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nr anteckningar ans fris 

1. INFO   
> Hälsningsrunda   
> Sekreterare CE  
> Utkast på verksamhetsberättelse för 2020 och verksamhetsplan för 

2021 är bifogat. Dessa ska skickas in 15/1. Hör av er om ni vill lyfta in 
ytterligare aktivitet eller om ni har övriga synpunkter. Aktiviteter från 
verksamhetsplanen är inlagda i dagordningen. 

OT/CE 210115 

2. PLANÄRENDEN   

2.1 Förslag på planärenden att driva proaktivt/inkomna synpunkter 
  

> Inga förslag har kommit in.   
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2.2 Inkomna planärenden till Naturskyddsföreningen i Göteborg   
> Lundby - Spårväg genom Frihamnen och Lindholmsallén. Plan utökat 

förfarande - samråd. Överlag är vi positiva till ärendet, utbyggnad av 
kollektivtrafiken är viktigt. Det ser inte ut att gå ut över gång- och 
cykelvägar. OT tar upp att man skulle kunna läsa på om 
dagvattenhantering och klimatanpassning till extrema 
väderförhållanden, är detta något man tänkt på? Inte prioriterat att yttra 
oss på. 

 210216 

> Majorna - Ändring av detaljplan vid Bangatan (Gathenhielmska 
trädgården och Söderlingska parken). Plan standardförfarande - 
Granskning. Underhåll och upprustning av parken för att återskapa en 
1800-tals-struktur. Vissa upplever parken som otrygg, finns sociala mål 
med upprustningen. Kan hända att man kommer ta bort vissa träd, 
naturvärde kontra kulturintressen. Ingen i vår grupp har möjlighet att 
prioritera detta ärende, KW hör av sig till en person i klimatgruppen 
som troligtvis är intresserad av att svara. 

 210120 

2.3 Nya planärenden via Göteborgs Stads hemsida   
> Stampen - Ändring av del av detaljplan för Stampgatan 12-18. Plan 

standardförfarande - granskning. Möjliggör påbyggnad med en till två 
våningar. Innebär ingen miljöpåverkan. Ingen påverkan, vi yttrar oss 
inte. 

 210119 

2.4 Pågående planärenden   
> Torslanda Golfklubb. Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för 

markarbeten/ombyggnad av Torslanda Golfklubb. Samråd. Se bilagor. 
Se över transporter och ev. naturvärden inne på golfbanan. JA och LG 
tar ärendet vidare och undersöker, uttalar oss eventuellt. 

JA/LG 210118 

2.5 Inlämnade planärenden   
> Haga - Planeringsbesked för Skanstorget. Plan samråd 

planeringsbesked. Kommunen har begärt planeringsbesked hos 
Länsstyrelsen. Vårt yttrande är bifogat. 

KRW/A
A 

KLAR 

2.6 Övrigt planärenden & remisser   

> Lunnagården, Mölndal. Vi stödjer Naturskyddsföreningen i Mölndal 
med arbetet. Skrivarträff med projektgrupp föreslås. OT och ID 
bestämmer ett datum för detta, kontakta OT om du vill vara med. 

OT/ID/ 
AS 

 

3. TEMA: LUNDBYLEDEN & 2021 - NYA AKTIVITETER FRÅN 
VERKSAMHETSPLANEN 

  

https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N_N0t3Qw8Q7wD3Py8ffwNvE30w8EKDFCAo4FTkJGTsYGBu7-RfhTp-pFNIk4_HgVR-I0vyA0NDXVUVAQAVZbvaw!!/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0847QCP20==/
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N_N0t3Qw8Q7wD3Py8ffwNvE30w8EKDFCAo4FTkJGTsYGBu7-RfhTp-pFNIk4_HgVR-I0vyA0NDXVUVAQAVZbvaw!!/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0277QCP17==/
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N_N0t3Qw8Q7wD3Py8ffwNvE30w8EKDFCAo4FTkJGTsYGBu7-RfhTp-pFNIk4_HgVR-I0vyA0NDXVUVAQAVZbvaw!!/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0277QCP17==/
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N_N0t3Qw8Q7wD3Py8ffwNvE30w8EKDFCAo4FTkJGTsYGBu7-RfhTp-pFNIk4_HgVR-I0vyA0NDXVUVAQAVZbvaw!!/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0179QCP20==/
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N_N0t3Qw8Q7wD3Py8ffwNvE30w8EKDFCAo4FTkJGTsYGBu7-RfhTp-pFNIk4_HgVR-I0vyA0NDXVUVAQAVZbvaw!!/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0470QCP20==/
https://www.molndal.se/startsida/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering---molndal-vaxer/detaljplaner/detaljplaner/2020-01-23-lunnagarden.html
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> Lundbyleden - Louise Ringeby - Presentation av en utfört enkät om 
Lundbyledens barriäreffekter. Är det en barriär och hur uppfattas den 
av medborgare? Framtida lösningar som föreslås: bygga fler 
övergångar och undergångar, bättre belysning med flera. Diskussion 
kring användandet av enkäter och namninsamlingar som verktyg för att 
mobilisera i vår grupp. 

LOR  

> Samtliga aktiviteter från verksamhetsplanen är inlagda under 
respektive område i dagens dagordning. Vi går bara igenom varje 
aktivitet kort för att informera om vad vi kommer arbeta med under 
2021, vem som ansvarar för aktiviteten och vad som behövs för att 
utföra dem. Fundera på om du vill vara med i någon projektgrupp. 

  

> Diskussion - ska vi fortsätta att ha tema på måndagsträffarna eller 
skapa separata träffar för det? Positivt med tema men ofta har vi 
många planärenden att diskutera och då kan det bli brist på tid. Är det 
bättre med separata tema-tillfällen? Vi testar oss fram lite. Har du ett 
tema du vill lyfta - kom gärna med tips! 

ALLA  

4. FÖREDRAG / WORKSHOP 
  

> Föredrag: Introduktion i miljörätt och överklagande. Digitalt. (Del av 
verksamhetsplan 2021) Inget nytt om detta än, OT ska prata med riks. 

OT  

> Föredrag: Ekosystemtjänster - Att värdera och inkludera i planering och 
beslut. Ny aktivitet från verksamhetsplan. AP ska prata med SB om 
detta, AP kanske tar över. 

AP  

5.  SAMTAL / MÖTEN   
> Möte: Strategi är skickat till nämnder och förvaltningar. OT återkopplar 

till de nämnder och förvaltningar som inte hört av sig (Senast 210101). 
Strategin skickas även till partierna i Göteborg och ett möte föreslås 
(ID). 24/1 med Miljöpartiet. JA håller kontakt med Vänsterpartiet. 

OT/JA/C
E/ID 

 

> Samtal/panelsamtal: Politiker dialog kring att cirkulera mera. Ny 
aktivitet från verksamhetsplan. JA, CE och KRW tar en dialog om detta 
inför nästa möte. 

JA/CE/ 
KRW 

 

6. PLATSBESÖK / STUDIEBESÖK   
> Platsbesök: Lunnagården. I samarbete med Mölndals- och 

Kungsbackakretsen. Anders Malmsten och OT håller i platsbesöket. 
Under våren, inget datum ännu. 

OT  

> Platsbesök: Rundvandring på Göteborgsoperan. Ny aktivitet från 
verksamhetsplan. Projektansvarig CE. 

CE  

7. KAMPANJER / DEBATTARTIKLAR 
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> Kampanj: Göteborg Kan Grönare - Del 2 - Hotade naturområden. Klart 
- läs mer här. 

LOR/JA/
AA/OT 

KLAR 

> 
 

Kampanj: Göteborg är ute och cyklar. Arbete med hemsidan, 
filmredigering och lanseringsevent eventuellt på Hagabion under 
hösten. Projektgruppen träffas igen den 14/1. 

KIW/AA/
OT/JA/ 
KRW 

210301 

> Kampanj: Göteborg Kan Grönare - Del 3. Ny aktivitet från 
verksamhetsplan. I samband med granskning av översiktsplanen våren 
2021. Uppdatera vårt material och återanvända tidigare inlägg. LOR 
har ett ansvar för sociala medier, AA är gärna med också. KRW kan 
vara med efter cykel-kampanjen. OT är också med. 

LOR/AA 
KRW/ 
OT 

210401 

> Kampanj: Visualisering av grönare gator. Ny aktivitet från 
verksamhetsplan. Projektansvarig Oskar. KRW är gärna med på detta. 

OT/KR
W 

 

> Kampanj: Artrikare gräsytor och främja bina. Ny aktivitet från 
verksamhetsplan. Projektansvarig? AP är väldigt intresserad av att vara 
med, hon kontaktar AJ och MG. 

MG/AJ/ 
AP 

 

> Kampanj: Fototävling på Instagram. Ny aktivitet från verksamhetsplan. 
Projektansvarig LOR. Blir aktuellt under våren/sommaren när 
människor är mer sugna på att vara ute och fota. Eventuellt ett tema, vi 
bestämmer detta senare. 

LOR 210701 

> Debattartikel: Göteborg Kan Grönare - Del 3. Ny aktivitet från 
verksamhetsplan. I samband med granskning av översiktsplanen våren 
2021. Projektansvarig OT. CE och KRW vill vara med. 

OT/CE/ 
KRW 

210401 

> Debattartikel: Göteborg når inte ett enda lokala miljömål. 
Projektansvarig OT. LH och JA är gärna med. 

OT/JA/ 
LH 

 

8. UTREDNINGAR / PROJEKT   
> Utredning: Säkrare cykelbanor. Ny aktivitet från verksamhetsplan. 

Projektansvarig KRW. Ska vara klart innan årsskiftet. 
KRW 211230 

> Utredning: Nationalstadspark.(Fortsätta utveckla efter förra månadens 
workshop). Del av verksamhetsplan. Projektansvarig OT. 

ID/OT 211230 

9. SOCIALA MEDIER   
> Att lyfta på Instagram kommande månad: 1. Stambana, 2. Förtätning i 

Vasastan.LOR väntar på text angående stambana från KRW och AJ, 
följer upp och återkommer nästa möte. OT skriver en kortfattad text om 
förtätning i Vasastan. 

LOR  

10. ÖVRIGT   
> Övriga frågor. Kan man komma in med tips på teman för träffar med 

stadsplaneringsgruppen - självklart! 
  

https://goteborg.naturskyddsforeningen.se/2021/01/08/hotade-naturomraden-i-den-nya-oversiktsplanen/
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ID Izabella Dehner 
JA Josef Andersen 
KIW Kim Weinehammar 
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KS Kenneth Sydling 
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> För de aktiva i gruppen använder vi oss av Slack för kommunikation, 
länk till vår grupp är här. 

  

> Ansvarsområden i Stadsplaneringsgruppen. Hör av dig om du vill 
ansvara för något område. 

● Sammankallande (OT) 
● Mötesordförande rullande schema (OT, KRW) 
● Korrekturläsa (KIW) 
● Sekreterare (AJ, CE) 
● GIS-och kartansvarig (ID, AP) 
● Grafik (KRW) 
● Sociala medier (LOR) 
● Detaljplaner () 
● Handkassa/ekonomi () 
● Annat? () 

  

11.  AVSLUTNING   
> Nästa månadsträff är onsdag 10/2 - 2021, kl. 18-20. Möten sker 

endast digitalt tillsvidare. 
  

> Kommande träffar våren 2021: Onsdag 10/3, 31/3, 28/4, 26/5, 23/6 
Fikaansvarig när vi har fysiska träffar igen: AJ, OT, ID, ALR, KIW, 
KRW, JA, AA, CE, SN  

  

https://join.slack.com/t/stadsplanerin-0vg4621/shared_invite/zt-ip6x3g8l-M1ijrIZCvu_ZxALG0QQlWQ
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