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1. INFO
> Hälsningsrunda
> Sekreterare OT
> Skickat in verksamhetsberättelse för 2020 och verksamhetsplan för

2021. I verksamhetsplanen finns de prioriterade aktiviteterna för 2021,
dessa är även inlagda i dagordningen. Vi hann inte gå igenom målen,
men det är följande:

- Skriva fler yttranden på planärenden än 2020 - minst 14
stycken.

- Nå ut till fler på Instagram - vill få minst 1000 följare
- Fler än 4 st temakvällar - föredrag, workshops, panelsamtal
- Färdigställa en första version av handboken.
- Utveckla en digital version av grönkartan
- Lansera minst 3 kampanjer

OT/CE KLAR

> Nytt samverkansprojekt - Göteborgsregionen. OT berättar. Ordförande,
Lena, kommer leda en kommunikationsgrupp bestående av
representanter från de lokala kretsarna i Göteborgsregionen. Denna
grupp kommer inte arbetar operativt, dvs inte aktivt inom sakfrågor.
Utan istället kommer det startas projektgrupper/intressegrupper. Är det
någon som är intresserad av driva och/eller sammankalla inom något
område? Områden som har nämnts är skog, stadsplanering, grön
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infrastruktur, klimatanpassning och trafikinfrastruktur. Skog är det första
området som är i startgroparna. Är du intresserad hör av dig till OT.

> Mejl från MP Klas Eriksson (MP) efter presentation av strategi hos MP.
Någon som vill vara kontaktperson? Han nämner nedan frågor som
intressant att samverka kring:

● Ni hör av er med frågor ni reagerar på eller vill vi ska driva i
trafiknämnden

● Jag kan stämma av med er när vi har frågor som ska behandlas
eller nya förslag i trafiknämnden

● Att hålla varandra informerade kring trafik/infrastruktur
● Bolla kring cykling där vi försöker driva på hårt i opposition i

trafiknämnden. Vi ser cykling som en mycket viktigt fråga för att
ställa om till hållbart resande.

Har vi kontakter inom fler partier? Har skapat en kontaktlista med
politiker och tjänstemän. VL kan vara kontaktperson till MP, med stöd
från gruppen. Några fler kontaktpersoner inom olika partier nämns.

2. PLANÄRENDEN

2.1 Förslag på planärenden att driva proaktivt/inkomna synpunkter
> Torslanda tvärförbindelsen. Ett stort nytt vägprojekt som påverkar

miljön i området, ökar trafikmängden och påverkar klimatet negativt.
Hur kan vi påverka? Någon som är intresserad? AP intresserad av att
hålla i ett platsbesök göra lite naturinventeringar och fotografera. OT
kan stödja med research.

AP/OT

2.2 Inkomna planärenden till Naturskyddsföreningen i Göteborg
> Heden - Verksamheter och bostäder vid Smålandsgatan. Plan

standardförfarande - Samråd. SJ har tagit fram ett utkast som bifogas,
synpunkter? Vem kan stötta SJ att arbeta färdigt med materialet? Varför
inte utökat förfarande med MKB? OT är jävig och deltar inte i
diskussionen och arbetar inte med ärendet. Miljöpartiet har kontaktat
oss, de ställer sig kritiska till detaljplanen och vill inte att parken ska
bebyggas. DG kan stötta SJ. Kolla Lokalt utvecklingsprogram för
Centrum och Göteborgs program för en jämlik stad. Kan vi använda
oss av prejudikatet vid Kristineberg?

SJ/DG 210216

> Lundby - Spårväg genom Frihamnen och Lindholmsallén. Plan utökat
förfarande - samråd. Inte prioriterat att yttra oss på.

210216

2.3 Nya planärenden via Göteborgs Stads hemsida
> Inom Vallgraven - Ändring av detaljplan för gymnasieskola vid

Magasinsgatan. Granskning. Innebär endast ändrad funktion. Vi yttrar
oss inte.

210210
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2.4 Pågående planärenden
> Inget pågående ärende

2.5 Inlämnade 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 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/
AP

3. TEMA: UTVÄRDERING & UTVECKLING
> Sammanställning av utvärdering stadsplaneringsgruppen samt

workshop ideellt engagemang. OT presenterar. Efterföljande diskussion
ledde fram till följande utvecklingsförslag för gruppen:

- Försnack inför månadsträffarna testas under våren - för de som
vill prata mer med varandra innan träffarna. Startar kl. 17.45.
Träffen fortsätter startar sedan som vanligt kl. 18.00.

- Behåller presentationsrunda när träffarna börjar kl 18.00.
- Skrivarträffar utgår och istället fortsätter vi med träffar inom

projektgrupperna.
- Börjar utse sammankallande (den som kallar till träffar) för

projekt/aktiviteter för att på ett sätt göra det tydligare vem som
gör vad.

- Behåller månadsträffar en gång i månaden.
- Börjar med häng/digital pub där man ses och diskuterar

stadsplaneringsfrågor i ett lättsamt format. Stadsplaneringspub?
Fundera till nästa träff om du vill kalla till en första sådan träff.

- Walk-and-talk kring stadsplanering - Vi tar upp igen på nästa
träff, någon som är intresserad av att sammankalla?

- Gärna fler utomhusaktiviteter, t.ex. platsbesök/studiebesök
- Alla hjälpas åt att prioritera mellan uppgifterna
- Fortsätta med sommaravslutningen
- Fira oftare! När vi lanserat något, avslutat en aktivitet, vunnit

något etc.

OT

4. FÖREDRAG / WORKSHOP
> Föredrag digitalt: Dubbelsegern i Kristineberg. Med Anders Tranberg

från Stockholmskretsen. Kl 19-20. Läs mer på Facebook eller på
DG/OT 210223
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hemsidan. Mejla OT om ni inte har Facebook och vill ha länk till
föredraget.

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

OT

> Föredrag: Ekosystemtjänster - Att värdera och inkludera i planering och
beslut. (Del av verksamhetsplan). Sammankallande AP. LG har en
kontaktperson, hör av sig till AP.

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. Länk
till strategin.

OT/JA/C
E/ID

> Samtal/panelsamtal: Politiker dialog kring att cirkulera mera. (Del av
verksamhetsplan). JA, CE och KRW tar en dialog om detta inför nästa
möte. Sammankallande JA.

JA/CE/
KRW

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

Kungsbackakretsen. Anders Malmsten, OT, AP håller i platsbesöket.
AP stöttar. Under våren, i mitten på mars. Sammankallande OT

OT/AP 2103XX

> Platsbesök: Rundvandring på Göteborgsoperan. (Del av
verksamhetsplan). Projektansvarig CE.

CE

7. KAMPANJER / DEBATTARTIKLAR
> Kampanj: Göteborg är ute och cyklar. Arbete med hemsidan,

filmredigering och lanseringsevent eventuellt på Hagabion under
hösten. Projektgruppen träffas igen den 18/2.

KIW/AA/
OT/JA/
KRW

210506

> Kampanj: Göteborg Kan Grönare - Del 3. (Del av verksamhetsplan). I
samband med granskning av översiktsplanen våren 2021. Uppdatera
vårt material och återanvända tidigare inlägg. Sammankallande?

LOR/AA
KRW/
OT

210401

> Kampanj: Visualisering av grönare gator. (Del av verksamhetsplan).
Förslag att kampanjen lanserar i höst, vi kan börja arbeta med
kampanjen innan sommaren. Sammankallande Oskar.

OT/KR
W

211001

> Kampanj: Artrikare gräsytor och främja bina. (Del av verksamhetsplan).
Tidsplan? Sammankallande AP.

MG/AJ/
AP

?

> Kampanj: Fototävling på Instagram. (Del av verksamhetsplan).
Sammankallande 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/
VL

210701
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> Debattartikel: Göteborg Kan Grönare - Del 3. (Del av verksamhetsplan)
I samband med granskning av översiktsplanen våren 2021.
Sammankallande OT.

OT/CE/
KRW

210401

> Debattartikel: Göteborgs Stad nådde inte ett enda av lokala miljömål till
2020. Sammankallande OT. OT kallar till arbetsträff.

OT/JA/
LH

8. UTREDNINGAR / PROJEKT
> Utredning: Säkrare cykelbanor. (Del av verksamhetsplan).

Sammankallande KRW. Starta Ska vara klart innan årsskiftet.
KRW 211230

> Utredning: Nationalstadspark. (Del av verksamhetsplan).
Projektansvarig OT. Inget att ta upp nu.

ID/OT 211230

9. SOCIALA MEDIER
> Att lyfta på Instagram kommande månad. Förslag:

● Föredrag - Dubbelsegern i Kristineberg (Prio 1)
● Påminna om vårt debattinlägg i GP om Smålandsgatan vid

Polishuset (Prio 2)
● Vårt yttrande för sjukhusutbyggnaden vid Sahlgrenska. Aktuellt

nu (Prio 3)
● Torslanda golfbana (Prio 4)

LOR

10. ÖVRIGT
> Uppdatera Stadsplaneringsgruppens sida på hemsida. Någon som vill

arbeta med det?
- Se över och uppdatera texterna
- Välkomna att komma med feedback, förslag på punkter att ta

upp på dagordningen
- Bilder?

Vi tar upp frågan igen på nästa träff.
> Inga övriga frågor
> För de aktiva i gruppen använder vi oss av Slack för intern

kommunikation, länk till vår grupp är här.
> Ansvarsområden i Stadsplaneringsgruppen. Hör av dig om du vill

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

11. AVSLUTNING
> Nästa månadsträff är onsdag 10/3 - 2021, kl. 18-20. Möten sker

endast digitalt tillsvidare. Ordförande OT. Försnack från kl 17.45.
> Kommande träffar våren 2021: Onsdag 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

Vid pennan
Oskar Tagesson

Namn i dokumenten:
AA Annika Ahlberg
AJ Albin Johansson
AP Anna Pielach
CE Caspar Engsner
ID Izabella Dehner
JA Josef Andersen
KIW Kim Weinehammar
KRW Kristin Westlund
KS Kenneth Sydling
LH     Linnea Hagblom
LOR Louise Ringeby
LG Lucas Gebrim
MG    Maria Gräslund
ML     Mirjam Lindqvist
OT Oskar Tagesson
VL Victor Lund
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