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MÅNADSTRÄFF - MINNESANTECKNINGAR 
Stadsplaneringsgruppen 
Naturskyddsföreningen i Göteborg 
 
Digitalt möte 

 

Närvarande 
Albin Johansson 
Annika Ahlberg 
Ann-Louise Roldin 
Dan Gall 
Josef Andersen  
Kim Weinehammar 
Oskar Tagesson 
Simone de Bergh 
 
 
Ny text (uppdateras vid minnesanteckningar) 
Text som behålls 
Text som tas bort nästa gång 
 

nr anteckningar ans fris 

1. INFO   

- Hälsningsrunda   

- Fem minuters paus vid kl 19.00   

- Samarbete med Hyresgästföreningen och Jesper Bryngelsson. 
Samarbete inleds, OT har möte igen den 15/5. Diskuterar att skapa en 
gemensam debattartikel när översiktsplanen går ut på granskning till 
hösten. 

OT  

2. TEMAKVÄLLAR/ AKTIVITETER/ KAMPANJER   

- Platsbesök vid Säröbanan tisdag 5/5. För att studera nybyggnation 
väldigt nära vattnet. Hur fungerar det med strandskydd? OT, KW, AA, 
JA och DG är intresserade. Träffas vid bensinstationen Circle-K vid 
Marklandsgatan för de som vill cykla dit gemensamt kl.18.15. Om du 
vill mötas upp på plats mejla KW på kimwim@hotmail.com. 

 200505 

- Temakväll: Grön infrastruktur. Föreläser Oskar och någon från staden 
eller Göteborgs Stad. Ev. som avslutas med en workshop. Utreder 

OT/AS/
AJ 

- 
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digital träff. Behövs någon som ansvar för det digitala mötet, släppa in 
folk m.m., vem kan stödja där? AS kollar med länsstyrelsen. 
 
AJ är frivillig att planera och hålla i den digitala workshopen. 
Förslag Albin: Kontakta Anders Svensson från Göteborgs stad. Han 
har arbetat med Översiktsplanen. 

- Kampanj: Göteborg är ute och cyklar. Filmning under våren sker 
måndag 4 maj (Åkareplatsen), 18 maj, 1 juni mellan kl 18.00-19.00. 
Har lagt ut nyhet om kampanjen på Facebook, Instagram, 
Nyhetsbrevet i Göteborg och nationellt och Naturkontakt. För mer 
information se arbetsdokument under Drive/4.Dokument och 
presentationer/7.Kampanjer. Är du intresserad av att engagera dig i 
kampanjen maila KW, kimwim@hotmail.com 
 
Stark respons på inlägg online. Folk bryr sig om cykelfrågor och vi har 
tagit emot många tips. 
KW ska ta kontakt med Anna Rosén som kan filma och redigera.  
Vi har hittat skådespelare som ska spela Kålle och Ada. 
AA har försökt att nå ut till andra organisationer som behandlar 
cykelfrågor. 
Frivilliga till andra arbetsroller? Finns variation av uppgifter som 
filmande, media och kommunikation, samarbeten, påverka politiker, 
mm. 
Plats för de andra två filmtillfällen är ännu inte bestämda. Bra 
spridning över staden prioriteras, inte bara centrum. OT kommer maila 
ut om de andra tillfällen som det ska filmas. 

KW/AA
/OT 

210301 

- Kampanj: Urban odling, bin, biologisk mångfald. Bra att ta kontakt 
med Anders Ridderström, Ängsgruppen. Under våren eller till hösten? 
Arkiverar tillsvidare. Sparar ner i dokumentet aktiviteter och 
temakvällar planering tillsvidare. 

DH När? 

- Projekt: Plantera 1 000 000 träd. KW och arbetsgrupp berättar om 
status och tankar. SB kan kolla med kompis. KW kallar till ett möte 
med arbetsgruppen. Ska de planteras i tätort? Ytorna måste ha rätt 
förutsättningar. Hitta de stora värdefulla träden som väcker känslor. 
Engagera invånarna på något sätt att inventera och komma med 
förslag. 
 
Rekommendation från arborist John H: Målet att plantera 1 000 000 
träd är ett spektakulärt mål för att väcka intresse. Långsiktigt så ska 
människors attityd runt träd, deras värde och vikten av att bevara dem 
förändras. Viktigt att motarbeta uppfattningen om att träd kan bli för 
gamla. Finns arborister som i okunskap väljer att ta ner träd i onödan 

KW/AA
AW/SÖ 
OT/AJ 

201101 
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för att de klassas som “riskobjekt”. Finns också exempel där fordon 
och byggen sker för nära inpå träden, rötter förstörs och trädet i sinom 
tid dör. 

- Samtal: Inbjudan till Riksdagen för seminarium om stadsplanering 
(MP). Kontaktperson Anna Sibinska. Intresse kan finnas för hösten, 
Anna ska höra med gruppen. Förslag på upplägg kring sådant 
seminarium? OT svarar Anna Sibinska efter mötet. 
 
Förslag på upplägg: Konflikt mellan förtätning och grönska. 

KW/OT 200508 

- Utredning: Nationalstadspark. Utkast till det sista mötet till sommaren, 
200626. Ev ett färdigt förslag på 2-3 alternativ till årsskiftet 2020/2021. 

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

OT/XX 200701 

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. 

OT/ID  

3.2 Inkomna planärenden till Naturskyddsföreningen   

- Inga inkomna planärenden   

3.3 Nya planärenden via Göteborgs Stad   

- Centralenområdet - Ändring av detaljplan för resecentrum 
(Centralhuset). Plan standardförfarande - granskning. Mindre 
justeringar och är en följd av nya Hisingsbron. Vi yttrar oss inte. 

 200429 
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3.4 Pågående planärenden   

- -.   

3.5 Inlämnade planärenden   

- Brännö - Bostäder vid Kärleksstigen. Utställning. Inlämnat. OT KLAR 

3.6 Övrigt planärenden   

- Delseger! Planärendet för detaljplan för Vågnedalsvägen blev 
upphävd av Mark- och miljödomstolen. Vi yttrade oss kritiskt både i 
samråd och granskningsskedet och ansåg att planärendet skulle 
avbrytas. Boende i området har erbjudit sig att visa området, finns 
intresse? Dock ska byggnadsnämnden fatta beslut den 24/4 om 
planarbete ska starta för en ny plan på samma område, se bilaga 
tjänsteutlåtande.  
Vi är intresserade av ett platsbesök. OT kontaktar boende. 

  

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. Skickat. 

OT KLAR 

- Kontakta tjänstemännen på  Förvaltningarna: Fastighetskontoret, 
Förskoleförvaltningen,  Inköp- och upphandling, Konsument- och 
medborgarservice, Kretslopp- och vatten, Kulturförvaltningen, 
Lokalförvaltningen, Miljöförvaltningen, Park- och naturförvaltningen, 
Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret. Tillvägagångssätt liknande 
ovan. Skickat. 

OT KLAR 

5.  HANDBOK   

- Checklista för yttranden på planärenden. Påbörjad checklista ligger 
under Drive/ Stadsplaneringsgruppen delad/4.Dokument och 
presentationer/3.Handbok/1.Checklist. Vem kan ta över arbetet? 
Kim är eventuellt frivillig. Frivilliga kan maila OT, annars vilande punkt. 

XX?  

6. GRÖNKARTA   
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- 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. Inväntar svar, har mailat och påmint. 
Fått svar, som arbetsgrupp har vi ej möjlighet till en egen mejl. OT 
förklarar alternativ, bla att skapa en gemensam mejl; 
stadsplaneringsgruppen-nfgbg@google.group.com 
 
Tre alternativ diskuterades:  
 

- Behålla det så som det är nu där planärenden kommer till 
kretsen mejl och vidarebefordras till OT. OT har personlig mejl 
på hemsidan. 

- OT får tillgång till kretsens mail och skickar direkt därifrån och 
kan ta del av planärenden direkt. 

- Skapa google group-mail så att fler gruppmedlemmar kan vara 
delaktiga. 

 
Gruppen lyfter att det hade varit bra att planärenden vidarebefordras 
till gruppen tidigare för att ge mer tid till intresserade att skriva 
yttranden.  
 
Nuvarande metod fungerar bra men vi testar under ett par månader 
att OT får tillgång till kretsens mejl. Utvärderar detta efter ett par 
månader. Vidarebefordring av planärenden kommer skickas tidigare 
men OT kommer välja ut de mail som är relevanta. 

OT KLAR 

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

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

  

8.  AVSLUTNING   

- Nästa månadsträff är 27/5 - 2020, kl. 18-20.   
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Troligtvis digitalt möte, återkommer veckan innan. Om digitalt möte 
ingen fikaansvarig. Ev med fokus: Ideellt engagemang - Vad får dig 
engagerad? OT spånar på om upplägg möjligt på digitalt sätt. 

- Vårens kommande träffar är onsdag  

● 24/6 (Fokus: Diskutera utkast Nationalstadspark) 

Fikaansvarig kommande gånger: KW, AA, AJ, CE, RJ, OT, SN, ID, 
ALR (Pausat under våren) 

  

 

Vid pennan 

Oskar Tagesson 

 

Namn i dokumenten: 

AA Annika Ahlberg 
ALR Ann-Louise Roldin 
AJ Albin Johansson 
AS Axel Sjöberg 
AW Anna Weber 
DH Daniela Hukkinen 
ID Izabella Dehner 
JA Josef Andersen 
KW Kim Weinehammar 
OT Oskar Tagesson 
SB Simone de Bergh 
SN Simon Niva 
SÖ Stina Östberg 
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