Göteborg 2021-12-08

MÅNADSTRÄFF - DAGORDNING
Stadsplaneringsgruppen
Naturskyddsföreningen i Göteborg
Fysisk och digital träff kl. 18.00 - ca kl 20.00 (Fika och digitalt försnack från kl. 17.45)
Första Långgatan 28B
Närvarande
Anna Pielach
Annika Ahlberg
Cecilia Hansson
Emelie Leesment
Emmelie Falk
Hanna Adenbäck
Izabella Dehner
Oskar Tagesson
Kristin Westlund
Lina Rosquist
Maryam Sepher
Eduardo Medina

Ny punkt/text - Diskuteras
Befintlig text/punkt - Diskutera
Befintligt text/punkt - Behöver ej diskuteras denna gång

Närvarande
nr

anteckningar

ans

0.

FIKA OCH DIGITALT FÖRSNACK FRÅN 17.45

>

Fikaansvarig

1.

INFO (MÖTESSTART) Kl. 18.00

>

Hälsningsrunda

>

Ordförande

KRW

>

Sekreterare

OT

>

Utkast på verksamhetsplan 2022.
● Saknar du någon aktivitet som du vill arbeta med? Samtliga
idéer från workshop förra månadsträffen finns här.

OT/AA

fris

AA
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●
●

Några aktivitetsgrupper som har några planerade utgifter?
Vad tycker vi om att sätta upp mål? Vi tycker det är bra att sätta
upp mål. Hur fungerade målen för 2021? Ska vi ha några mål
för 2022, hur ska de se ut?

>

Utvärdering för 2021, här kan du också komma med ytterligare tips
inför verksamhetsåret 2022. Ta gärna dig tid att fylla i, så hjälps vi åt att
utveckla gruppens arbete. Senaste dagen för enkäten är 2022-01-10.
Länk till utvärderingen.

220110

>

Deltagarlista studiecirkel för Studiefrämjandet. OT kollar med
Studiefrämjandet om det är möjligt att skriva upp sig digitalt listan.

2.

PLANÄRENDEN

2.1

Inkomna planärenden till Naturskyddsföreningen i Göteborg

>

Frölunda - Program för Frölunda. Program - samråd. Höja
ambitionsnivån, grönstruktur, mobilitet p-tal, förtätning vs. gröna ytor
bra att de bygger på asfaltsytor, grönytefaktor, ekosystemtjänster,
solceller (vätgas) energieffektivisering, klimatanpassning/dagvatten.
MS är sammankallande.

MS/
KRW/
OT/EF

211222

>

Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling 2022–2030 - PH/ID
Remissversion. Mer information och bakgrund här. Transporter,
biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

220201

2.2

Nya planärenden via Göteborgs Stads hemsida

>

Askim - Ändring av detaljplan för kyrka och barnstuga i Billdal. Plan
standardförfarande - granskning. Vi yttrar oss inte.

211208

>

Fiskebäck - Bostäder och verksamheter vid Hälleflundregatan. Plan
standardförfarande - kompletterande samråd. Vi yttrar oss inte i
nuläget.

211221

>

Askim - Detaljplan för utbyggnad av bostäder vid Kopparåsen. Plan
standardförfarande - samråd. Vi yttrar oss inte.

211222

>

Lundby - Spårväg genom Frihamnen och Lindholmsallén. Plan utökat HA
förfarande - granskning. KRW anmäler jäv. MS skickar tidigare yttrande
kring spårvagn.

220112

2.3

Pågående planärenden

>

Naturreservatet Änggårdsbergen. Nytt förslag till beslut. Föreningen
ID
yttrade sig 2019 på tidigare beslut. Såpass stora förändringar har skett
att Länsstyrelsen går ut med ett nytt material att ta ställning till.
Underlag finns i google-drive. Ta med goda exempel.
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>

Gamlestaden - Program för Slakthusområdet. Program - samråd.
Positiva till förtätning i området med trycker på att höga de gröna
ambitionerna.

MS/AA/ 211214
LG

2.4

Förslag på planärenden att driva proaktivt/inkomna synpunkter

>

Sörred Torslanda - Volvo. Förprövningsrapport- Planbesked för
AP/EF/
verksamheter vid Pressvägen inom stadsdelen Sörred i Göteborg, dnr CH/HA
0856/21. AP anordnar gärna en utflykt tillsammans med EF/CH Andra KRW/
metoder pressmeddelande på hemsidan, ta upp det som ett tema
under våren (diskutera målkonflikter), skriva mejla till politiker. KRW/HA
skriva ihop synpunkter.

>

Lämna synpunkter på upprustningen av Avenyn. Samla idéer, be om
idéer på sociala medier. AP tar fram underlag och ber sedan LG att
lägga upp på sociala medier.

>

Lärjeåns Naturreservat. Inbjudan till informationsmöte om
AP/EF
bildandet av naturreservat i Lärjeåns dalgång torsdag 9/12 kl 16-17 på
Teams. Anmäl dig till informationsmötet genom att skicka ett mejl till
Emma Svensson, emma.svensson@sbk.goteborg.se senast 8/12.
Anders Malmsten kan stötta om någon vill bolla idéer. Mer information
finns på google-drive. Planen är att naturreservatet ska gå ut på ny
remissrunda under våren 2022. AP/EF går på informationsmöte

211209

>

Lunnagården, Mölndal. Vi stödjer Naturskyddsföreningen i Mölndal
med arbetet. OT tar upp våra synpunkter till styrelsen.

OT/ID/
AP

211113

>

Torslanda tvärförbindelsen

AP/OT/
VL

>

Fast förbindelse mellan Torslanda och Öckerö. VL har skrivit ihop
VL
synpunkter från oss som ska läggas över i mall. OT lägger upp på
hemsidan efteråt. VL har lagt upp på Slack under #torslandalunga. OT
håller kontakt.

2.5

Övrigt planärenden & remisser

>

Inget att ta upp

2.6

Inlämnade planärenden

>

Inga inlämnade planärenden. Samtliga tidigare tidigare yttrande.

3.

MÅNADENS TEMADISKUSSION

>

Dagens temadiskussion om grönområdens förvaltningar är framflyttad. OT

AP

Vi pratar istället om planprocessen kring en detaljplan vi är kritiska till
och följer upp hur politiker röstar.
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Vi gör ett nedslag i processen kring detaljplanen Älvsborg - Bostäder
väster om Billingegatan. Vi kan fortsätta följa detta under nästa år för
att se hur politiker röstar.
-

-

Naturskyddsföreningen i Göteborgs yttrande
Miljö- och klimatnämnden yttrande (Yrkande från MP och V,
Röstade Ja till exploateringen - M, D, L, D, SD, C Röstade nej
till exploatering - S, V, MP, V, S)
Om planprocessen på Göteborgs Stad

Förslag nedan under utredningar att även göra detta till ett valprojekt.
På grund av tidsbrist, tar vi denna diskussionen vid annat tillfälle.
>

Förslag på teman för våren:
● Gråa ytor - studie
● Grönområden förvaltningar
● Diskutera målkonflikter arbetsplatser/naturvärden
● Vision: Hur ska framtidens innerstad se ut?
● Artrika ängsmarker
● Ekologisk kompensation - Vilka dokument gäller inom
Göteborgs stad, hur jobbar staden?
● Olika typer av boendeformer
● Klimatanpassning
● Malmös stadsplaneringsgrupp kommer på besök

JS
AP
MS

220119
220215

Vem kan ansvara för kommande temadiskussioner? Nu har vi planerat
för tre träffar framåt, det räcker så länge.
4.

FÖREDRAG / WORKSHOP

>

Föredrag: “Digital föreläsning om stadsgrönska” (Del av
verksamhetsplan). Sammankallande AP. Sofia Thorsson håller i
fördraget. 27 personer deltog. Hur gick det? Utvärdering, det gick
väldigt bra! Presentationen ligger i Google-drive.

AP/
LG

KLAR

>

Föredrag: “Introduktion i miljörätt och överklagande.” Sker digitalt. (Del OT
av verksamhetsplan). Planeras till höst. Riks har inte möjlighet att
stötta oss och anordna ett föredrag under hösten. ST kan höra med
Bohus länsförbund. Senareläggs.

KLAR

Anmäl er gärna till Miljörättsnätverket, de har flera träffar kring temat.
Länk till anmälan.
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Riks kommer också har ett webbinarium om plan- och bygglagen och
överklagande under tidig vår. Följ Miljörättsnätverket om du är
intresserad.
>

Samtalskväll - Förtätning vs grönytor

MS

2022 vår

5.

SAMTAL / MÖTEN

>

Samtal med politiska partier kring Strategi för en grön, artrik och
hållbar stad är inställt då de som gjort det tidigare inte har tid. Vill du
göra det hör av dig OT.

OT/
CE/ID

KLAR

6.

PLATSBESÖK / STUDIEBESÖK

>

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

>

Platsbesök/Naturinventering av parken vid Smålandsgatan/Polishuset. AP

7.

KAMPANJER / DEBATTARTIKLAR

>

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

AP/MG/
AJ/

>

Kampanj: “Visualisering av grönare gator”. (Del av verksamhetsplan).
Sammankallande OT. Projektgruppen berättar om idéerna. Nästa träff
är den 14/12. Fokus kommer vara på grönare gator.

OT/KR
W/MF

>

Debattartikel: Göteborg Kan Grönare - Del 3. (Del av verksamhetsplan) CE/
I samband med granskning av översiktsplanen våren 2021. Är skickad KRW
till tidningar och vi inväntar svar. Tipsa gärna KRW om tidningar, Syre,
Sveriges Natur och Radiokanaler föreslås. OT har även skickat den till
ytterligare person för att eventuellt spetsa till den. OT påminner. Hon
hade inte tid, KRW kollar även med ML.
Länk till debattartikeln

>

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

8.

UTREDNINGAR / PROJEKT

>

Utredning: Säkrare cykelbanor. (Del av verksamhetsplan).
KRW
Sammankallande KRW. Ska vara klart innan årsskiftet, är framflyttad
till februari. Inventering av pendelcykelstråk hur de följer riktlinjer enligt
Cykelprogrammet. Utökad till att även inkludera: GCM, Tekniska
handboken och VGU Krav 2021.

220201

>

Val 2022 - uppföljning detaljplaner 2018-2022

220801

CE/MF

OT/MS
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Studera hur politiker i BN har röstat i känsliga detaljplaner som berör
känsliga naturområden. OT kollar om den som administrerar
valprojektet i Göteborg kan göra detta.
>

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

ID/OT

9.

SOCIALA MEDIER

>

Att lyfta fram på Instagram under kommande månad, de är
rangordnade efter prioriteringsordning. Inom parentes stöttar LG med
textunderlag.
1. Julklappstips - vinterdäck (AA)
2. Seger - Deponi Vråssered 4:6 (OT)
3. Yttrande - Spårväg Heden (MS)
4. Avenyn (AP)
5. Slakthusområdet (AA)
6. Västra Frölunda (MS)

>

Något vi vill ta upp i Naturskyddsföreningen i Göteborgs kommande
Nyhetsbrev?
● Yttranden

10.

ÖVRIGT

>

Uppdatera Stadsplaneringsgruppens sida på hemsidan.

>

Grön öl - Starta en pubkväll/afterwork i höst där vi ses för att snacka
stadsplanering och lära känna varandra bättre. Bjuda in de andra
intressegrupperna. Sista torsdagen varje månad. Behöver inte
föranmäla sig. Var 7 personer den 25/11. Nästa tillfälle är den 27/1 från
kl 17.30. Förslag på andra platser under våren: Språkcaféet och Kville
Biljard. Vi håller kvar Zamenhof nästa gång, men vi är öppna för fler
förslag.

>

Cykelfrämjande öppen diskussion. De vill gärna skriva en debattartikel KRW/
tillsammans med oss på temat klimat & cykel. Klar men inväntar svar MF/LM
från Rachel när vi skickar in.

>

För de aktiva i gruppen använder vi oss av Slack för intern
kommunikation. Länk till vår Slackgrupp.

>

Ansvarsområden i Stadsplaneringsgruppen. Hör av dig om du kan och
vill ansvara för något område. Tillsammans underlättar vi för varandra!
Har flyttat över listan till ett google-docs.
LG/EF testar att ansvara för Instagram.

LG/EF

AA/LG
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Nya medlemmar - vilka kan också dela rollen som fikaansvarig? Vi tar
upp det igen på nästa månadsträff.
>

Övriga frågor
Lämna synpunkter på Linneplatsen
LR undrar om det är det någon som har goda exempel på gröna stråk
t.ex. ekodukter? Lägg upp på Slack eller tipsa LR.

11.

AVSLUTNING

>

Nästa månadsträff är tisdag 18/1 - 2022, kl. 18:00-20:00. Det går bra
att delta både fysiskt och digitalt. Ordförande OT, Sekreterare KRW,
Fikaansvarig AP. (OBS! Ändrat datum - tidigare datum onsdag 19/1)

>

Kommande träffar våren 2022 (Ordförande/Sekreterare/Fika). Förra
månadsträffen bestämde vi att vi skulle variera veckodagarna mellan
tisdagar och onsdagar under våren.
Tisdag 15/2 (KRW /AA/ CE)
Onsdag 16/3 (OT/ AJ/ AJ)
Tisdag 5/4 (KRW/ OT/ OT)
Onsdag 4 /5 (OT/ CE/ LG)
Tisdag 7/6 (KRW/ AA/ ID)
Onsdag 6/7 (OT / KRW / KRW)
Om fikaansvarig eller sekreterare får förhinder ansvarar man för att
höra av sig till nästa personer på tur.

Vid pennan
Oskar Tagesson
Namn i dokumenten:
AA
Annika Ahlberg
AJ
Albin Johansson
AP
Anna Pielach
CE
Caspar Engsner
CH
Cecilia Hanson
EF
Emmelie Falk
ID
Izabella Dehner
KIW Kim Weinehammar
KRW Kristin Westlund
LIR
Lina Rosqvist
LOR Louise Ringeby
LG
Lucas Gebrim
MS
Maryam Sepher
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MG
OT
VL
JS

Maria Gräslund
Oskar Tagesson
Victor Lund
Josef Sand
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