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Naturskyddsföreningen Göteborg ställer sig positiva till planerna att utveckla
Slakthusområdet “från ett perifert och avskuret industriområde till en livskraftig stadsdel
integrerad i det omkringliggande stadslandskapet.” Inte minst med tanke på den goda
kollektivtrafik försörjningen i närområdet. Vi välkomnar även att förslaget bidrar till en
sammanhängande stadsstruktur med fokus på gående och cyklister och skapar
förutsättningar för att bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön. Vi vill dock uppmuntra
stadsbyggnadskontoret att höja ribban vad gäller klimat- och hållbarhetsfrågor.

Hög ambitionsnivå
Det är positivt att ta fram ett planprogram för större område och sätta ramar för kommande
planarbete för att nå ett bra helhet. Men just av den här anledningen bör programmet sätta
en hög ambitionsnivå med avseende på hållbarhetsfrågor. Programmet kommer vara
vägledande för en stor och långsiktigt stadsomvandling i ett centralt läge i Sveriges näst
största stad och bör därför ta till vara teknik och kunskap som finns för att tillföra ekologiska
och sociala värden i ett större utsträckning.

Biologisk mångfald
Naturskyddsföreningen delar inte stadsbyggnadskontorets bedömning om att miljömålet “ett
rikt växt- och djurliv” har lite relevans i förhållande till projektet. Varje område bidrar till en
helhet och varje projekt är relevant i detta sammanhang och bidrar till förverkligandet av
målet. Vi vill se fler åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för biologisk mångfald såsom
gröna tak, insektshotell, grönska runt nya och befintliga byggnader.

Mikroklimat och ekosystemtjänster
Vi välkomnar ambitionen att Säveåns strand utvecklas med både ekologiska och rekreativa
värden och uppmuntrar kommunen att gå ett steg vidare och säkerställa att exploatörerna
håller en hög grönytefaktor ska gälla även på privatägd mark.

Det bör också säkerställas att vindstudier utförs i samband med kommande planarbeten för
att undvika att de föreslagna höga husen skapar ett dåligt lokalklimat för människor, flora och
fauna.



Stadsliv dygnet runt
Vi är nyfikna på att se hur ett nytt område som inte innehåller bostäder skulle kunna vara
levande även på nätterna. Vad finns det för konkreta åtgärder för att åstadkomma detta?
Kan detta området bli Sveriges andra kulturljudzon efter Malmö?
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