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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 här. 
 
Närvarande: 
Albin Johansson 
Ann-Louise Roldin 
Annika Ahlberg 
Dan Gall (länk) 
Josef Andersen 
Kim Weinehammar 
Linn Roldin 
Louise Ringeby 
Oskar Tagesson 
Sara Löwgren 
Kristin Westlund 
Anna Weber 
 
 
Ny text (uppdateras vid minnesanteckningar) 
Text som behålls 
Text som tas bort nästa gång 
 
 

nr anteckningar ans fris 

 FIKA AA  

1. INFO   

> Hälsningsrunda   

> Sekreterare JA  

> Testar möjligheten att närvara via länk på de fysiska träffarna. Ta 
gärna med egen dator eller telefon om du närvarar fysiskt, så testar vi 
att alla kopplar upp sig så att alla ser varandra bra. ID och OT tar med 
sig dator för att testa tekniken 

ALLA  

> Gå gärna med i vår slutna Facebook-grupp Stadsplaneringsgruppen - 
Naturskyddsföreningen i Göteborg 
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> 
 

Info: Ansökan om projektmedel hos Riks söks för ett projekt att bygga 
en friggebod med fladdermusfasad i Slottsskogen. AS och OT 
ansvarar. 

OT/AS  

> Info: Experter - Kontaktpersoner inom Naturskyddsföreningen region 
Väst och Halland. Maja Ryberg samordnar detta arbete, OT 
återkommer när vi får mer information. 
Stadsplaneringsgruppen har också en lista med experter inom olika 
områden. Länk till den listan här. 

  

> Tips: Urban växtvandring med C/O City Göteborg den 1 oktober kl 
17.00 vid Domkyrkan. Läs mer och anmäl er här. 

  

> Tips: Åtgärder för grön infrastruktur på kommunal nivå. Kl. 9.00-12.00, 
6 oktober 2020. Mer info och anmälan här. 

  

> Info: slutredovisning regeringsuppdrag om Tätortsnära natur i Västra 
Götaland (Fi2016/02461/RS) Rapport, se bilaga. 

  

2. PLANÄRENDEN   

2.1 Förslag på planärenden att driva proaktivt/inkomna synpunkter   

> Inga förslag har kommit in eller lyftes upp nu.   

2.2 Inkomna planärenden till Naturskyddsföreningen i Göteborg   

> Ny järnväg mellan Göteborg-Borås, en del av nya stambanor (TRV 
2019/1823). Samrådsremiss 2. Mölndal, Borås och Härryda ska svara. 
Maja Rydberg kan samordna ett eventuellt svar. 

Kristin och Albin kontaktar Maja R.  

KRW/A
J 

201106 

2.3 Nya planärenden via Göteborgs Stads hemsida   

> Näset - Bostäder vid Hammarvägen. Plan standardförfarande - 
granskning. Vi hinner inte yttra oss. 

 200930 

> Bö - Bostäder vid Lilla Danska Vägen. Plan standardförfarande - 
granskning. Vi hinner inte yttra oss. 

 200930 

> Bö - Ändring av detaljplaner för del av kvarteret Vinbergssnäckan. 
Plan standardförfarande - samråd. Vi hinner inte yttra oss. 

 201001 
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2.4 Pågående planärenden   

> 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 får stöd från Ann-Marie  styrelsen och Emma Mattsson.  

Kristin hjälper till Josef sammankalla till möte med samtliga.  

JA/KR
W 

201020 

2.5 Inlämnade planärenden   

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

ALR/ 
KRW 

KLAR 

2.6 Övrigt planärenden & remisser   

> Västlänken, hur står vi inom gruppen? Kretsen har tagit ställning, 
senast 2017, se sammanfattning av vårt agerande gällande 
Västsvenska paketet och Västlänken på hemsidan. 
Gruppen diskuterar frågan. 

ALLA  

> 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. Kontaktperson på Park- 
och naturförvaltningen är Helena Engwall. Någon som kan vara 
kontaktperson med Helena Engwall på Park- och naturförvaltningen? 
DG stödjer med bakgrundsinformation. LR och DG pratar ihop sig. 

DG/LR  

> 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 och OT återberättar från senaste träffen. Nästa digital träff är 
8/10. 

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 håller 

DG/AJ  
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https://drive.google.com/open?id=1aIftG76SBCOYxh0w_15F80EAs90qj1BN
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ihop ett svar, någon mer intresserad? AJ pratar ihop sig med Dan om 
detta.  

> Lärjeåns naturreservat. Hur kan vi lyfta frågan och verkar för att 
naturreservatet ska bli av. Vi har yttrat oss, se hemsidan. Kan vi göra 
något ytterligare? BW inte närvarande, vi diskuterar vid ett annat 
tillfälle. 

BW  

> 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 

KLAR 

> JA kontaktar stadsbyggnadskontoret för att undersöka vad som avgör 
att de skickar planärenden till Naturskyddsföreningen eller ej. 

JA  

3. TEMA: YTTRE OCH INRE KOMMUNIKATION   

> OT berättar om befintliga kommunikationskanaler och plattformar 
 
Inre kommunikation 

- Mejl 
- Naturkontakt 
- Google-drive. Funkar det som det ska för samtliga?  
- Facebook-grupp 
- Sms 

Yttre kommunikation: 
- Facebook 
- Nyhetsbrev 
- Instagram 
- Föreläsningar/event/workshops m.m. 

OT  

> Diskussion - Inre kommunikation. Speciellt för arbetsgrupper. Slack, 
FB, annat? 
Alla funderar på frågan. Albin skapar en Slack-grupp till nästa möte 
och presenterar den då. Här är en länk till den nya Slack-gruppen.  
Alla som vill lägger in sina telefonnummer i kontaktformuläret: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pb1MeEcg3QgKoyJdtIj0-4X
jSIhHK87p9jvVtvg1prw/edit#gid=0 

OT  

> Diskussion - Yttre kommunikation/sociala medier. LOR håller på att ta 
fram en beskrivning och idé. 
Diskussioner som kom upp: Vi behöver reda ut syftet? Vad är 
värvningsvänligt?  

LOR  
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Louise sammanfattar en kort beskrivning och lägger till som en bilaga 
här. Vi följer upp nästa möte. 

4. TEMAKVÄLLAR    

> Introduktion i miljörätt. Naturskyddsföreningen av Florian Reitmann. 
Digital temakväll? (Del av verksamhetsplan) OT har tagit kontakt, 
inväntar svar. 

OT  

5. AKTIVITETER / PLATSBESÖK / FÖRELÄSNINGAR   

> Strategi är skickat till nämnder och förvaltningar. 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. 
Arbetsgruppen återberättar om träffen den 22/9 med miljö- och 
klimatnämnden. 

OT/JA/
CE/ID 

200930 

> Föreläsning hos Kjellgren & Kaminsky i oktober OT  

> Föreläsning hos Skanska på gröna veckan. Under vecka 41. Fler 
intresserade? 

OT/ID  

> Platsbesök: Lunnagården. I samarbete med Mölndals- och 
Kungsbackakretsen. Anders Malmsten och OT håller i platsbesöket. I 
oktober, inget bestämt datum ännu. 

OT  

6. KAMPANJER / DEBATTARTIKLAR   

> Studentbostäder och nytt polishus på parken och parkeringen vid 
korsningen Bohusgatan/Skånegatan.Debattartikeln publicerades i GP 
11/9 se länk. Be om att få debattartikeln i pdf-format så att vi kan 
spara den på hemsidan. 

KRW/ 
KIW/ 
SJ 

KLAR 

> Debattartikel: Förbindelse över Göta älv - Lindholmsförbindelsen - 
förespråka bro för att gående och cyklister också ska ta sig över. Mer 
info i GP, SVT, DN och på stadens hemsida. 

OT/KR
W/PH 

201025 

> Debattartikel: Samarbete med Hyresgästföreningen, gemensam 
debattartikel kring översiktsplanen. Fokus kommer ligga på att 
inkludera föreningslivet inom civilsamhället mer i processen. Nästa 
möte med HGF 9/10. Nytt möte med arbetsgrupp? Inget nytt möte 
bestämdes nu. 

OT/CE/
KIW/ 
JA/DG 

201101 
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Kampanj: Göteborg är ute och cyklar. Arbete med hemsidan, 
filmredigering och lanseringsevent eventuellt på Hagabion under 
hösten.  

KIW/A
A/OT/C
E/JA 

210301 

7. UTREDNINGAR / PROJEKT   

> Projekt: Förfrågan från Göteborgs Operan om trädplantering. OT och 
AJ diskuterar vidare det. Vi återkommer till nästa träff. 

OT/AJ  

> Utredning: Nationalstadspark. Ev ett färdigt förslag på 2-3 alternativ till 
årsskiftet 2020/2021. Inget nytt, tas upp 16/12.  

DH/ID/
OT 

201216 

> Utredning: Naturvårdsarter. Pablo Martins och Carola Kokk vill driva 
utredningen. CK kommer ta fram en projektbeskrivning och ansökan 
för projektmedel till 201001.  

PM/CK  

> Projekt: Plantera 1 000 000 träd. Inget nytt, vi läser in oss på det 
framtagna materialet. KIW återkopplar till projektgruppen. KRW och 
KIW ansvarar för projektet, KRW kallar till arbetsträffar. 
Pausas så länge, lägger på pauslistan. Pauslistan gås igenom i 
november i samband med att vi tar fram verksamhetsplanen. 

KIW/ 
AA/BW
/KRW/
DG 

 

> Projekt: Strandskyddet i Hovås/Billdal. Vad gör vi nu? OT nämner att 
vi kan ta en opinionsbildande roll gällande strandskyddet för att 
försvara dess viktiga roll.  Vilka är intresserade av att vara med i 
arbetsgrupp? Vi pausar denna, då ingen vill driva den i dagsläget. 
Oskar lägger den på pauslistan. (lista med projekt som ingen driver för 
tillfället) Pauslistan gås igenom i november.  

  

> Projekt: Storstadsöverenskommelse för cirkulärt byggande.  AW/LI
R 

 

> Utredning: Träbyggnadsstrategi.  
OT pratar med SN om denna är aktuell fortfarande. 

SN  

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 (LOR) 
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● Mötesordförande rullande schema (OT, KRW, xx) 
● Detaljplaner () 
● Handkassa/ekonomi () 
● Annat? () 

> Tema/fokus på nästa månadsträff?  
Vi kör vidare på yttre och inre kommunikation. 

  

> Övriga frågor? 
Masthuggskajen - den nya detaljplanen, påverkar den våra lokaler? 
OT kollar upp. 

  

9.  AVSLUTNING   

> Nästa månadsträff är onsdag 28/10 - 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: AJ 

  

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

Fikaansvarig kommande gånger: CE, OT, ID, ALR, KIW, KIR, JA, AA, 
SN 

  

 

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 
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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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