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MÅNADSTRÄFF - MINNESANTECKNINGAR 
Stadsplaneringsgruppen 
Naturskyddsföreningen i Göteborg 
 
Digitalt möte 

Närvarande 
Annika Ahlberg 
Izabella Dehner 
Josef Andersen 
Kristin Westlund 
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   

> Flyttat runt nummerordningen. först detaljplanerna och sedan 
workshop. 

  

2. PLANÄRENDEN   

2.1 Förslag på planärenden att driva proaktivt/inkomna synpunkter   

> -   

2.2 Inkomna planärenden till Naturskyddsföreningen   

> Inga inkomna planärenden via Naturskyddsföreningens mejl.   

2.3 Nya planärenden via Göteborgs Stad   

> Guldheden - Äldreboende med mera vid Doktor Allards Gata. Plan 
standardförfarande - startskede. Vi yttrar oss inte.  

 200630 

> Landala - Bostäder vid Karl Gustavsgatan. Plan granskning. Vi ser 
positivt på detaljplanen ur en förtätningssynpunkt. Vi skickar ett 
överlag positivt yttrande, men där vi lyfter framkomlighet under 

KW/OT 200708 
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byggnation och att det bör byggas så miljövänligt som möjligt, t.ex. 
genom träbyggnad, solceller och ställa krav på grönytefaktor. 

2.4 Pågående planärenden   

> Inga pågående planärenden   

2.5 Inlämnade planärenden   

> Inga inlämnade planärenden.   

2.6 Övrigt planärenden & remisser   

> 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. 
Remissversionen finns här. KW, SB och OT stöttar arbetet från 
Stadsplaneringsgruppen. OT skickat namn till Viktoria.  

OT/KW
/SB 

200831 

> Detaljplan för förskola och studentlägenheter vid Gibraltargatan inom 
stadsdelen Krokslätt. Kompensationsplantering, skötsel och 
naturvårdsavtal. 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. ID/OT hade uppstartsmöte 16/6 med Mölndalskretsen, 
återkoppling. Nästa digitala träff är den 1/9. 

OT/ID/
AS 

 

> Inbjudan till föreningar för att skapa en handlingsplan för friluftsliv. 
Länsstyrelsen i Västra Götaland. Ansvariga Robert Andersson och 
Sofie Bernhardsson. Friluftsplanen ska fungera som en gemensam 
plattform, syftet är att beskriva förutsättningar, planera för friluftslivet 
och inspirera, ge riktlinjer för framtida åtgärder med mera. 

DG  

3. FOKUS: WORKSHOP NATIONALSTADSPARK   

> ID och OT håller i en workshop. Diskutera begreppet 
Nationalstadspark, skötselåtgärder - hur ska grönområdet se ut samt 
förslag på 3 stråk/parker. Vi är positiva att arbeta med att skydda ett 

OT/ID 200624 
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större sammanhängande naturområde. Det har stora fördelar att 
arbeta med detta, ett konkret och tydligt projekt, bra ur flera 
miljösynpunkter, för rekreation och ekonomin. Vi är ganska positivva 
till begreppet Nationalstadspark, men vi ska fortsätta fundera över 
begreppet och vad det innebär. Samtliga läser på om begreppet. 
Alternativ som diskuterades var grönkilspark. Bra att koppla områden 
till vandringsleder, kollektivtrafik och hög biologisk mångfald. Se 
presentationen under driven/presentation. 

4. TEMAKVÄLLAR   

> Temakväll: Grön infrastruktur. Tisdag 1/9 kl. 18-19.30. Digital träff.  
Upplägg: Del 1. Hur ser länsstyrelsen på utvecklingen av grön 
infrastruktur i Göteborg? Vad säger rapporten och underlaget? Vad är 
utmaningarna? - Linnea Söderberg. Del 2. Vilka gröna kopplingar vill 
Naturskyddsföreningen i Göteborg se - Oskar Tagesson. Del 3. 
Workshop/frågestund. Vad tycker medlemmarna är viktigt? - Albin 
Johansson 

OT/AS/
AJ 

200901 

5. AKTIVITETER / PLATSBESÖK / FÖRELÄSNINGAR   

> 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. Vi kör kubb och/eller 
boule. OT tar med boule, JA tar med sig kubb. Maila till OT om man är 
intresserad. 

OT 200701 

> Föreläsning: Bokmässan 24-27 september. Digital. Medverkan på 
grön scen. Ingen har möjlighet att närvara. 

 200924 

> Debattartikel: Samarbete med Hyresgästföreningen, gemensam 
debattartikel kring  översiktsplanen. OT berättar om möte den 12/6. 
DG, CE och JA vill vara med. Digitalt arbetsmöte kl 19.00-20.00 tisdag 
18/8. 

OT/CE/
KIW/ 
JA/DG 

201001 

> 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 
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. 

KIW/IB 201019 

> Strategi är skickat till nämnder och förvaltningar, vem kan stödja vid 
ev. träffar med politiker och tjänstemän? JA, CE och ID är 

OT/JA/
CE/ID 
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intresserade av att vara med när vi ska presentera strategin. Park och 
naturnämnden är intresserade av att vi bjuder in dem. ID skickar till 
Park- och naturnämnden för att kolla möjlighet kring tidpunkt. Vi 
föreslår september och att hålla mötet i kretsens lokaler. OT skickar 
kontaktperson till ID. 

> 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 KLAR 

6. KAMPANJER / PROJEKT   

> Projekt: Plantera 1 000 000 träd. Inget nytt, vi läser in oss på det 
framtagna materialet. 

KIW/A
AAW/S
Ö 
OT/AJ 

201101 

> Kampanj: Göteborg är ute och cyklar. Filmning under hösten måndag 
7 september (Delsjövägen och Delsjön) och 21 september 
(Backaplan, ses vid södra delen vid Kvillebäcksparken). När? 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 
Nästa digitala arbetsmöte den 24 augusti, 19:00-20:00. OT bjuder in 
samtliga i arbetsgruppen. 

KIW/A
A/OT/C
E/JA 

210301 

7. UTREDNINGAR   

> Utredning: Nationalstadspark. Utkast diskuteras på denna träff, se 
ovanstående punkt för mer information. Ev ett färdigt förslag på 2-3 
alternativ till årsskiftet 2020/2021. 

DH/ID/
OT 

201216 

8. ÖVRIGT   

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

● Sammankallande (OT) 
● Korrekturläsa (KIW) 
● Sekreterare (AJ, CE) 
● GIS-och kartansvarig (ID) 
● Grafik (KRW) 
● Sociala medier 
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● Detaljplaner 
● Handkassa/ekonomi 
● Annat? 

 

> Övriga frågor? Inga övriga frågor.   

9.  AVSLUTNING   

> Nästa månadsträff är onsdag 12/8 - 2020, kl. 18-20.  
Till hösten planerar vi att börja ses fysiskt igen för dem som är 
intresserade. Vi håller avstånd i lokalen. Vi kommer även hålla mötet 
på länk för dem som det passar bättre för. Länk skickas ut på mejl 
veckan innan. Lokal: Naturskyddsföreningen i Göteborg, Första 
Långgatan 28B, 5 tr. Kl. 18-20. 

Maila OT om du kommer på fysiska träffen för att vi ska kunna 
beräkna fika.  

Fikaansvarig är KIW 

  

> Kommande träffar hösten 2020: onsdag 2/9, 30/9, 28/10, 25/11, 16/12 

Fikaansvarig kommande gånger: 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 
AS Axel Sjöberg 
AW Anna Weber 
DH Daniela Hukkinen 
ID Izabella Dehner 
JA Josef Andersen 
KIW Kim Weinehammar 
KRW Kristin Westlund 
OT Oskar Tagesson 
SB Simone de Bergh 
SN Simon Niva 
SÖ Stina Östberg 
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