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Verksamhetsberättelse 2021 – Stadsplaneringsgruppen
Sammanfattning
Stadsplaneringsgruppen har under året varit mycket aktiv trots rådande omständigheter. Vi har
fortsatt hålla våra månadsträffar och föredrag men har lyckats ställa om till digitalt format. För detta
har vi använt dels Google Meet och dels Zoom. Vi har haft några möten där medlemmar både kunnat
delta fysiskt och digitalt. I början på året så lades mycket tid på att arbeta med Göteborg är ute och
cyklar, en kampanj för att göra Göteborg till en bättre cykelstad. I samband med kampanjen
påbörjades ett samarbete med Cykelfrämjandet Göteborg. Parallellt med detta samverkade vi med
Hyresgästföreningen och genomförde ett par föredrag. Möte kring hållbar stadsplanering och vår
strategi har fortsatt och vi har träffat bland annat Miljöpartiet. Vi har fortsatt skriva många yttranden
och har under 2021 lämnat in 12 stycken yttranden på planärenden, varav ett var mycket övergripande
i form av den nya översiktsplanen. I juni tog Göteborg kan grönare del 3 vid, då granskade vi förslaget
till den nya översiktsplanen samt den fördjupade översiktsplanen för Högsbo-Frölunda med Dag
Hammarskjöldsleden. Yttranden lämnades in och våra synpunkter kommunicerades på instagram
under hösten.
Gruppen har varit mycket aktiv på Instagram, framförallt genom ovan nämnda kampanjer. Yttranden,
platsbesök och evenemangsinbjudningar har också synts i flödet. Under senhösten, när tillvaron
började återgå till det normala, kunde vi äntligen ta initiativ till fysiska och sociala träffar i form av
AW:s!
Det är runt 10 personer på månadsträffarna (2020: 9 personer, 2019: 8 personer, 2018: 7 personer,
2017: 4-5 personer ). I maillistan är det 118 personer (2020: 98 personer, 2019: 68 personer, 2018: 43
personer, 2017: 21 personer). Sammankallande är Oskar Tagesson. Ordförande är Kristin Westlund
och Oskar Tagesson. Gruppen kommunicerar genom mail och Slack.

Vinster
Vinst 1 - Avslag av Intern deponi i Vråssered
“Miljöprövningsdelegationen har den 2 juli 2021 avslagit Massoptimering Väst AB:s ansökan om
tillstånd till deponi för inert avfall på fastigheten Vråssered 4:6, Göteborgs kommun.
Miljöprövningsdelegationen medgav inte dispens från biotopskyddet för kulvertering av öppet dike i
jordbruksmark.” - Länsstyrelsen. En detaljplan vi har granskat och där vi stöttade Lerum kretsen när de
framförde kritik. En vinst för den biologiska mångfalden.
Vinst 2 - Motion om hållbara städer
Motion till Naturskyddsföreningens årsmöte, Riksstämman, gick delvis igenom och vi har satt press på
att föreningen ska arbeta mer aktiv med hållbar stadsplanering framöver.
Vinst 3 - En något grönare översiktsplan
Förslaget till ny översiktsplan för Göteborg gick under året ut på granskning. Sedan samrådet 2019 har
översiktsplanen i många aspekter gått i en mindre hållbar riktning. Det har nu blivit stort fokus på
småhus och stadsutglesning som innebär en större exploatering av natur- och jordbruksmark samt
ökad klimatpåverkan från trafik. Men de har också lyssnat på oss och vissa förbättringar har gjorts, till
exempel har fler naturreservat pekats ut, klimatpåverkan från byggnation är adresserad och begreppet
grön infrastruktur är väl inarbetat. En viktig delseger!
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Genomförda aktiviteter
Månadsträffar. Stadsplaneringsgruppen träffas kontinuerligt ca en gång i månaden. 2021 var det 11
stycken månadsträffar. Stort fokus har varit på detaljplaner, Göteborg Stads nya översiktsplan samt
kampanjer. Träffarna har till stor del hållits digitalt. Vi har även haft träffar där medlemmarna har haft
möjlighet att välja om man vill närvara fysiskt eller digitalt.
Yttrande
Vi har lämnat in totalt 12 yttranden (2020: 13 st, 2019: 10 st, 2018: 6 st)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Torslanda golfklubb. Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för markarbeten/ombyggnad av
Torslanda Golfklubb. 2021-01-18
Heden - Verksamheter och bostäder vid Smålandsgatan. Detaljplan - samråd. 2021-02-16
Ansökan om deponi på fastigheten Vråssered 4:6. 2021-04-12
Styrsö - Bostäder vid Villabrovägen. Detaljplan - samråd. 2021-06-14
Brännö - Bostäder vid Hästesprånget. Detaljplan - granskning. 2021-06-15
Fördjupad översiktsplan för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden. FÖP granskning. 2021-06-28
Översiktsplan för Göteborg. ÖP - granskning. 2021-06-28
Heden Lorensberg - Spårväg i Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan.
Detaljplan - Granskning. 2021-08-30
Tynnered - Bostäder vid Rubingatan. Detaljplan - samråd. 2021-09-22
Älvsborg - Bostäder väster om Billingegatan. Detaljplan - samråd. 2021-09-29
Änggårdsbergen naturreservat - Förslag till nytt beslut för naturreservatet Änggårdsbergen i
Göteborgs Stad och Mölndals Stad. 2021-12-01
Gamlestaden - program för slakthusområdet 2021-12-14

Föredrag/workshops
●
●
●
●
●
●

23/2
4/5
6/5
25/5
18/5
17/11

Föredrag - Dubbelsegern i Kristineberg med Anders Tranberg. 9 deltagare
Panelsamtal - Politisk samtal om medborgarinflytande i stadsplanering. 15 deltagare
Panelsamtal - Cykelkampanjen. 45 deltagare
Föredrag - Parkering och bostäder. Samarbete med Hyresgästföreningen. 42 deltagare
Workshop - Översiktsplanen - Får det gröna plats i framtidens Göteborg. 7 deltagare
Föredrag - Stadsgrönska betydelse för hållbar stadsplanering. 27 deltagare

Platsbesök
●
●
●

Smålandsgatan/polishuset. 31/3
Lunnagården. I samarbete med Mölndals- och Kungsbackakretsen. 1/5
Redegatan/Fågelvägen. Höga naturvärden med gamla tallar. 28/9

Kampanjer
●

Cykelkampanj Göteborg är ute och cyklar. Lansering med det digitala eventet “film,
panelsamtal och debatt” den 6/5. Under maj månad publicerades kortfilmer på Instagram och
på föreningens webb sattes en egen kampanjsida upp, bl a innehållande en enkät där
partierna redovisar hur de ser på cykelns roll i Göteborg. En debattartikel ingick också i
kampanjen (se nedan).
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●

●
●

Göteborg kan grönare - Del 3 - en granskning av förslaget till den nya översiktsplanen.
Här tittade vi på vilka förändringar som hade gjorts från det tidigare granskningsskedet
(där vi också hade lämnat yttrande). I kampanjen lyfte vi sedan olika angelägna frågor såsom
bullerföroreningar, vikten av närhet till natur och grön arkitektur. Den pågick på Instagram
under september-oktober.
Fototävling på Instagram (15/7)
Gröna gator - En kampanj för att påverka politikerna att skapa grönare gator är påbörjad, den
kommer fortsätta under 2022.

Samtal/Möten
●

Möte med Miljöpartiet kring Strategin för en grön, artrik och hållbar stad 2020-01-24

Debattartiklar och pressmeddelande
●

Göteborg är ute och cyklar GöteborgDirekt (22-28/5)

Grönkartan. Vi har fortsatt att vidareutveckla vår grönkarta till en digital grönkarta med hjälp av GIS.
Denna kommer fungera som hjälpmedel för att se var konflikter finns mellan exploatering och
naturvärden samt vilka planärenden vi ska prioritera att yttra oss på.
Sommaravslutning. Terminen avslutades med ett litet kalas för att umgås och fira vårt arbete.
Grön öl. Under hösten var det premiär för Grön öl, ett initiativ för att kunna ses och mingla, lära känna
varandra och prata lite bredare om olika hållbarhetsfrågor. Till dessa tillfällen (hittills två, 28/10 samt
25/11 ) har även föreningens övriga grupper och medlemmar varit inbjudna och ett par stycken utanför
Stadsplaneringsgruppen och dykt upp.
Motion. Motion om hållbara städer har diskuterats på Riksstämman. Hela motionen gick inte igenom,
men flera att-satser gick igenom, så kan räknas som en stor vinst. Motionen fick stort stöd från kretsar
både innan och under årsmötet och vi har har genom motionen drivit på att föreningen kommer satsa
mer på stadsplanering framöver.
Kommunikation. Vi skriver om aktiviteter i nyhetsbrevet, når ca 190 personer i inlägg på Instagram
samt mellan 300-1000 (genomsnitt 600) personer i inlägg på Facebook. Louise Ringeby har skött
Instagram och publicerar kampanjer samtidigt på Facebook. Vi har börjat kommunicera yttranden och
debattartiklar mer på Instagram samt visa vad vi gör i gruppen för inspiration. Antal följare på
Instagram var i slutet av året 820 st.

Utvärdering
Måluppföljning:
●

Skriva fler yttranden på planärenden än 2020 - minst 14 stycken.
Nästan uppfyllt - Mycket nära vi skrev 12 stycken

●

Nå ut till fler på Instagram - vill få minst 1000 följare
Nästan uppfyllt - Vi nådde 820 följare från 500 följare vid årets start

●

Fler än 4 st temakvällar - föredrag, workshops, panelsamtal
Ja uppfyllt - Vi hade 6 stycken
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●

Färdigställa en första version av handboken.
Nej inte uppfyllt - Det har vi inte hunnit

●

Utveckla en digital version av grönkartan
Nästan uppfyllt - Det är påbörjat, arbetet fortsätter under kommande år

●

Lansera minst 3 kampanjer
Ja uppfyllt - Göteborg är ute och cyklar, Göteborg kan grönare och Fototävling

Vi har under året skrivit många yttrande och flertalet var mycket stora det gäller framförallt
översiktsplanen och en fördjupad översiktsplan. Vi har ökat antal följare på Instagram rejält från 500
personer till över 800 personer. Antal som nås ut via mail är nu 118 personer, vilket är en ökning på ca
20 %, detta trots ett år du vi enbart har kunnat hålla digitala föredrag och workshops och inte nått ut
lika brett. En stor seger att motion för hållbara städer delvis gick igenom på Naturskyddsföreningens
årsmöte. Gruppen har anordnat många fler temakvällar än föregående år. Vi har under året också
lanserat en mycket ambitiös kampanj i Göteborg är ute och cyklar samt gjort en del 3 av kampanjen
Göteborg kan grönare. Det är en bra stämning i gruppen och intressegruppen fungerar som en bra
studiecirkel. Workshop som underlag för verksamhetsplan tillsammans med en utvärderingsenkät,
som skickas ut i slutet på året, skapar delaktighet och ger många bra idéer. Ansvarsområden har
fördelats ut mer mellan aktiva i gruppen, vilket underlättar arbetet för sammankallande. Ordförande på
mötet skiftar nu mellan två personer. Det har varit mycket bra att vi har haft en som ansvarar för
sociala medier i gruppen. Under kommande år hade det varit lärorikt att följa upp något planärende
och eventuellt överklaga om behovet finns. Samt att göra det enklare för fler att börja skriva ett
yttrande, men hjälp av checklistor och bättre mallar.

