
Göteborg 2021-07-05

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

Närvarande

Oskar Tagesson
Berit Vallén
Annika Ahlberg
Louise Ringeby
Kristin Westlund
Anna Pielach

Ny punkt/text - Diskuteras
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 OT

> Sekreterare KRW

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.
Anna skickar meddelande till Viktor.

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.
sparar till hösten

VL

> 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?

AP
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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. Skapa inlägg efter sommaren?
Kontakta fältbiologerna?

2.2 Inkomna planärenden till Naturskyddsföreningen i Göteborg
> Inga inkomna planärenden

2.3 Nya planärenden via Göteborgs Stads hemsida
> Bö - Ändring av detaljplan för Örgryte Trädgårdsstad (Olof

Skötkonungsgatan 42). Plan standardförfarande - granskning.
Granskningstiden är slut vid månadsträffen, informerat via mejl om
planärendet men vi yttrade oss inte.

210623

> Backa - Bostäder med särskild service vid Åketorpsgatan. Plan
standardförfarande - granskning. Granskningstiden är slut vid
månadsträffen, informerat via mejl om planärendet men vi yttrade oss
inte.

210630

> Kortedala - Förskola vid Annandagsgatan. Plan standardförfarande -
samråd. Granskningstiden är slut vid månadsträffen, informerat via
mejl om planärendet men vi yttrade oss inte.

210630

> Styrsö - Bostadshus vid Styrsö Tångeväg - Båtebacken. Plan
standardförfarande - granskning. Vi yttrade oss inte.

210812

> Västra Nordstan - Påbyggnad med bostäder vid Smedjegatan. Plan
standardförfarande - granskning II
Oskar T har jäv i projektet. Vi yttrade oss inte.

210824

> Backa - Trafikändamål vid Brunnsbo torg. Plan standardförfarande -
samråd. Greta undersöker mer information om Brunnsbos projekt, inte
om bara torget.

BV 210831

2.4 Pågående planärenden
> Översiktsplan - Fördjupning för centrala Göteborg. Granskning.

Tveksamt om DG kan göra mer än att agera bollplank. VL och CH
börjar undersöka detta. Ej inlämnat.

VL/CH
(DG)

210628

2.5 Inlämnade planärenden
> Översiktsplan för Göteborg. Utställning. OT/AA/

ID/EF/
LG

KLAR

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

KRW KLAR

Naturskyddsföreningen i Göteborg, Första Långgatan 28B, 413 27 Göteborg, goteborg@naturskyddsforeningen.se
www.goteborg.naturskyddsforeningen.se för kontaktuppgifter, Org.nr 857201-2600, Pg 42 77 68 -7

https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/lYyxDoIwFEW_xvm90qaFsdVApARQIcJbSAdimiA6EEz8eomTLkTvdpNzDhA0QKOb_cVN_ja6Yfktya5k6SE0TGORRDHuK1vGuc0KtALObwC_ptEcA8MRkyIA-t__LP3mrwC0nm8XX3UiSJClgtlQGoU6s1surZI2U3ACApp9_9j1k_MDtCZHLqINMg73a103z0q_AFJvRfU!/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEtoPage!startPage==/
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/lYzBCoJAFEW_pvV748iMLWcKJZ-olVK-jcxCYsCshRj09Umr2kjd3YVzDjCcgQc3-Ysb_W1w_fwbVm0p0n1khcEiWce4q6iMc8oKpBBObwC_ZtAeAisRkyIA_t__LP3mLwC8nG9mX7dhkKBIQ0GRshpNRhupSCvKNByBgSffPbbd6HwPjc1RSblCoeF-revzszIvv8fBzw!!/#
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/lYzBCoJAFEW_pvV748iMLWcKJZ-olVK-jcxCYsCshRj09Umr2kjd3YVzDjCcgQc3-Ysb_W1w_fwbVm0p0n1khcEiWce4q6iMc8oKpBBObwC_ZtAeAisRkyIA_t__LP3mLwC8nG9mX7dhkKBIQ0GRshpNRhupSCvKNByBgSffPbbd6HwPjc1RSblCoeF-revzszIvv8fBzw!!/#
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!BN1175QCP15==/
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!BN0195QCP18==/
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!BN1488QCP15==/
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!BN0528QCP13==/
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!BN0183QCP21==/
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!BN0609QCP16==/
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!BN0199QCP17==/
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!BN0896QCP16==/
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!BN0896QCP16==/


Göteborg 2021-07-05

> Brännö - Bostäder vid Hästesprånget. Plan standardförfarande -
Granskning.

VL/KRW KLAR

> Styrsö - Bostäder vid Villabrovägen. Plan standardförfarande - Samråd AP KLAR

2.6 Övrigt planärenden & remisser
> Lunnagården, Mölndal. Vi stödjer Naturskyddsföreningen i Mölndal

med arbetet. OT tar upp våra synpunkter till styrelsen
OT/ID/
AP

3. DAGENS TEMA: MÅLUPPFÖLJNING
> Måluppföljning - Hur går det med våra mål för 2021? Vad ska vi

fokusera på under hösten för att nå målen? Detta är första året vi sätter
mätbara mål. I slutet av året kan vi utvärdera om det är ett bra verktyg
och vilka mål vi sätter för 2022.

Våra mål för 2021:
● Skriva fler yttranden på planärenden än 2020 - minst 14

stycken.
Resultat halvvägs: 6 st
Vi har haft större kampanjer och ÖP:n som fokus.

● Nå ut till fler på Instagram - vill få minst 1000 följare
Resultat halvvägs: 748 st följare (började året med ca 500 antal
följare)
Fann inte ett specifikt tillfälle med ökade antal följare.

● Fler än 4 st temakvällar - föredrag, workshops, panelsamtal
Resultat halvvägs: 5 st
Samarbete med andra har gett bra resultat. Fysiska möten med
lista var framgångsrikt. Pinpointa i sociala medier. Samarbete
med andra organisationer.

● Färdigställa en första version av handboken.
Resultat halvvägs: ej påbörjat att justera den
Strategidokument hur staden ska utvecklas. Första utkast finns
i google drive. Länk till handbokens utkast:
https://drive.google.com/drive/folders/1ZgDO52kaH41D2nvr0jo
Bs_YteJTsqsOQ?usp=sharing

● Utveckla en digital version av grönkartan
Resultat halvvägs: påbörjat
GIS-karta. Länk till arbetet:
https://drive.google.com/drive/folders/1Vsi0iU7TrOuPzZVawvph
LUUhBiB3XfC2

● Lansera minst 3 kampanjer
Resultat halvvägs: 1 kampanj (4 planerade för hösten)

OT
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> Förslag på teman för hösten?
Artrika ängsmarker
Vem har ansvaret för olika grönområden,vilka förvaltningar finns?
Omstrukturen av förvaltningarna.
Olika typer av boendeformer
Vision: Hur ska framtidens innerstad se ut?

Louise och Anna kommer i september starta med förvaltningsformer.

LR/AP 210825/
210915

4. FÖREDRAG / WORKSHOP
> Föredrag: “Ekosystemtjänster - Att värdera och inkludera i planering

och beslut.” (Del av verksamhetsplan). Sammankallande AP. Sofia T
kan hålla i föredraget, planerat till september. Kommer starta efter
sommaren med kommunikationen. Slutet på juli borde det skickas text
till nyhetsbrevet etc.

AP/
LG

2109XX

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

OT 211101

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)
28/5 kl 14:30 - Miljöförvaltningen - presentation (CE, ID, OT)
Sept - Centerpartiet
Höst - Vänsterpartiet (JA,ID) Framskjutet tillsvidare
Framskjutet tillsvidare

OT/
CE/ID

> Samtal/panelsamtal: Politikerdialog kring att cirkulera mera.
(Del av verksamhetsplan). Sammankallande JA. KRW testa omstart
efter sommaren

JA/CE/
KRW

6. PLATSBESÖK / STUDIEBESÖK
> Platsbesök: Rundvandring på Göteborgsoperan.

(Del av verksamhetsplan). Projektansvarig CE. Inväntar ändrade
restriktioner.

CE

7. KAMPANJER / DEBATTARTIKLAR
> 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 det senare. Tema kommer upp denna eller nästa vecka.

LOR/
VL

210701
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> Kampanj: “Artrikare gräsytor och främja bina”.
(Del av verksamhetsplan). Sammankallande AP.

MG/AJ/
AP

211001

> Kampanj: “Göteborg Kan Grönare” - Del 3. (Del av verksamhetsplan).
Efter granskningen av översiktsplanen. Uppdatera vårt material och
återanvända tidigare inlägg. Sammankallande OT. Kommer dela upp
arbetsuppgifter.

LOR/AA
KRW/
OT

211015

> 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

211101

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

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. Finns
utkast

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. Ska vara klar denna
veckan!

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 - Debattartikeln OT lägger upp på hemsidan
2. Fototävling
3. Yttrande - Styrsö Villabrovägen
4. Yttrande - Brännö Hästesprånget
5. Över 100 medlemmar i gruppen

LOR

10. ÖVRIGT
> Uppdatera Stadsplaneringsgruppens sida på hemsidan. AA/LR 211101
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> Diskussionskväll om Göteborgs nya Miljö och klimatprogram. 20
minuter genomgång och 40 min diskussion är ett förslag. 30:e juni är
den föreslagna dagen. Hur gick det? utgick

VL KLAR

> Sommaravslutning. Fem-kamp och picknick i Slottsskogen. Fredag 9/7
kl 18.00 i Slottsskogen, se mer info mejl. Anmälan sker till KRW eller
LOR senast 6/7.
skriv i Slack! (annat)

KRW,
LOR

210709

> Grön öl - Ska vi starta en pubkväll/afterwork i höst där vi ses för att
snacka stadsplanering och lära känna varandra bättre? Kanske med
fler grupper inom Naturskyddsföreningen. Kanske på ett flytande
schema efter arbetstid?

> Övriga frågor?
Cykelfrämjande öppen diskussion: KRW Skriv i slack (temakvällar) och
skicka länk till inbjudan till alla
Platsbesök på Redegatan: Höga naturvärden med gamla tallar där
dem planerar att bygga. AP Fortsätt arbetet i augusti.

KRW

> 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 (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 25/8 - 2021, kl. 18:00-20:00. Beroende

på läget kanske vi börjar ses fysiskt igen, men med möjlighet att
närvara digital. Ordförande KRW, Sekreterare AA, Fikaansvarig AJ.
Försnack från kl 17.45.

> Kommande träffar hösten 2021 (Ordförande/Sekreterare). 15/9
(OT/AJ), 13/10 (KRW/OT), 10/11 (OT, CE), 8/12 (KRW, AA)
Fikaansvarig: OT, ID, ALR, KIW, KRW, AA, CE, AJ

Vid pennan
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AA Annika Ahlberg
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
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VL Victor Lund
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