utökat förfarande - samråd. 
Väldigt komplext ärende, svårt att uttala sig om helheten, svårt ärende 
att ändra på eftersom det är viktigt och stort för staden. Vi kollar vidare 
och skriver ner punkter som känns viktiga för oss, exempelvis 
gällande, luftkvalitet, cykelvägar, transporter, fotgängare. 

ALR/A
W 

200331 

3.3 Nya planärenden via Göteborgs Stad   

- Länk till Göteborgs Stad aktuella Plan och byggprojekt här. Inga fler 
ärenden togs upp. 

  

3.4 Pågående planärenden   

- Samråd enligt miljöbalken - åtgärder för att öka kapacitet, tillgänglighet 
och sjösäkerhet för containertrafiken till Skandiahamnen i Göteborgs 
hamn. OT kollar med styrelsen och havsnätverket. Yttrande lämnas in 
med hjälp av en marinbiolog och det lämnades in med hjälp av Lena 
och Victoria i styrelsen. 

OT KLAR 

- Centralområdet - Verksamhetet, handel och bostäder norr om 
centralstationen. Plan - Granskning. Vi hann inte gå igenom, är 
utskickat tidigare till gruppen. 

 200304 

- Krokslätt - Liseberg öster om Nellickevägen. Plan utökat förfarande - 
granskning. Vi yttrar oss inte. 

 200304 

3.6 Inlämnade planärenden   
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- -   

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 200401 

- Kontakta tjänstemännen. Förvaltningarna. Tillvägagångssätt liknande 
ovan. 

OT 200429 

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. 
Utkast tas upp vid nästa tillfälle 

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 
Skall diskuteras mer vid nästa tillfälle 

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. Inväntar svar. 

OT 190212 

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

● Sociala medier 
● Korrekturläsa (KW) 
● Sekreterare (AJ) 
● Samarbete kring möteskallelser  
● Mailansvarig 
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- Workshop kopplad till Översiktsplanen och Göteborg Kan Grönare. 
Hjälp från Jon Pelling. 
CE har varit i kontakt med Jon Pelling, vi ska börja diskutera kring 
aktörer och möjliga upplägg, skjuts dock upp på grund av 
corona-utbrottet. 

CE  

- Inga övriga frågor   

8.  AVSLUTNING   

- Nästa månadsträff är 1/4 - 2020, kl. 18-20. 
Maila OT om du kan komma, för att kunna beräkna fika.  

Fikaansvarig: KW 

  

- Vårens kommande träffar är onsdag  

● 29/4 
● 27/5 (Fokus: Ideellt engagemang?) 
● 24/6 (Fokus: Diskutera utkast Nationalstadspark) 

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

  

 

 

Vid pennan 

Oskar Tagesson / Caspar Engsner 

 

Namn i dokumenten: 

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