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MÅNADSTRÄFF - MINNESANTECKNINGAR
Stadsplaneringsgruppen
Naturskyddsföreningen i Göteborg
Digital träff Kl. 18.00 - ca kl 20.00 (Försnack kl. 17.45)

Närvarande
Annika Ahlberg
Anna Pielach
Caspar Engsner
Cecilia Hanson
Emmelie Falk
Kristin Westlund
Lucas Gebrim
Mirjam Lindqvist
Oskar Tagesson
Victor Lund

Ny punkt/text - Diskuteras (uppdateras vid minnesanteckningar)
Befintlig text/punkt - Diskutera
Befintligt text/punkt - Behöver ej diskuteras denna gång

nr anteckningar ans fris

0. FÖRSNACK kl 17.45

1. INFO (MÖTESSTART) Kl. 18.00
> Hälsningsrunda

> Ordförande KRW

> Sekreterare CE

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.
AP/OT/
VL

> Fast förbindelse mellan Torslanda och Öckerö. VL har skrivit ihop
synpunkter från oss som ska läggas över i mall. OT lägger upp på
hemsidan efteråt. VL lägger upp på slack för övriga i gruppen.

VL
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2.2 Inkomna planärenden till Naturskyddsföreningen i Göteborg
> Majorna - Ändring av del av detaljplan för föreningsändamål vid

Majvallen. Plan standardförfarande - Granskning - Förslag som innebär
att området ska kunna användas för annat föreningsliv än enbart idrott.
Eventuellt en ny byggnad men vi har svårt att utläsa var den i såna fall
ska byggas. Vi bedömer att vi ej behöver gå vidare med detta ärende.

210601

> Brännö - Bostäder vid Hästesprånget. Plan standardförfarande -
Granskning. - Syftet är att bygga två bostäder och en ny väg, ingen
parkering, ingen skärning men viss negativ påverkan på biologisk
mångfald - Vi uttalar oss, VL och KW tar på sig att skriva ett svar. AP
och LG åker eventuellt dit och inventerar.

VL/KW 210615

2.3 Nya planärenden via Göteborgs Stads hemsida
> Tynnered - Skola vid Smaragdgatan. Plan standardförfarande -Samråd

- Utbyggnad av skola för att inrymma fler elever, ska byggas i två
våningar, ser ut som att byggnaderna ska bli mindre/färre med en
högre skolbyggnad, mer koncentrerat. Vi ser ej ett behov av att uttala
oss kring detta.

210609

> Backa - Polishus vid Exportgatan. Plan utökat förfarande - Samråd -
Nytt polishus i 4 våningar som ska vara arbetsplats åt 250 poliser, nya
utfarter och underjordiskt garage, busshållplats nära arbetsplatsen
bedöms vara positivt.  - VL föreslår att vi i framtiden ska ha ett mer
generellt uttalande som vi kan skicka när vi ej hinner sätta oss in i varje
planärende tillräckligt mycket. - OT kan eventuellt bistå om någon vill
skriva ett yttrande.

210609

> Styrsö - Bostäder vid Villabrovägen. Plan standardförfarande - Samråd
- Planen avser nybyggnation av 3 hus/villor. Enligt MKV finns ingen
betydande miljöpåverkan. Ett särskilt skyddsvärt träd behöver dock
troligtvis avverkas. Svårt att avgöra vilken påverkan detta skulle få.
Synd att bygga tre villor med egen parkering/garage istället för ett
större flerfamiljshus. AP vill skriva ett yttrande, eventuellt så bistår
OT/KW

AP 210615

2.4 Pågående planärenden
> Översiktsplan för Göteborg. Utställning. OT/AA/

ID/EF/
LG

210628

> Översiktsplan - Fördjupning av översiktsplan för Högsbo-Frölunda med
Dag Hammarskjöldsleden. Utställning.

KRW 210628
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> Översiktsplan - Fördjupning för centrala Göteborg. Granskning.JA
kommer ej kunna driva detta. Tveksamt om DG kan göra mer än att
agera bollplank. VL och CH börjar undersöka detta.

VL/CH(
DG)

210628

2.5 Inlämnade planärenden
> Inga inlämnade planärenden

2.6 Övrigt planärenden & remisser
> Program - Redegatan. Samråd.

Anna P åker dit och undersöker området. Vi följer upp detta igen på
nästa månadsmöte. CH kan eventuellt följa med. Flera är intresserade
av att göra en grupputflykt i juni.

AP 210430

> Lunnagården, Mölndal. Vi stödjer Naturskyddsföreningen i Mölndal
med arbetet. AP undrar hur vi går vidare med detta då det finns delade
meningar kring ärendet. AP och OT tar diskussionen vidare.

OT/ID/
AP

3. DAGENS TEMA: GÖTEBORGS NYA MILJÖ- OCH
KLIMATPROGRAM

> Workshop - Göteborgs nya Miljö och klimatprogram - VL presenterar
programmet och förklarar dess ambitioner och implikationer.

VL

> Kommande teman och förslag:
23/6 Måluppföljning - Hur går det med våra mål för 2021? Vad ska vi
fokusera på under hösten för att nå målen? (OT)

4. FÖREDRAG / WORKSHOP
> Workshop översiktsplan 2: Översiktsplanen. “Workshop: Får det gröna

plats i framtidens Göteborg?”. Utvärdering från efter workshopen: svårt
att mobilisera kring översiktsplanen, behöver bli mer konkret och
kanske avgränsa. Hade också kunnat formulerat oss på annat sätt i
inbjudan och inlägg för att locka fler. 7 deltagare.

OT/
KRW/JA

KLAR

> Två digitala seminarier planeras tillsammans med Hyresgästföreningen
under våren 2021:

1. Panelsamtal med politiker kring hur medborgarinflytandet kan
stärkas i samband med översiktsplanen.
4/5 tisdag kl 18:00-20:00. Länk till Facebook-event. Hjälp gärna
till att sprida i era kanaler! - Cirka 15 deltagare.

2. “Parkeringar och bostäder”. Utgå från Naturskyddsföreningen
och Hyresgästföreningens rapport om framtidens parkering och
tar avstamp på lokal nivå. 25/5 tisdag kl 19:00-20:00.
Länk till Facebook-event och på kalendern. - Bra upplsutning
och stort intresse, 42 deltagare

OT/KIW KLAR
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> Föredrag: “Ekosystemtjänster - Att värdera och inkludera i planering
och beslut.” (Del av verksamhetsplan). Sammankallande AP. Sofia T
kan hålla i föredraget, planerat till september.

AP/
LG

2109XX

> Föredrag: “Introduktion i miljörätt och överklagande.” Digitalt. (Del av
verksamhetsplan) Planeras till höst.

OT 211001

5. SAMTAL / MÖTEN
> Möte: Strategi för en grön, artrik och hållbar stad är skickat till

nämnder, förvaltningar och politiska partier. Länk till strategin.
Kommande möten:
7/5 kl 10.00 - Park- och naturförvaltningen - presentation (ID, CE, OT)
7/5 kl 13.00 - Lokalförvaltningen - samtal (OT)
27/5 kl 18:00 - Vänsterpartiet (JA,ID) Framskjutet tillsvidare
28/5 kl 14:30 - Miljöförvaltningen - presentation (CE, ID, OT)

Centerpartiet har skickat svar - Efterfrågar ett möte

OT/
CE/ID

> Samtal/panelsamtal: Politikerdialog kring att cirkulera mera.
(Del av verksamhetsplan). Sammankallande JA.

JA/CE/
KRW

6. PLATSBESÖK / STUDIEBESÖK
> Platsbesök/Naturinventering av parken vid Smålandsgatan/Polishuset.

AP gör ett första platsbesök nu och vi planerar ett gemensamt
platsbesök tillsammans innan sommaren, ev. i juni. Datum för besök?
Kan vi göra något med informationen AP har tagit fram från första
platsbesöket? Ska vi mobilisera Fältbiologerna kanske? - Pga tidsbrist
sparar vi denna punkt till nästa gång

AP 210615

> Platsbesök: Lunnagården. I samarbete med Mölndals- och
Kungsbackakretsen. Sammankallande AP. Hur var platsbesöket?
Platsbesöket gick bra, OT ska ta det vidare till styrelsen för att ta reda
på vår slutliga inställning.

OT/AP 210501

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

CE

7. KAMPANJER / DEBATTARTIKLAR
> 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 OT.

LOR/AA
KRW/
OT

211015

> 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,

LOR/
VL

210701
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vi bestämmer det senare. - Vi tar upp denna punkt igen under nästa
möte

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

MG/AJ/
AP

211001

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

OT/KR
W

211001

> Debattartikel: Göteborgs Stad nådde inte ett enda av lokala miljömål till
2020. Sammankallande OT. - OT och JA hinner eventuellt börja med
detta under juni

OT/JA 210902

> Debattartikel om Kiellers park med frågeställning kring varför man
tillåter biltrafik i parken. - Nästan färdigt, VL lägger upp på slack så
andra i gruppen kan läsa.

VL

> Debattartikel: Göteborg Kan Grönare - Del 3. (Del av verksamhetsplan)
I samband med granskning av översiktsplanen våren 2021.
Sammankallande OT. - Liknande inriktning som under samrådet, det
kommer ligga till grund för debattartikeln

CE/
KRW

210705

8. UTREDNINGAR / PROJEKT
> Skapa logga till samverkansgrupp inom Gbgs-regionen. - KRW ska ha

ett första möte med Lena under juni om detta
KRW

> Utredning: Säkrare cykelbanor. (Del av verksamhetsplan).
Sammankallande KRW. Ska vara klart innan årsskiftet.

KRW 211230

> Utredning: Nationalstadspark. (Del av verksamhetsplan).
Sammankallande OT.

ID/OT 211230

9. SOCIALA MEDIER
> Att lyfta fram på Instagram under kommande månad

(efter prioriteringsordning):
1. Cykelkampanjen, en sista film och debattartikeln
2. Cykelns dag nästa vecka, 3:e juni
3. Yttrande Översiktsplanen - Vi arbetar med det (OT)
4. Lindholmsförbindelsen- Det blev en tunnel
5. Över 100 medlemmar i gruppen

LOR

10. ÖVRIGT
> Samarbete med cykelfrämjandet i Göteborgs trafikutskott. Intresse? -

KRW är intresserad av att driva detta
KRW
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> Ny tillkommande tjänst på Kansli Väst - Förslag på arbetsuppgifter?
Mejla OT i så fall.

210606

> Uppdatera Stadsplaneringsgruppens sida på hemsidan. AA/LR 211101

> Sommaravslutning. Datum? Typ av aktivitet och hur? Ja, intresse finns
förslag slutet juni eller början juli. - KRW och LOR planerar inför detta,
återkommer med datum senare. Preliminärt fredag 9:e juli

KRW,
LOR

210709

> Samverkansaktivitet inom länsförbundet - Tas upp senare VL

> Övriga frågor? - En timme event om Göteborgs nya Miljö och
klimatprogram med VL. 20 minuter genomgång och 40 min diskussion
är ett förslag. 30:e juni är den föreslagna dagen.

210630

> För de aktiva i gruppen använder vi oss av Slack för intern
kommunikation, mejla OT för att få länk till vår grupp.

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

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

11. AVSLUTNING
> Nästa månadsträff är onsdag 23/6 - 2021, kl. 18:00-20:00. Möten

sker endast digitalt tillsvidare. Ordförande OT, Sekreterare: KRW
Försnack från kl 17.45.

> Kommande träffar hösten 2021 (Ordförande/Sekreterare). Ok
onsdagar? Vi kör vidare med onsdagar. Återkommer med datum till
nästa träff.
(KRW/AA). Sekreterare kommande träffar: OT, AJ, CE, KRW
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
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Göteborg 2021-05-26

AJ Albin Johansson
AP Anna Pielach
CE Caspar Engsner
CH Cecilia Hanson
EF Emmelie Falk
ID Izabella Dehner
JA Josef Andersen
KIW Kim Weinehammar
KRW Kristin Westlund
LOR Louise Ringeby
LG Lucas Gebrim
MG    Maria Gräslund
ML     Mirjam Lindqvist
OT Oskar Tagesson
VL Victor Lund
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