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MÅNADSTRÄFF - DAGORDNING 
Stadsplaneringsgruppen 
Naturskyddsföreningen i Göteborg 
 
Lokal: Naturskyddsföreningen i Göteborg, Första Långgatan 28B, 5 tr. Kl 18-20. 
Samt via länk. 
 
Närvarande: 
Albin Johansson (länk) 
Ann-Louise Roldin 
Berit Wallén 
Caspar Engsner 
Dan Gall (länk) 
Izabella Dehner 
Josef Andersen 
Kim Weinehammar 
Kristin Westlund 
Louise Ringeby 
Oskar Tagesson (länk) 
Simone de Bergh (länk) 
 
 
Ny text (uppdateras vid minnesanteckningar) 
Text som behålls 
Text som tas bort nästa gång 
 
 

nr anteckningar ans fris 

 FIKA CE  

1. INFO   

> Hälsningsrunda ID  

> Testar möjligheten att närvara via länk på de fysiska träffarna. ID och 
OT tar med sig dator för att testa tekniken. 

ID/OT  

2. PLANÄRENDEN   

2.1 Förslag på planärenden att driva proaktivt/inkomna synpunkter   
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> Studentbostäder och nytt polishus på parken och parkeringen vid 
korsningen Bohusgatan/Skånegatan. Debattartikel är skriven, DN ville 
inte publicera. Vad gör vi med artikeln nu? DN publicerar inte 
debattartiklar som svarar på artiklar, därav blev det ej någon 
publicering av vår debattartikel. CE förslag om att publicera den på 
Naturskyddsföreningens kanaler? OT nämner att man kan fråga andra 
tidningar eller lägga upp på vår hemsida, GP kanske? ALR säger att 
man kan formatera det som en upplysning om vad som händer i 
Göteborg och be GP publicera. KRW och KIW tar ansvaret för att 
jobba vidare med detta. 

KRW/ 
KIW/ 
SJ 

 

2.2 Inkomna planärenden till Naturskyddsföreningen i Göteborg   

> Översiktsplan - Fördjupad för Västra Arendal och Torsviken. 
Utställning. Saneringsjobb i vatten är ytterst svårt och kostsamt. 
Omfattande och komplicerat ärende som kräver att man läser in sig 
ordentligt. JA ska prata med en kunnig kollega om hur man kan 
sanera korrekt. JA undersöker även översiktsplanen lite mer ingående 
för att se om vi vill uttala oss. KRW undrar vilka arter som lever på 
området som ska avverkas eller förändras, kan vara en lämplig punkt 
att ta upp.  

JA 201020 

2.3 Nya planärenden via Göteborgs Stads hemsida   

> Inga nya planärenden   

2.4 Pågående planärenden   

> 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 och KRW har 
arbetat vidare med detta inför dagens möte och skrivit ner punkter 
men ingen text än.  

ALR/ 
KRW 

200908 

2.5 Inlämnade planärenden   
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> Inga inlämnade planärenden   

2.6 Övrigt planärenden & remisser   

> För kännedom: Vattenverksamhet vid kaj 568, Energihamnen 
Göteborg samt ändrad miljöfarlig verksamhet. Ansökan om åtgärder 
kommer inte utföras pga efterfrågat behov har förändrats under våren. 
Arbetet omfattar inget vattenarbete och är av mindre omfattning. Se 
bilaga. 

  

> För kännedom: Nytt naturreservat Hårssjön-Rambo mosse i Härryda 
kommun och Mölndals stad.  
 
Man skulle kunna hjälpa Härryda-kretsen inför detta om intresse finns. 
Hjälp med att undersöka om föreskrifterna i reservatet är tillräckligt 
bra, om det geografiska området är tillräckligt eller andra synpunkter. 
Ingen som har möjlighet att göra detta i nuläget.  

-  

> Kungörelse: Miljöprövningsdelegationen har den 26 juni 2020 gett 
Kosan Gas Sverige AB tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till en 
anläggning för hantering (lossning, lagring och lastning) av Liquified 
Petroleum Gas framställd av såväl fossil som förnybar råvara (LPG) 
på fastigheten Rödjan 727:21 i Göteborgs kommun.  

  

> Kungörelse: Miljöprövningsdelegationen har den 10 juni 2020 gett 
Säve Flygplatsdrift AB tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till 
flygplatsverksamhet, Säve flygplats, på fastigheten Åseby 1:5 i 
Göteborgs kommun. 

  

> Trafikförsörjningsprogram Västra Götaland - Remiss. Ska lämnas in 
senast 30 september. Arbetsgrupp har skapats med några i styrelsen 
samt ev. med klimatgruppen. Viktoria Janovskis håller ihop svaren. 
Fler intresserade? Vår grupp behöver vara färdig med kommentarer 
23/9. KIW vill vara med i arbetsgruppen och kommentera.  

OT/KI
W 

200923 

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

OT/DG  
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om vägen framåt. Vi sparar punkten till nästa möte när vi fått 
återkoppling från 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. Nästa digitala träff är den 9/9. Kungsbackakretsen är involverad 
nu också. 

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. Utgå? OT 
kollar med DG. 

DG  

> 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 

KLAR 

3. TEMAKVÄLLAR   

> Temakväll: Grön infrastruktur. Tisdag 1/9 kl. 18-19.30. Digital träff. 
Använde oss av plattformen Zoom. Det närvarade runt 17 på mötet. Vi 
live-streamade även via Facebook, ca 90 personer hade klickat in, vet 
ej hur länge de kollade. Det gick bra att streama och OT upplever att 
det är en intressant möjlighet för framtiden. AJ tillägger att 
användandet av breakout-rooms på slutet av kvällen halverade antalet 
närvarande. Kan finnas ett större intresse för att lyssna än för att delta 
och diskutera. Ev. behov av tydligare uppdelning mellan föreläsning 
och diskussion för de som kollar via stream. 

OT/AS/
AJ 

KLAR 

> Introduktion i miljörätt. Naturskyddsföreningen av Florian Reitmann. 
Digital temakväll? (Del av verksamhetsplan) Vi avvaktar med denna 
punkt till nästa möte.  

OT  

4. AKTIVITETER / PLATSBESÖK / FÖRELÄSNINGAR   

> Debattartikel: Samarbete med Hyresgästföreningen, gemensam 
debattartikel kring översiktsplanen. Nästa möte med HGF 11/9. 

OT/CE/
KIW/ 

201001 
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Digitalt arbetsmöte med arbetsgrupp tisdag 15/9 kl 19.00-20.00. Exakt 
tidpunkt för publicering skall diskuteras närmare under nästa möte.  

JA/DG 

> Strategi är skickat till nämnder och förvaltningar. Möte med Miljö- och 
klimatnämnden 22/9 kl 17.00 i deras lokaler. Möte med Park och 
naturnämnden 6/10 kl 17.30-19.00, i kretsens lokaler. OT återkopplar 
till de nämnder och förvaltningar som inte hört av sig senast 30/9. 

OT/JA/
CE/ID 

200930 

5. KAMPANJER / PROJEKT / DEBATTARTIKLAR   

> Utredning: Strandskyddet i Hovås/Billdal. Vad gör vi nu? Vilka är 
intresserade av att vara med i arbetsgrupp? OT nämner att vi kan ta 
en opinionsbildande roll gällande strandskyddet för att försvara dess 
viktiga roll. 

  

> Debattartikel: Förbindelse över Göta älv - Lindholmsförbindelsen - 
förespråka bro för att gående och cyklister också ska ta sig över. 
Finns det intresse? Mer info i GP, SVT, DN och på stadens hemsida. 
Skrivits mycket om nu, så antingen debattartikeln nu i september. I 
december får trafiknämnden en sammanfattande information om vad 
dialog- och remissarbetet har kommit fram till. Beslut väntas i februari 
2021. KRW och OT träffas prel. i vecka 39 för att börja jobba med 
detta.  

OT/KR
W/ 

 

> Projekt: Plantera 1 000 000 träd. Inget nytt, vi läser in oss på det 
framtagna materialet. KIW återkopplar till projektgruppen. KRW och 
BW är även med. KRW och KIW tar ansvar för projektet framöver. 
Eventuellt möte i slutet av september. 

KIW/ 
AA/AW
/OT/AJ
/BW/K
RW 

 

> 
 

Kampanj: Göteborg är ute och cyklar. Filmning under hösten onsdag 
16 september (Delsjövägen och Delsjön, ses vid korsningen 
Bögatan/Delsjövägen) och 23 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. Lanseringsevent eventuellt på Hagabion 
i mars 2021.  

KIW/A
A/OT/C
E/JA 

210301 

6. UTREDNINGAR   

> Nationalstadspark. Ev ett färdigt förslag på 2-3 alternativ till årsskiftet 
2020/2021. Inget nytt, tas upp vid ett senare tillfälle.  

DH/ID/
OT 

201216 

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

PM/CK  
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haft uppstartsmöte med CK, CK kommer ta fram en 
projektbeskrivning/utredningsbeskrivning till 201001. Punkten tas upp 
igen under nästa möte.  

> Träbyggnadsstrategi SN/AW  

7. ÖVRIGT   

> Storstadsöverenskommelse för cirkulärt byggande. OT berättar. Läs 
mer här. Intresse att vara med? OT mailar AW och frågar om hon är 
intresserad.  

  

> C/O City? Lokal grupp. Läs mer om C/O City här. Intresse? 1 oktober 
uppstartsmöte som man kan närvara på om man är intresserad, det är 
inte bindande att gå på uppstartsmötet. 

  

> Intresse av samverkan från arkitektkontoret Kjellgren Kaminsky. 
Föreläsning/bollplank/panelsamtal. Hur kan vi samarbeta? OT har 
föreslagit att någon från kontoret kan föreläsa för oss eller att ha ett 
panelsamtal i samband med lanseringen av cykelkampanjen. 
Panelsamtal med exempelvis Malin Månsson och Björn Berner från 
Trafikkontoret, Business Region Göteborg med mera.  

  

> 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 (LOR) 
● Detaljplaner () 
● Handkassa/ekonomi () 
● Annat? () 

  

> Övriga frågor? 
 
Lärjeåns naturreservat - Naturskyddsföreningen hur kan vi lyfta frågan 
för att naturreservatet ska bli av. Vi har yttrat oss, se hemsidan. Kan vi 
göra något ytterligare? BW funderar till nästa möte kring eventuellt 
påverkansarbete. 

  

9.  AVSLUTNING   
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> Nästa månadsträff är onsdag 30/9 - 2020, kl. 18-20.  
Under hösten finns det möjlighet att närvara både fysiskt och via länk. 
För er som närvara fysiskt tänk på att tvätta händerna, hålla avstånd i 
lokalen. Närvara på länk om du har några symtom. 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 

  

> Kommande träffar hösten 2020: onsdag 28/10, 25/11 (Fokus: 
Verksamhetsplan), 16/12 

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

  

 

Vid pennan 

Oskar Tagesson 

 

Namn i dokumenten: 

AA Annika Ahlberg 
ALR Ann-Louise Roldin 
AJ Albin Johansson 
AS Axel Sjöberg 
AW Anna Weber 
BW Berit Wallén 
CE    Caspar Engsner 
DH Daniela Hukkinen 
ID Izabella Dehner 
JA Josef Andersen 
KIW Kim Weinehammar 
KRW Kristin Westlund 
LOR  Louise Ringeby 
LIR Linn Roldin 
OT Oskar Tagesson 
SB Simone de Bergh 
SJ Sarah Johansson 
SN Simon Niva 
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