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Verksamhetsberättelse 2020 – Stadsplaneringsgruppen 

 

Sammanfattning 
Stadsplaneringsgruppen har under året varit mycket aktiv trots rådande omständigheter.  Vi har 
fortsatt hålla våra månadsträffar och föredrag men har lyckats ställa om till digitalt format. För detta 
har vi använt dels Google Meet och dels Zoom. Vi har haft några möten där medlemmar både kunnat 
delta fysiskt och digitalt. 

Gruppen arbetar nu mer aktivt med den yttre kommunikationen genom sociala medier,  framförallt 
Instagram då vi har fått en ny medlem som tycker detta är roligt. Vi har under året också börjat 
använda oss av Slack för en mer effektiv, transparent och effektiv inre kommunikation. Vi har 
presenterat vår strategi för en grön, artrik och hållbar stad för politiker och näringslivet, både fysiskt 
och på länk. 

Stadsplaneringsgruppen har fortsatt skriva många yttranden och har under 2020 lämnat in 8 stycken 
yttranden på detaljplaner, ett yttranden på fördjupad översiktsplan, ett yttrande på infrastrukturprojekt 
samt varit delaktig i yttrande på Trafikförsörjningsprogram och nytt Miljö- och klimatprogram. Vi har 
även skrivit till regeringen angående Stora Amundön och bidragit till att området nu äntligen blir 
naturreservat. (Totalt 13 yttranden). Gruppen har haft tre föredrag,  två workshop och två platsbesök. 
Ett samarbete med Hyresgästföreningen har inletts under året samt har vi haft dialog med 
Ornitologiska föreningen, Sportfiskarna samt angränsande lokala kretsar inom 
Naturskyddsföreningen. 

Det är runt 9 personer på månadsträffarna (2019: 8 personer, 2018: 7 personer, 2017: 4-5 personer ). I 
maillistan är det 98 personer (2019: 68 personer, 2018: 43 personer, 2017: 21 personer). 
Sammankallande är Oskar Tagesson. Gruppen kommunicerar genom mail och Slack. 

Genomförda aktiviteter 

Månadsträffar. Stadsplaneringsgruppen träffas kontinuerligt ca en gång i månaden. 2020 var det 13 
stycken månadsträffar. Stort fokus har varit på detaljplaner och program samt kampanjer. Träffarna 
har till stor del hållits digitalt. 

Skrivarträffar. Mellan måndagsträffarna har det ett par gånger varit skrivarträffar för att sitta 
tillsammans med något aktuellt planärende. Dessa har under året utvecklats till digitala träffar med 
projektgrupper. 

Yttrande 
Vi har lämnat in totalt 13 yttranden (2019: 10 st,  2018: 6 st) 
 

● Lunden - Bostäder vid Karlagatan - Detaljplan Granskning. 2020-01-14 
● Järnbrott - Stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet del 2 - Detaljplan samråd. 

2020-01-15 
● Centralområdet - Bostäder, verksamheter och uppgångar för Västlänken - Detaljplan samråd. 

2020-03-31 
● Brännö - Bostäder vid Kärleksstigen - Detaljplan Utställning. 2020-04-22 
● Naturreservatet Stora Amundö och Billdals skärgård - Inlaga till försvar till Regeringen. 

2020-05-29 
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● Landala - Bostäder vid Karl Gustavsgatan - Detaljplan Granskning. 2020-07-28 
● Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 - Synpunkter på remissversionen (I 

samarbete med styrelsen och andra intressegrupper). 2020-08-31 
● Landala - Bostäder och lokaler vid fd Holtermanska sjukhuset - Detaljplan Samråd. 2020-09-08 
● Trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 2021-2025 - Synpunkter på remissversionen. (I 

samarbete med styrelsen och andra intressegrupper). 2020-09-30 
● Översiktsplan - Fördjupad för Västra Arendal och Torsviken - Utställning. 2020-10-20 
● Gullbergsvass - Drivmedelsanläggning vid Falutorget - Detaljplan samråd. 2020-11-03 
● Stambana Göteborg Borås - Samråd 1 Lokaliseringsutredning. 2020-11-06 
● Skanstorget - Samråd Planeringsbesked. 2020-12-22 

 
Föredrag/workshops 

● 25/2 Föredrag - Grönbo Ekoby. 63 deltagare 
● 5/3 Föredrag - Göteborg Kan Grönare. ca 25 personer. 
● 30/9 Föredrag & workshop - Grön infrastruktur. Digitalt. 17 personer deltog och ca 90 personer 

kollade på Facebook. 
● 25/11 Workshop Verksamhetsplan. Andra året i rad som vi har en workshop för att 

tillsammans ta fram vad vi ska satsa på kommande år. I år använde vi oss av den digitala 
plattformen, Miro. 

● 16/12 Workshop Nationalstadspark. Digitalt. 7 personer deltog. 

Platsbesök 

● 5/5 Cykeltur längs med Säröleden. Kolla på exploatering med tanke på strandskydd. 5 
deltagare 

● 7/6 Platsbesök Vågnedalsvägen. 4 deltagare 

Kampanjer 

● Göteborg Kan Grönare - Del 2 - Hotade naturområden. Kampanjen lyfter hotade naturområden 
i den nya översiktsplanen och lyfter gruppens synpunkter på översiktsplanen. Den pågick i 
december. 

● Cykelkampanj - Förberedelser, bl.a. filmning. Kampanjen kommer lanseras under 2020. 

Samtal/Panelsamtal 

● 22/9 Presentera strategi för en grön, artik och hållbar stad. Miljö- och klimatnämnden 
● 6/10 Presentera strategi för en grön, artik och hållbar stad. Park och naturnämnden 

Debattartiklar och pressmeddelande 

● Debattartikel - Bygg inte bort de få kvarvarande grönytorna i Göteborg. GP 2020-09-11 
● Debattartikel - En Lindholmsbro bör har plats för gång och cykel. GT 2020-11-02 
● Debattartikel - Omtag krävs av Göteborgs miljöpolitik. Samarbete med Hyresgästföreningen. 

ETC Göteborg 2020-11-25 
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Grönkartan. Vi har under börjat vidareutveckla vår grönkarta till en digital grönkarta med hjälp av GIS. 
Denna kommer fungera som hjälpmedel för att se var konflikter finns mellan exploatering och 
naturvärden samt vilka planärenden vi ska prioritera att yttra oss på. 

Fira och sommaravslutning. Inför sommaren avslutade vi med att ses utomhus för att fira vårt arbete 
och bara umgås. 

Kommunikation. Vi skriver om event i nyhetsbrevet, når ca 230 personer i inlägg på Instagram och 
mellan 600-4000 (genomsnitt 1200) personer i inlägg på Facebook. Louise Ringeby sköter Instagram 
och publicerar kampanjer samtidigt på Facebook. Vi har börjat kommunicera yttranden och 
debattartiklar mer på Instagram samt visa vad vi gör i gruppen för inspiration.  

Utvärdering 
Vi har under året nått målet att bli mer aktiva i sociala medier och når ut till 230 personer på Instagram 
och 600-4000 personer på Facebook vid inlägg.  Antal som nås ut via mail är nu 98 personer, vilket är 
en ökning på ca 40 %. Naturskyddsföreningens årsmöte har blivit framskjutet pga pandemin så ingen 
omröstning av motionen har skett, men tyvärr avslår styrelsen på Riks till stor del motionen. Gruppen 
har anordnat ungefära lika många temakvällar och platsbesök som föregående år. Det är en bra 
stämning i gruppen och intressegruppen fungerar som en bra studiecirkel. Arbetet med grönkartan går 
framåt medan arbetet med handboken har stått ganska still. Workshop som underlag för 
verksamhetsplan tillsammans med en utvärderingsenkät, som skickas ut i slutet på året, skapar 
delaktighet och ger många bra idéer. Ansvarsområden har fördelats ut mer mellan aktiva i gruppen, 
vilket underlättar arbetet för sammankallande. Det är mycket positivt att vi nu har en som ansvarar för 
för sociala medier i gruppen. Under kommande år hade det varit lärorikt att följa upp något planärende 
och eventuellt överklaga om behovet finns. 

 


