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Närvarande 

Oskar Tagesson 
Caspar Engsner 
Josef Andersen 
Irene Burö 
Simone de Bergh 
Annika Ahlberg 
Dan Gall 
Stina Östberg 
Kim Weinehammar 
 
 
Ny text (uppdateras vid minnesanteckningar) 
Text som behålls 
Text som tas bort nästa gång 
 

nr anteckningar ans fris 

1. INFO   

- Hälsningsrunda - Oskar öppnar mötet och hälsar alla välkomna   

- Motion Hållbara städer - Nr 45. Diarienummer 2020/0046. Styrelsen 
har svarat på motionen om hållbara städer. Se naturkontakt. 
Riksstyrelsen undersöker för extern finansiering för hållbara städer. 
Oklart i nuläget eftersom det behöver finansieras externt för att inte 
behöva kapa kostnader från andra projekt 

  

- Skrivelse till regeringen om Naturreservatet Stora Amundön och 
Billdals skärgård. Beslutat att det skulle bildas, sen överklagats i två 
omgångar, ligger hos regeringen nu. Ett par fastighetsägare som blir 
berörda har överklagat. Byggnadsnämnden som först godkände har 
nu ändrat sig (i november). Byggnadsnämnden vill ta bort 
naturreservat från privat mark. OT har ordnat skrivelse till regeringen 
eftersom det är viktigt att behålla naturreservatet, dåligt av 
byggnadsnämnden att ändra sig plötsligt. Måste bli mer skydd än 

OT KLAR 
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strandskydd, naturreservat har bättre lagstadgat skydd som är svårare 
att ta bort. 

2. TEMAKVÄLLAR/ AKTIVITETER/ KAMPANJER   

- Byggnation vid Säröbanan med hänsyn till strandskydd. OT berättar. 
Varit där på cykeltur för två veckor sedan och kollat på några villor 
som byggts nära havet. Vi utreder om det är inom strandskydd eller 
inte. KW berättar även att det inte verkar ingå bygglov för bryggan 
som inskränker på strandskyddet. Även om de håller sig inom 
strandskyddet, hur kommer det sig att man har gjort ett så stort 
undantag för dessa villor? Detta kommer undersökas vidare, vi håller 
koll på utvecklingen. 

  

- Temakväll: Grön infrastruktur. Föreslår att vi ta den i månadsskiftet 
augusti/september, utgår ifrån digital träff. Preliminärt tisdag 1/9 kl. 
18-19.30.  
 

1. Hur ser länsstyrelsen på utvecklingen av grön infrastruktur i 
Göteborg? Vad säger rapporten och underlaget? Vad är 
utmaningarna? - Linnea Söderberg eller Maria Thordarson 

2. Vilka gröna kopplingar vill Naturskyddsföreningen i Göteborg 
se - Oskar Tagesson 

3. Workshop/frågestund. Vad tycker medlemmarna är viktigt? - 
Albin Johansson 

 
Preliminär tidpunkt kvarstår för denna temakväll. 

OT/AS/
AJ 

200901 

- Kampanj: Göteborg är ute och cyklar. Filmning under våren sker 
måndag 4 maj (Åkareplatsen), 18 maj (Godhemsgatan), 1 juni (Hjällbo 
- Bergsgårdsgärdet/Sandspåret, ses utanför Folktandvården Hjällbo) 
mellan kl 18.00-19.00. 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 
 
Frivilliga till andra arbetsroller? Finns variation av uppgifter som 
filmande, media och kommunikation, samarbeten, lanseringsevent, 
uppmuntra cyklister, påverka politiker, mm. 
 
Digitalt arbetsmöte den 17:e juni för detta, 19:00-20:00. Flyttat till den 
18:e juni 19.00-20.00. 
 
CE och JA är intresserade av att vara med. Både CE och JA deltar på 
arbetsmötet för att utreda vad som behöver göras.  

KW/AA
/OT/ 
CE/JA 

210301 
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Behövs eventuellt fler frivilliga för detta. 

- Projekt: Plantera 1 000 000 träd. KW berättar att vi behöver läsa in 
oss på allt material som vi har för att kunna föra fram detta ordentligt 
till politiker och tjänstemän. Dra kunskaper från liknande projekt. 
Viktigt att träden i såna fall ska ha bra förutsättningar annars kan det 
få motsatt effekt gällande koldioxidupptag. Information om nytt möte 
kommer.  

KW/AA
AW/SÖ 
OT/AJ 

201101 

- Utredning: Nationalstadspark. Utkast till det sista mötet till sommaren, 
200626. Ev ett färdigt förslag på 2-3 alternativ till årsskiftet 2020/2021. 
OT Ska prata med ID och DH och se hur vi går vidare i nuläget. 

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. Detta skjuts fram tills vidare. 

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-. Trädgårdsföreningen (möjlighet till 
Palmhuset). Svårt att få dit andra personer, vi kör kanske lite kubb 
med stadsplaneringsgruppen men lämnar planerna om att få dit andra 
personer. Inget Facebook-event, vi undersöker om intresse finns, 
maila till OT om man är intresserad.  

OT 200701 

- Samarbete med Hyresgästföreningen, gemensam debattartikel kring 
översiktsplanen. OT berättar om möte den 15/5. Diskussion om vad 
ämne. Förslag är Bostadsnära grönska, Biologisk mångfald och vild 
natur, trygga trafikmiljöer, goda förskolemiljöer, hälsosamma livsmiljöer 
(buller, luft och ljus), delningsekonomi, klimatsmarta byggnader, gröna 
samband (bryt barriärer), odling, bygga mer i trä,  den goda bostaden, 
stadsutglesning v.s. förtätning samt medborgarinflytande över stadens 
utveckling. Vem är intresserad av att skriva?  
 
OT har varit i kontakt med KW och andra på Hyresgästföreningen, 
diskuterat vad vi har gemensamt, förslag återfinns ovan. DG, CE och JA 
vill vara med. 09:00 på fredag den 29/05 blir det digitalt möte. 

OT/CE/
KW/ 
JA/DG 

201001 

-  Bokmässan 24-27 september. Digital. Medverkan på grön scen. 
Intresse? Intressekoll i samband med nästa möte. 

 200924 

- Hållbarhetsfestivalen, 19-25 oktober. Intresse?  Årets tema är 
biologisk mångfald, anmälan öppnar nu och stänger i slutet av 
augusti, KW föreslår att göra lite reklam för projektet med en miljon 
träd, man kan göra en station som man står vid eller hålla en 

KW/IB 201019 
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föreläsning eller skicka ut material. IB berättar om idé från Mölndal, 
trädsafari, kolla på olika typer av träd? IB är gärna med och hjälper till 

- Platsbesök: Vågnedalsvägen 7/6 kl 11. På platsen där detaljplan 
avslogs pga av överklagan. En person har drivit en överklagan av 
detaljplanen. Ny detaljplan kommer troligtvis göras och då blir det ett 
ärende som vi kan följa. Denna person vill gärna visa oss runt på 
platsen. DG och OT har möjlighet att cykla dit och kolla, maila OT om 
intresse finns, vi måste minst vara två personer som kommer dit 

OT/DG 200607 

- Inbjudan till föreningar för att skapa en handlingsplan för friluftsliv. 
Länsstyrelsen i Västra Götaland. Ansvariga Robert Andersson och 
Sofie Bernhardsson. Intresse? Friluftsplanen ska fungera som en 
gemensam plattform, syftet är att beskriva förutsättningar, planera för 
friluftslivet och inspirera, ge riktlinjer för framtida åtgärder med mera, 
väldigt långsiktigt. En linje som kan vara bra att driva är hur man kan 
göra det lättare och vanligare för stadsbor att komma ut och upptäcka 
friluftslivet. Maila OT om intresse finns, i nuläget verkar ingen ha 
möjlighet att vara med.  

  

3. PLANÄRENDEN   

3.1 Förslag på planärenden att driva proaktivt/inkomna synpunkter   

- Detaljplan för förskola och studentlägenheter vid Gibraltargatan inom 
stadsdelen Krokslätt. Kompensationsplantering, skötsel och 
naturvårdsavtal. DG berättar om att Johanneberg förtätas väldigt 
mycket, dels för att Chalmers byggt ut. Mossens naturområde har då 
börjat avverkas, har naggats lite i kanterna och blivit mindre i 
slutändan trots löften om att kompensera och plantera nytt. En 
boende har hört av sig till Naturförvaltningen och frågat hur det gått 
med kompensationsåtgärderna, man har inte gått vidare med 
åtgärderna. Vi tar kontakt med Park- och Naturförvaltningen och 
frågar om vi kan stötta i den här typen av processer. Föra dialog och 
eventuellt bidra med något om så önskas.OT kontaktar Anders 
Malmsten som har kontakter inom Naturförvaltningen.  

OT/DG  

- 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. Inget nytt för närvarande. 

OT/ID  

3.2 Inkomna planärenden till Naturskyddsföreningen   
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- Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030, remiss. 
Naturskyddsföreningen i Göteborgs svar hålls ihop av Viktoria 
Janovskis i styrelsen, arbetsgrupp startas med t.ex. klimatgruppen. 
Vem kan stötta från Stadsplaneringsgruppen? Remissversionen finns 
här. KW, SB och OT är intresserad av att vara med. OT skickar namn 
till Viktoria.  

OT/KW
/SB 

200831 

3.3 Nya planärenden via Göteborgs Stad   

- Järnbrott - Ändring av detaljplan vid Fagottgatan/Mandolingatan. Plan 
standardförfarande - Samråd. Mindre justering för att möjliggöra 
balkonger. Liten miljöpåverkan, vi yttrade oss inte. 

 200526 

- Brunnsbo - Ändring av detaljplan vid Poesigatan. Samråd. Endast 
justering så att byggnation följer detaljplan och möjliggöra 
tilläggsisolering. Vi yttrar oss inte.  

 200527 

3.4 Pågående planärenden   

- Gamlestaden - Bostäder vid Gamlestadsvägen. Granskning. . 
Synpunkter kan lämnas senast 2020-05-20. OT skickade ut mejl den 
13/5 om ärendet, inget svar. Vi yttrade oss inte. 

 200520 

- Tuve - Ändring av detaljplan för skola vid Grinnekullegatan. 
Granskning. OT skickade ut mejl den 13/5 om ärendet, inget svar. Vi 
yttrade oss inte. 

 200520 

- Kviberg - Bostäder vid Varnhemsgatan.Granskning. Synpunkter kan 
lämnas senast 2020-06-03. Nuvarande användning är parkering, ska 
byggas behandlingshem (BmSS) på norra delen av parkeringen. OT 
undrar varför man inte bygger endast på parkeringen istället för att 
bygga på kanten av parkeringen och lite på grönområdet. Kan vara så 
att det måste finnas ett visst antal parkeringsplatser just där. SB 
hjälper till med att skriva några rader om detta även DG kan hjälpa till  

SB/DG 200603 

3.5 Inlämnade planärenden   

- -   

3.6 Övrigt planärenden   

- Carlandersplatsen, Wallenstam. Byggnation på grönområde, 
detaljplan är godkänd, byggstart 2021. Önskemål har inkommit om vi 
kan göra något. Vilka möjligheter finns det för oss att diskutera en 
detaljplan som redan är godkänd? DG tänker att man kan ta upp det 
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om vi får en bra kontakt med Park- och naturförvaltningen, kanske för 
att driva igenom en kompensation.  

4. STRATEGI   

- Strategi är skickat till nämnder och förvaltningar, vem kan stödja vid 
ev. träffar med politiker och tjänstemän? JA, CE och ID är 
intresserade av att vara med när vi ska presentera strategin.  

OT/JA/
CE/ID 

 

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. 
Inget nytt detta möte. 

XX?  

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. Inget nytt 
detta möte. 

DH  

7. IDEELLT ENGAGEMANG   

- Workshop om ideellt engagemang. Utgår från boken “Motivera ideella 
- om ledarskap, människors behov och drivkrafter” av Aron Schoug. 
Från Naturskyddsföreningens Rikskonferens 2019. OT förbereder och 
presenterar workshopen, inga förberedelser krävs.  

OT genomför workshop:en under mötet. Syftet är att utveckla och 
upprätthålla motivation som driver oss ideella. OT skickar ut en enkät 
som ska fyllas i samtidigt för att ge återkoppling gällande viktiga frågor 
om det ideella engagemanget i Stadsplaneringsgruppen.  

OT  

8. ÖVRIGT   

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

● Korrekturläsa (KW) 
● Sekreterare (AJ, CE) 
● Sociala medier 
● Detaljplaner 
● Grafik 
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● Handkassa/ekonomi 
● Annat? 

- Förfrågan från Västra Frölunda församling, Maria Lund. Kommer ha 
en parkdag på världsmiljödagen den 5e juni vid kyrkan, vill fokusera 
på biologisk mångfald och söker tips på hur de kan utveckla parken. 
Någon som kan närvara och/eller ge tips? SB kan hjälpa till med tips. 
OT skickar kontaktuppgifter. 

SB 200605 

- Inga övriga frågor   

9.  AVSLUTNING   

- Nästa månadsträff är onsdag 24/6 - 2020, kl. 18-20. 
Digitalt möte, ingen fikaansvarig. Fokus: Nationalstadspark, utkast. 

  

- 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 

 
 
 
 

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://www.svenskakyrkan.se/vastra-frolunda-pastorat/nyheter/varldsmiljodagen-i-kyrkparken

