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MÅNADSTRÄFF - MINNESANTECKNINGAR 
Stadsplaneringsgruppen 
Naturskyddsföreningen i Göteborg 
 
Digitalt möte 

 

Närvarande 

Anna Weber 
Ann-Louise Roldin 
Annika Ahlberg 
Albin Johansson 
Kim Weinehammar 
Oskar Tagesson 
Stina Östberg 
 

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

nr anteckningar ans fris 

1. INFO   

- Mötet hålls digitalt med hjälp av Google Hangouts. OT går kort 
igenom tekniken. T.ex. dela skärm. 
Regler för mötet, t.ex: 

- Stäng av mikrofonen när du inte talar. 
- Säg ditt namn innan du talar. 

Utvärderar tekniken och Hangouts i slutet av mötet 

  

- Hälsningsrunda    

2. TEMAKVÄLLAR/ AKTIVITETER/ KAMPANJER   

- 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. Utgår tillsvidare 

CE - 

 
 
 
 

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  



 
Göteborg 2020-04-01 

 

- Studiebesök: Modellgården i Angered med Klara Hansson. 16:e april. 
Uppskjutet. Utgår tillsvidare. Ovanstående två punkter flyttas till arkiv. 

CR/AJ - 

- 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? 
Möjlighet till digital träff? OT utreder upplägg och digital träff. 

OT - 

- Kampanj: Bristande cykelbanor / Cykla mera. Har lagt över tidigare 
kommentarer i arbetsdokument på googledocs. 
Namn på kampanjen? Inget namn ännu, men ev. något med Kålle och 
Ada. 
När ska kampanjen lanseras? Troligtvis till mars 2021 
Vem filmar? Filmutrustning? Vi använder mobilkameror och försöker 
få många medlemmar att vara med på filma. 
Förslag på ställen att filma? Förslag i dokument. Hör av er om ni har 
fler tips. 
 
KW, AA och OT hade arbetsmöte 31/3. De presenterar så långt man 
har kommit och gick igenom tidigare mötets protokoll “Påverkansplan 
& arbetsdokument” - Kampanj Cykel i Göteborg. Planer om att filma 
reklamer för kampanjen, lansera kampanj antingen tidig höst eller 
nästa vår, och utforma en hemsida. Fösta tre filmtillfällena kommer 
vara måndag 4/5, 18/5 och 1/6,  kl 18. Mer info kommer om platser. 
Se dokument för mer info. 
 
OT frågar i utskick till Stadsplaneringsgruppen (och ev Facebook) om 
intresse finns att vara med och filmredigera. Är du intresserad anmäl 
dig till KW genom att maila kimwim@hotmail.com 

KW/AA
/OT 

210301 

- Kampanj: Urban odling, bin, biologisk mångfald. Bra att ta kontakt 
med Anders Ridderström, Ängsgruppen.Under våren eller till hösten? 
DH frånvarande, diskutera vid senare möte.  

DH När? 

- Projekt: Plantera 1 000 000 träd 
 

● Exempel på städer som satsat på 100 000 träd 
● Exempel från Tyskland: 7000 oaks  
● Engagera medborgare. Låta dem vara del i plantering och 

vård. 
● Kombinera med Göteborgs 400-årsjubileum?  
● KW tog kontakt med arborist John Hartill. Han menar att innan 

detta kan ske måste träden få rätt förutsättningar att överleva 
över tid. Bestäm vilka marker ska träden få och vad för vård.  

KW/AA
AW/SÖ 
OT/AJ 

201101 

 
 
 
 

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://drive.google.com/open?id=17rDNIodgNmL3ETKRNVoluc3uZLa39z12
mailto:kimwim@hotmail.com


 
Göteborg 2020-04-01 

 

● Finns viktigaste ekosystemtjänster i de äldre träd som står. Ett 
stort gammalt träd motsvarar 1000 nya träd i koldioxidupptag 

● KW har sett förslag från planerare att “ha träd i lådor”, något 
hon menar visar på bristande kunskap.  

● John menar att det är viktigt att lära ut vad träd behöver innan 
plantering. KW föreslår att lyfta idén att plantera 1 000 000 hos 
stadens beslutsfattare till jubileumet  John kan hjälpa till i 
strategi vad gäller trädens plantering och omvårdnad. 

● Möjliga samarbetspartner: Agroforestry center (AJ ska 
sammanställa en lista) 

● Har luftkvalité försämrats? Kolla med IVL 
● En arbetsgrupp bestående av KW, AA,AW, SÖ, AJ och OT 

skapas. KW tar kontakt med projektgruppen och för vidare 
arbetet. 

- Kampanj: Göteborg Kan Grönare - Workshop kopplad till 
översiktsplanen. 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  

- 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/OT 200426 

- Utredning: Nationalstadspark. Utkast till det sista mötet till sommaren, 
200626. Ev ett färdigt förslag på 2-3 alternativ till årsskiftet 2020/2021. 
DH/ID frånvarande, diskutera vid senare tillfälle. 

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.  
AW har planerat ett möte med kollegor om referenser från andra 
städer. 

SN/AW  

- Sommaravslutning: Hänga med Stadsplaneringsgruppen.. Något roligt 
och avslappnat innan sommarledigheten för att fira det vi har lyckats 
med. Datum 1/7 kl 17.30-. Botaniska trädgården eller 
Trädgårdsföreningen (möjlighet till Palmhuset). Om det regnar är 

OT/XX 200701 
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Frilagret ett alternativ. OT fixar FB-event och bjuder in. OT fixar 
FB-event 200601 om eventet känns aktuellt sett till corona. 

3. PLANÄRENDEN   

3.1 Förslag på planärenden att driva proaktivt/inkomna synpunkter   

- Lunnagården, Mölndal. Vi stödjer Naturskyddsföreningen i Mölndal för 
att stoppa detaljplanen. Samlad information finns i påverkansplan i 
driven: 4.Dokument och presentationer/5.Yttrande / Lunnagården. 
Länk. 
 
Jordmån och dagvatten (ID) 
Grönstråk  - Biologisk mångfald (OT) 
Rekreation och möjlighet att ta sig till sjön. 

OT/ID 200227 

- Framtida planärende vid grönområde vid Kungsladugårdsgatan nära 
Margretebergsvägen, Kungsladugård. Grannar har fått inbjudan till 
dialogmöte från staden. 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 konstaterar att dialogmöte är genomfört. Vi har 
fått ta del av sammanställning med kommentarer från deltagande vid 
dialogmötet men ingen mer information. Oktober eller november 
kommer sammanvägning av olika intressen gjorts och mer info 
kommer. Vi inväntar det. 

OT KLAR 

3.2 Inkomna planärenden till Naturskyddsföreningen   

- -   

3.3 Nya planärenden via Göteborgs Stad   

- Backa - Ändring av detaljplan vid Stenhedsgatan. Liten förändring, 
påverkar inte naturvärden. Bestämmer att inget yttrande kommer 
skrivas.. 

 200407 

- Brännö - Bostäder vid Kärleksstigen. Utställning. Naturinventering? 
Naturvärden? Riksintresse? Naturinventeringar saknas. Riksintressen 
som ständigt utökar bebyggelse. Vi skriver detta i ett yttrande. Mejla 
OT i fall av önskan att tillägga något till yttrande. 

OT 200422 

3.4 Pågående planärenden   
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- -.   

3.5 Inlämnade planärenden   

- Centralenområdet - Bostäder, verksamheter och uppgångar för 
Västlänken. Plan utökat förfarande - samråd. Inlämnat, se hemsida. 
Skickas med i mejlet. 
 
Utgångspunkten i planen är trafiken framför annat och det byggs för 
tätt. Det är en väldigt komplex plan. Otroligt specifik på vissa 
områden. Det var svårt att utläsa prioriteringar på ekosystemtjänster 
och dagvattenhantering. Otydligt för fotgängare och cyklister att förstå 
hur de tar sig upp på bron. Delar av upphöjd räls har redan börjat 
byggas. Är detta godkänt genom annat planärende? 

AW/AL
R 

KLAR 

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. Inväntar till corona-epidemin lagt sig? Brev kommer 
skickas som berättar om våra ambitioner. Inte lika påtvingade i en 
känslig tid och öppnar för dialog längre fram mot hösten. OT skickar 
ut. 

OT 200401 

- Kontakta tjänstemännen. Förvaltningarna. Tillvägagångssätt liknande 
ovan. Inväntar till corona-epidemin lagt sig? Se kommentar ovan. OT 
skickar ut. 

OT 200426 

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 presenteras av OT. AMH behöver pausa detta arbete, vem kan 
ta över? Utse en ersättare vid ett annat möte. Kim är eventuellt frivillig. 

XX?  

6. GRÖNKARTA   

- Utveckla grönkartan. Lägg till synpunkter på den nya översiktsplanen. 
Konfliktområden? Möjlighet till en digital karta? Nuvarande karta ligger 

DH  
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under Drive / 4. Dokument och presentationer / 2.Grönplan. DH 
frånvarande, diskutera vid ett senare möte. 

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, har mailat och påmint. 

OT 190212 

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

● Sociala medier 
● Korrekturläsa (KW) 
● Sekreterare (AJ) 
● Mailansvarig 
● Annat? 

  

- Utvärdering av digitalt möte och Hangouts 
● Bra, tydligt, över förväntan, tydligt med av och på med 

mikrofon 
● Tycker det funkade bra 
● Funkat bra 
● Funkade bra 
● Tummen upp 
● Skulle föredra 5 minuters bensträckare efter en timme. 

Förslaget om 5 minuters paus är bra och vi inför det på både digitala 
och fysiska träffar. Påminn gärna om möteshållare glömmer. 

ALLA  

- Vi diskuterar att ta ställning till bergsprängning. Pekar på att det är 
ingrepp som inte går att återställa. Vad utgör egentligen detaljplanen 
för syfte om sprängningar sker oavsett? Kritiserar jargong på kommun 
och fall där de restriktioner som skrivs på papper inte utövas i 
verkligheten. OT  lägger till detta som förslag på justeringar till nästa 
version av strategi.  

OT 200426 

- Vi diskuterar parkeringshus vid masthuggskajen. Kommunen talar om 
att utöka mått på parkeringsplatser för att fler kör större bilar. Är det 
klokt att som stad möta bilindustrins instresen? 

  

- OT: Även efter Corona är det kanske möjligt att låta andra delta på 
distans? Vi testar detta vid första fysiska träffen. 

  

8.  AVSLUTNING   
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- Nästa månadsträff är 29/4 - 2020, kl. 18-20. 
Troligtvis digitalt möte, återkommer veckan innan. Om digitalt möte 
ingen fikaansvarig. 

  

- Vårens kommande träffar är onsdag  

● 27/5 (Fokus: Ideellt engagemang - Vad får dig engagerad?) 
● 24/6 (Fokus: Diskutera utkast Nationalstadspark) 

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

  

 

 

Vid pennan 

Oskar Tagesson 

 

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 
ID Izabella Dehner 
KW Kim Weinehammar 
OT Oskar Tagesson 
SN Simon Niva 
SÖ Stina Östberg 
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