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MÅNADSTRÄFF - MINNESANTECKNINGAR
Stadsplaneringsgruppen
Naturskyddsföreningen i Göteborg

Lokal: Naturskyddsföreningen i Göteborg, Första Långgatan 28B, 5 tr. Kl 18-20.
Samt via länk.

Närvarande
Albin Johansson
Ann-Louise Roldin
Caspar Engsner
Izabella Dehner
Kim Weinehammar
Kristin Westlund
Linn Roldin
Oskar Tagesson
Sarah Johansson

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

nr anteckningar ans fris

FIKA KIW

1. INFO

> Hälsningsrunda

> Testar möjligheten att närvara via länk på de fysiska träffarna. Test av
tre olika tillvägagångssätt för att närvara via länk och utvärderar
därefter.

1. Någon deltagare har med sig dator som vi kopplar upp oss till.
Sammankallande delar skärm.

2. Egen dator. Alla har med sin egen dator/telefon och kopplar
upp via den, den som talar startar sin mic.

3. Förslag på ett tredje tillvägagångssätt?

Vi behåller denna punkt i dagordningen och testar alternativ 1 under
dagens möte samt på kommande möte. Vi testar även tekniken lite
mer inför nästa möte.
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2. PLANÄRENDEN

2.1 Förslag på planärenden att driva proaktivt/inkomna synpunkter

> Studentbostäder och nytt polishus på parken och parkeringen vid
korsningen Bohusgatan/Skånegatan. Länk till en nyhet i DN (låst
artikel). I nuläget diskuteras ärendet med staden och är inte så långt
gånget, endast gestaltningsfrågor diskuteras just nu.

KRW tycker positivt att bostadsbristen för studenter åtgärdas men
samtidigt negativt med minskad grönyta. ID påpekar problematiken
med tanke på att det är en av de största grönytorna i området som i
såna fall avverkas. Intressekonflikt mellan bostadsbrist och grönytor,
två aktuella frågor för staden. ID påpekar att det kan vara en
strategisk plats för polisen men samtidigt går det emot
översiktsplanen på vissa plan. Förtätning av staden som innebär att
mindre grönytor ständigt bortprioriteras och avverkas. KIW poängterar
att om man avverkar träd bör man kanske försöka kompensera genom
att flytta träd till annat lämpligt område.

Hur går vi vidare? → Trädvärdering? Inget angivet om grönområden i
markanvisningen. KIW tycker vi ska påpeka naturvärdet och kräva
miljökonsekvensbeskrivning samt trädvärdering. Även påminna om
det nya klimatprogrammet. KRW, KIW, SJ vill jobba på en debattartikel
som svar till artikeln i DN. Tidsplan är kommande vecka för att det ska
vara så aktuellt som möjligt.

OT och LR får ej kommentera ärendet på grund av att de är
involverade på jobbet.

KRW/
KIW/
SJ

2.2 Inkomna planärenden till Naturskyddsföreningen i Göteborg

> Landala - Bostäder och lokaler vid fd Holtermanska sjukhuset. Plan
utökat förfarande - Samråd.

Senast 8:e september måste vi uttala oss. Finns en del träd som ej
kommer att bevaras, varierat naturvärde. Kulturen kommer att tas
hänsyn till, dock kommer det nya bygget vara väldigt högt och kanske
minska dagsljus och kulturvärde. OT och LR, träden är viktiga ur
kulturell synpunkt eftersom det är en viktig del av helheten. Om
Holtermanska sjukhuset bevaras samtidigt som träden avverkas så
förlorar man en del av det kulturella värdet. Detta skulle kunna vara
grunden för ett uttalande. Vi yttrar oss på ärendet.

ALR/
KRW

200908
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2.3 Nya planärenden via Göteborgs Stads hemsida

> Kungsladugård - Förskola och studentbostäder vid
Kungsladugårdsskolan. Plan standardförfarande - granskning

I huvudsak ingen stor påverkan på naturen och träden som finns
behöver inte avverkas. KIW påpekar vikten av att ta hänsyn till
trädens möjligheter att fortsätta växa och överleva kopplat till rötter,
marken och solljus, vite kan vara nödvändigt. Vi prioriterar inte detta
ärende i nuläget.

200826

> Lorensberg - Kiosk vid Vasaplatsen. Plan standardförfarande -
samråd.

Vi behöver inte uttala oss eftersom naturen kring kiosken inte
påverkas.

200901

2.4 Pågående planärenden

> Inga pågående planärenden

2.5 Inlämnade planärenden

> Landala - Bostäder vid Karl Gustavsgatan. Plan granskning. Vi ser
positivt på detaljplanen ur en förtätningssynpunkt. Vi skickade ett
överlag positivt yttrande, men där vi lyfter framkomlighet under
byggnation och att det bör byggas så miljövänligt som möjligt, t.ex.
genom träbyggnad, solceller och ställa krav på grönytefaktor.

KRW/
OT

KLAR

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. KIW, SB och OT stöttar arbetet från
Stadsplaneringsgruppen. Våra synpunkter behöver komma in till
Viktoria senast 200815.

OT/KI
W/SB/
KRW

200815

> Trafikförsörjningsprogram Västra Götaland - Remiss. Svar senast 30
september. Arbetsgrupp har skapats med några i styrelsen samt ev.
med klimatgruppen. Fler intresserade, maila då OT.

OT
mflr

200930

> Detaljplan för förskola och studentlägenheter vid Gibraltargatan inom
stadsdelen Krokslätt. Kompensationsplantering, skötsel och

OT/DG
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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 förvaltningen. Anders tipsar om
Helena Engvall på Park- och naturförvaltningen. OT kollar med DG
om vägen framåt.

> 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. Behöver flytta datum då
det krockar med temakvällen, OT kontaktar Inger. Mötet flyttat till 9/9.

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 inte
närvarande, punkten behålls till nästa möte.

DG

3. 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 skapar Facebook event. Vilket forum? Behöver man
anmäla sig? Vem sköter det tekniska under kvällen? AJ skickar länk
till OT till videokonferensen.

Zoom kan vara ett lämpligt forum eftersom det går att skapa
bikupor/break-out-rooms under workshopen. Behövs en tredje person
för tekniken?

OT/AS/
AJ

200901

> Introduktion i miljörätt. Naturskyddsföreningen av Florian Reitmann.
Digital temakväll? (Del av verksamhetsplan)

OT

4. AKTIVITETER / PLATSBESÖK / FÖRELÄSNINGAR

> Sommaravslutning: Hänga med Stadsplaneringsgruppen. Datum 1/7
kl 17.30-. Trädgårdsföreningen. Utvärdering? Antal? ca 10 personer,

OT KLAR
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upplevdes som väldigt trevligt och flera är sugna på att ha
återkommande aktiviteter/träffar ute, vi satsar på sommaravslutning
även nästa år. Bra att det är för endast för vår intressegrupp.

> Förfrågan från barn- och ungdomsteamet i Västra Frölunda församling
att delta söndag 30/8. De ska ta fram en musikal som heter
klimatet.nu som handlar om klimatfrågan och mänskliga rättigheter.
Barn- och ungdomsteamet. Intresse att närvara? SJ skulle kunna
närvara då hon bor i Västra Frölunda.

SB/SJ/
KRW

200830

> Debattartikel: Samarbete med Hyresgästföreningen, gemensam
debattartikel kring översiktsplanen. 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, KIW 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.
Punkten tas upp under nästa möte istället.

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
intresserade av att vara med när vi ska presentera strategin. Park och
naturnämnden är intresserade, ID har bjudit in dem och föreslog
september och hålla mötet i kretsens lokaler. De ska återkomma med
datum. Miljö- och klimatnämnden vill också ses, förslag är den 22/9 kl
17.00 i deras lokaler. Funkar det för Izabella, Caspar eller Josef?
OT återkopplar till de nämnder och förvaltningar som inte hört av sig
senast 30/9.

OT/JA/
CE/ID

200922

5. KAMPANJER / PROJEKT

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

KIW/
AA/
AW/SÖ
OT/AJ

201101

> Kampanj: Göteborg är ute och cyklar. Filmning under hösten onsdag 9
september (Delsjövägen och Delsjön) och 23 september (Backaplan,
ses vid södra delen vid Kvillebäcksparken). När? kl 18.00-19.00.
Justerat datum för skådespelarna inte kunde. Funkar de nya
datumen? 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

KIW/A
A/OT/C
E/JA

210301
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Nästa digitala arbetsmöte den 24 augusti, 19:00-20:00. OT bjuder in
samtliga i arbetsgruppen. 9/9 och 23/9

6. UTREDNINGAR

> Utredning: Nationalstadspark. Utkast diskuteras på förra träffen. Ev ett
färdigt förslag på 2-3 alternativ till årsskiftet 2020/2021. Tidskriften
“Arkitektur” skrev om Nationalstadsparken i Stockholm (nr 4, s 14)

DH/ID/
OT

201216

> Utredning: Naturvårdsarter. Pablo Martins och Carola Kokk vill driva
utredningen. Intresse av att vara med i arbetsgrupp? Hör av dig till OT
om intresserad av att vara med i arbetsgruppen.

> Träbyggnadsstrategi SN/AW

7. 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
● Detaljplaner
● Handkassa/ekonomi
● Annat?

> Övriga frågor? Ta upp strandskyddsärendet i Hovås på nästa träff.

9. AVSLUTNING

> Nästa månadsträff är onsdag 2/9 - 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 AA
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> Kommande träffar hösten 2020: onsdag 30/9, 28/10, 25/11
(Verksamhetsplan), 16/12

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

Vid pennan

Oskar Tagesson

Namn i dokumenten:

AA Annika Ahlberg
ALR Ann-Louise Roldin
AJ Albin Johansson
AS Axel Sjöberg
AW Anna Weber
CE    Caspar Engsner
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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