
 
Göteborg 2020-10-28 

 
 
MÅNADSTRÄFF - MINNESANTECKNINGAR 
Stadsplaneringsgruppen 
Naturskyddsföreningen i Göteborg 
 
Enbart digitalt möte 
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Oskar Tagesson 
Dan Gall 
Albin Johansson 
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Annika Ahlberg 
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Kristin Westlund 
 
 
Ny text (uppdateras vid minnesanteckningar) 
Text som behålls 
Text som tas bort nästa gång 
 
 
nr anteckningar ans fris 

 FIKA -  

1. INFO   
> Hälsningsrunda   

> Sekreterare AJ  

> Testar möjligheten att närvara via länk på de fysiska träffarna under 
hösten. Om möjligt ta 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  

2. PLANÄRENDEN   

2.1 Förslag på planärenden att driva proaktivt/inkomna synpunkter 
  

> Inga förslag har kommit in.   

2.2 Inkomna planärenden till Naturskyddsföreningen i Göteborg   
> Stena Oil AB samråder inför ansökan om tillstånd och ändringstillstånd 

för bolagets verksamhet i Göteborgs Energihamn. Se bilaga. 
DG 201113 
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DG är villig att ta på sig ärendet. 

2.3 Nya planärenden via Göteborgs Stads hemsida   
> Järnbrott - Ändring av detaljplan vid Fagottgatan/Mandolingatan. Plan 

standardutförande - Granskning. Mindre justeringar av balkonger, vi 
yttrade oss inte i samrådet. Vi yttrar oss inte. 

 201028 

> Gullbergsvass - Drivmedelsanläggning vid Falutorget. Plan 
standardförfarande - samråd.  
DG är villig att ta på sig ärendet. 

DG 201103 

2.4 Pågående planärenden   
> 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. KRW och AJ kontaktar 
Maja R.  

KRW/AJ 201106 

2.5 Inlämnade planärenden   
> Översiktsplan - Fördjupad för Västra Arendal och Torsviken.  

Det var svårt att se fördelar i något av förslagen. Det blev ett val mellan 
att antingen inte stödja bygget eller att välja det minst sämsta. 
Processen hade redan gått ganska långt. Många stora intressenter. 
Styrelsen backar beslutet att vara kritiska till utbyggnaden men välja 
det minst sämsta alternativet. 

JA/KRW KLAR 

2.6 Övrigt planärenden & remisser   

> Detaljplan för förskola och studentlägenheter vid Gibraltargatan inom 
stadsdelen Krokslätt. Kontakt tas med Helena Engwall på Park- och 
Naturförvaltningen och frågar om vi kan stötta i den här typen av 
processer. 

DG/LIR  

> Lunnagården, Mölndal. Vi stödjer Naturskyddsföreningen i Mölndal 
med arbetet. Vi skapar en sida på vår hemsida om Tremilarparken som 
ett första steg. 

OT/ID/ 
AS 

 

> Inbjudan till föreningar för att skapa en handlingsplan för friluftsliv. 
Länsstyrelsen i Västra Götaland. Ansvariga Robert Andersson och 
Sofie Bernhardsson. AJ och DG har ännu inte börjat. 

DG/AJ  

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

JA  

3. TEMA: INRE OCH YTTRE KOMMUNIKATION 
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> Befintliga kommunikationskanaler och plattformar för inre 
kommunikation är: Mejl, Naturkontakt, Google-drive, Facebook-grupp 
och sms. 
Befintlig yttre kommunikationskanaler är: Facebook, nyhetsbrev, 
Instagram och föreläsningar/event/workshops m.m. 

  

> Diskussion - Inre kommunikation. Speciellt för arbetsgrupper. Vi testar 
Slack under en period. 

OT  

> AJ visar hur Slack fungerar. Här är en länk till den nya Slack-gruppen.  AJ  

> Diskussion - Yttre kommunikation/sociala medier. LOR håller på att ta 
fram en beskrivning och idé till Instagram. LOR har sammanfattat en 
kort beskrivning, se bilaga. Vi diskuterar utkastet.  
LOR går igenom dokumentets punkter och vi diskuterar. 

- Illustrationer: Photoshoppa grönska på bilder av Göteborgs 
landmärken? Rita karikatyrer? 

- En avslutande punkt i dagordningen läggs in för att diskutera 
vad vi vill lyfta i sociala medier kommande månad. 

Se det reviderade förslaget på Slack. 

LOR  

4. TEMAKVÄLLAR  
  

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

OT  

> Fått en förfrågan från Byar & Kvarter om ett samarbete. En förening 
som jobbar med tiny houses. Möjlig temakväll? Är det intressant? Vem 
vill hålla kontakten? Albin kommer kontakta föreningen. 

AJ  

5. AKTIVITETER / PLATSBESÖK / FÖRELÄSNINGAR   
> Möte: Strategi är skickat till nämnder och förvaltningar. OT återkopplar 

till de nämnder och förvaltningar som inte hört av sig senast 30/9.  
OT/JA/C
E/ID 

200930 

> Möte Strategin skickas till partierna i Göteborg och ett möte föreslås. ID  

> Föreläsning: Kjellgren & Kaminsky Arkitektkontor. Senareläggs OT  

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

OT  

6. KAMPANJER / DEBATTARTIKLAR 
  

> Debattartikel: Förbindelse över Göta älv - Lindholmsförbindelsen - 
förespråka bro för att gående och cyklister också ska ta sig över. 

OT/KR
W/PH 

KLAR 

> Debattartikel: Samarbete med Hyresgästföreningen, gemensam 
debattartikel kring översiktsplanen. Fokus kommer ligga på att 

OT/CE/
KIW/ 

201101 
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inkludera föreningslivet inom civilsamhället mer i processen. 
Debattartikel är klar. 

JA/DG 

> 
 

Kampanj: Göteborg är ute och cyklar. Arbete med hemsidan, 
filmredigering och lanseringsevent eventuellt på Hagabion under 
hösten. AA sammankallar till möte. 

KIW/AA/
OT/CE/J
A 

210301 

7. UTREDNINGAR / PROJEKT   
> Projekt: Förfrågan från Göteborgs Operan om trädplantering. CA tar 

kontakt med Operan 
OT/CA  

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

DH/ID/O
T 

201216 

> Utredning: Naturvårdsarter. Pablo Martins och Carola Kokk vill driva 
utredningen. CK kommer ta fram en projektbeskrivning och ansökan för 
projektmedel till 201001. Ingen projektansökan skickas in, OT berättar. 
OT kontakta Pablo för att se intresse. 

PM/CK  

> Projekt: Storstadsöverenskommelse för cirkulärt byggande.  AW/LIR  

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

  

> Masthuggskajen - den nya detaljplanen, påverkar den våra lokaler? 
Den påverkar inte våra lokaler, gränsdragningen går ute i gatan. 

OT KLAR 

> Att lyfta på Instagram: 1. Debattartikel om Lindholmsförbindelsen. 2. 
OT skickar aktuella detaljplaner som vi yttrat oss på under 2020, några 
av dessa kan vi lyfta efter debattartikeln. 

LOR  

> Övriga frågor? Inga övriga frågor.   

9.  AVSLUTNING   

> Nästa månadsträff är onsdag 25/11 - 2020, kl. 18-20.    
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Under hösten finns det möjlighet att närvara både fysiskt och via länk. 
För er som närvara fysiskt tänk på att tvätta händerna och 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, KRW, 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 
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 
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