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MÅNADSTRÄFF - MINNESANTECKNINGAR
Stadsplaneringsgruppen
Naturskyddsföreningen i Göteborg
Digital träff kl. 18.00 - ca kl 20.00 (Fika och digitalt försnack från kl. 17.45)
Zoom

Närvarande
Oskar Tagesson
Kristin Westlund
Hanna Adenbäck
Amanda Tiderman Häll
Emmelie Falk
Cecilia Hanson
Anna Pielach
Ylva Brunnander
Klara Kållberg
Izabella Dehner

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

Närvarande
-

nr anteckningar ans fris

0. DIGITALT FÖRSNACK FRÅN 17.45
> Ingen fikaansvarig då träffen endast är digital.

1. INFO (MÖTESSTART) Kl. 18.00
> Hälsningsrunda

> Ordförande OT

> Sekreterare KRW

> Färdigt utkast på verksamhetsberättelse 2021 och verksamhetsplan
2022

● Saknar du något i verksamhetsberättelsen?
● Saknar du någon aktivitet i verksamhetsplanen som du vill

arbeta med? Samtliga idéer från workshoppen kring
verksamhetsplanen finns här.

OT/AA 210123

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://docs.google.com/document/d/17u3x9_0uXPg31LpHRPD-UppnqwpbFGdUYbzMSpQAYJQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1VvvlRBjeOYhfe3aKuINLhDAt1j9aWYMKbyTYCVpi5Vg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1VvvlRBjeOYhfe3aKuINLhDAt1j9aWYMKbyTYCVpi5Vg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SBzDMQegFcKSoKwPosd3lFQbtftCkcJSc0U8OungWS0/edit?usp=sharing


Göteborg 2022-01-18

● Några aktivitetsgrupper som har några planerade utgifter?
● Några ytterligare synpunkter?

Inga kommentarer under mötet, kommer skickas in.

> Aktiviteter från verksamhetsplanen 2022 är tillagda i dagens
månadsträff. Aktiviteter som vi vill vänta med till hösten tar vi bort till
nästa månadsträff.

> Utvärdering för 2021 - Sista dagen att svara är förlängd till onsdag
19/1.Ta gärna dig tid att fylla i, så hjälps vi åt att utveckla gruppens
arbete. Länk till utvärderingen.

220119

> Deltagarlista studiecirkel för Studiefrämjandet. OT kollar med
Studiefrämjandet om det är möjligt att skriva upp sig digitalt på listan.
Det är möjligt, enklast och säkrast är att man gör det under
månadsträffen, vi testar under bensträckaren.

> Nominering av Kaprifolpriset och Stinknävan Naturskyddsföreningen i
Göteborg.
Har ni någon person eller organisation ni tänker på? Varför?

220215

2. PLANÄRENDEN

2.1 Inkomna planärenden till Naturskyddsföreningen i Göteborg
> Sörred - Verksamheter vid Pressvägen. Plan utökat förfarande -

samråd.
KRW/EF
/HA

220131

2.2 Nya planärenden via Göteborgs Stads hemsida
> Torslanda - Ändring av detaljplan vid Volvo Torslanda. Plan

standardförfarande - samråd.
Vi väljer att inte kommentera på detaljplan

220118

> Gårdsten - Förskolor vid Saffransgatan och Timjansgatan. Plan
standardförfarande - granskning.
Vi väljer inte att skriva yttrande

220126

> Bergsjön - Bostäder vid Siriusgatan. Plan - samråd.
Vi väljer att inte skriva yttrande, men hör av dig till Oskar om du är
intresserad!

220126

> Bö - Inredning av vind vid Påskbergsgatan, Jakobdalsgatan och
Jättegrytsgatan. Plan standardförfarande - samråd. Berör oss inte, vi
behöver inte yttra oss.

220126

> Krokslätt - Upphävande av del av detaljplan för Örgrytekolonin. Plan
standardförfarande - samråd.
Vi väljer inte att skriva yttrande

220128
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Göteborg 2022-01-18

> Backa - Elnätsstation vid Aröds Industriväg. Plan standardförfarande -
samråd.
Vi väljer att inte skriva yttrande, men hör av dig till Oskar om du är
intresserad!

220201

> Torslanda - Bostäder vid Majvik. Plan - granskning
Vi väljer att inte skriva yttrande, men hör av dig till Oskar om du är
intresserad!

220202

2.3 Pågående planärenden
> Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling 2022–2030 -

Remissversion. Mer information och bakgrund här. Transporter,
biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

PH/ID 220201

2.4 Förslag på planärenden att driva proaktivt/inkomna synpunkter
> Sörred Torslanda - Volvo. Förprövningsrapport- Planbesked för

verksamheter vid Pressvägen inom stadsdelen Sörred i Göteborg, dnr
0856/21. AP anordnar gärna en utflykt tillsammans med EF/CH Andra
metoder pressmeddelande på hemsidan, ta upp det som ett tema
under våren (diskutera målkonflikter), skriva mejla till politiker. KRW/HA
skriva ihop synpunkter. Beslutat att skriva en debattartikel,
ovanstående detaljplan gäller det aktuella området, så ett yttrande
kommer också skrivas. EF deltog i samrådsmötet. möte 24/01

AP/EF/
CH/
KRW

> 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. Återstår att lägga upp på Instagram. AP
har inte fått svar från LG, EF lägger ut istället.

AP KLAR

> Lärjeåns Naturreservat. Inbjudan till informationsmöte om
bildandet av naturreservat i Lärjeåns dalgång torsdag 9/12 kl 16-17 på
Teams. Mer information finns på google-drive. Planen är att
naturreservatet ska gå ut på ny remissrunda under våren 2022. AP/EF
går på informationsmöte. Hur var mötet? AP och EF var med,
jätteintressant!

AP/EF 211209

2.5 Övrigt planärenden & remisser
> Inget att ta upp

2.6 Inlämnade planärenden
> Naturreservatet Änggårdsbergen. ID KLAR

> Gamlestaden - Program för Slakthusområdet. Program - samråd MS/AA/
LG

KLAR
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3. MÅNADENS TEMADISKUSSION
> Ingen temadiskussion idag, istället fokus på alla nya aktiviteter för

verksamhetsåret.

> Förslag på teman för våren:
● Grönområden förvaltningar
● Gråa ytor - studie
● Diskutera målkonflikter arbetsplatser/naturvärden
● Malmös stadsplaneringsgrupp kommer på besök
● 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
● Planprocessen och följa en detaljplan vi yttrat oss kritiska till

Vem kan/vill hålla i en temadiskussion under våren?

AP
JS
MS
OT

OT

220215
220316

4. SNACKA GRÖN STADSPLANERING
> Under våren testar vi några samtalskvällar där vi diskuterar hållbar

grön stadsplanering utan dagordning i ca en timme. Vi börjar med att
det är för medlemmar inom gruppen.
Namn på aktiviteten?

Samtalskväll - Förtätning vs grönytor
Hållbar trafik

MS
KRW

2022 vår

5. FÖREDRAG / WORKSHOP
> Yttranden - Kom igång och skriv! (Del av verksamhetsplan)

Sammankallande KRW mars senast
OT/
KRW/
AA

2022 vår

6. SAMTAL / MÖTEN
> Samtal: Omvandla gräsmattor till ängar. (Del av verksamhetsplan)

Omvandla tomma gräsmattor vid
verksamhetsområden/industriområden till ängar genom information
och samtal med markägare. Runt mars el april. KRW är
sammankallande. Anna kontaktar om möjligt diskussion
Grön pr ett alternativ till motivation
Se “Bonden”

KRW/
AA/EF/A
T

2022
mars/
april
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Anders Ridderström Naturskyddsföreningen i Göteborg Ängsgruppen
AP kontaktar

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

(Del av verksamhetsplan). Sammankallande CE.
CE/MF

> Platsbesök/Naturinventering av parken vid Smålandsgatan/Polishuset. AP

8. KAMPANJER / DEBATTARTIKLAR
> Kampanj: “Artrikare gräsytor och främja bina”.

(Del av verksamhetsplan). Kontakta allmänheten och be om förslag på
ytor som dem vill förbättra. Sammankallande AP.

AP/MG/
AJ/

> Debattartikel: Göteborg Kan Grönare - Del 3. (Del av verksamhetsplan)
Avsluta? Länk till debattartikeln

CE/
KRW

210705

> Kampanj: “Gör Gråa Gator Grönare”. (Del av verksamhetsplan).
Sammankallande OT.

OT/
KRW/
MF/AA

220501

> Göteborg är ute och cyklar del 2. (Del av verksamhetsplan). Vilka är
intresserade? Cykelfrämjandet intresserade av samarbete. OT frågar
AA om hon kan vara sammakallande

AA/OT/
KRW/
KIW

220901

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

Sammankallande KRW. Inventering av pendelcykelstråk hur de följer
riktlinjer enligt Cykelprogrammet. Utökad till att även inkludera: GCM,
Tekniska handboken och VGU Krav 2021.

KRW 220401

> Valprojekt 2022 - uppföljning detaljplaner 2018-2022. (Del av
verksamhetsplan). 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.

OT/MS 220801

> Utveckla Naturskyddsföreningen i Göteborgs grönkarta. (Del av
verksamhetsplan) OT ska svara HA

HA

> Utveckla handboken med en checklista. (Del av verksamhetsplan).
Sammankallande OT.

OT 220701

> Utredning - Uppdatera vår Strategi för en grön, artrik och hållbar stad
till version 1.2. (Del av verksamhetsplan). Sammankallande OT.

221201

> Utredning - Utvärdera hur grönytor används. (Del av verksamhetsplan).
Sammankallande? Ta upp på nästa möte

LG/ID

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://drive.google.com/drive/folders/115h0KuHblA-z0Wtdz29RslNDbUM6RlrS


Göteborg 2022-01-18

10. SOCIALA MEDIER
> Att lyfta fram på Instagram under kommande månad, punkterna är

rangordnade efter prioriteringsordning. Inom parentes stöttar LG med
textunderlag.

1. Seger - Deponi Vråssered 4:6 (OT)
2. Yttrande - Spårväg Heden (MS)
3. Avenyn (AP)
4. Slakthusområdet (AA)
5. Änggårdsbergens naturreservat (ID)

LG/EF

> Något vi vill ta upp i Naturskyddsföreningen i Göteborgs kommande
Nyhetsbrev?

● Volvo Sörred (KRW)

> Starta ett Twitter-konto. (Del av verksamhetsplan) OT 220401

11. ÖVRIGT
> Uppdatera Stadsplaneringsgruppens sida på hemsidan. AA/LG 220301

> Grön öl - Naturskyddsföreningen i Göteborgs AW. Sista torsdagen
varje månad från kl 17.30 på Zamenhof. Behöver inte föranmäla sig.
Inställt tillsvidare pga restriktioner.

> 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.

> Övriga frågor?

● Naturskyddsföreningen i Göteborg - Finns resurser om vi har
en idé kring något projekt.

> HA ska skriva Kandidatexamen i vår, kom gärna med förslag om du
behöver hjälp med något. Mailadress i Slack.

HA 220402

12. AVSLUTNING
> Nästa månadsträff är tisdag 15/2 - 2022, kl. 18:00-20:00. Endast

digitalt möte. Ordförande KRW, Sekreterare AA, Ingen fikaansvarig.

> Kommande träffar våren 2022 (Ordförande/Sekreterare/Fika):

Onsdag 16/3 (OT/ AJ/ AP)
Tisdag 5/4     (KRW/ OT/ CE)
Onsdag 4 /5  (OT/ CE/ AJ)

Naturskyddsföreningen i Göteborg, Första Långgatan 28B, 413 27 Göteborg, goteborg@naturskyddsforeningen.se
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https://join.slack.com/t/stadsplanerin-0vg4621/shared_invite/zt-usxefxty-IAWKA3XRg2l0vD6_sgAS6g
https://docs.google.com/document/d/1nIeEMBDQPecGwZreFF8gpNBG2vVGWRRwOJJNnfofC-4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nIeEMBDQPecGwZreFF8gpNBG2vVGWRRwOJJNnfofC-4/edit


Göteborg 2022-01-18

Tisdag 7/6     (KRW/ AA/ OT)
Onsdag 6/7   (OT / KRW / LG)

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
LG Lucas Gebrim
MF Margareta Frey
MS Maryam Sepher
MG Maria Gräslund
OT Oskar Tagesson
JS Josef Sand
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