
Göteborg 2022-10-11

MÅNADSTRÄFF - Dagordning
Stadsplaneringsgruppen
Naturskyddsföreningen i Göteborg
Fysisk och digital träff kl. 18.00 - ca kl 20.00 (Fika och försnack från kl. 17.45)

Lokal: Naturskyddsföreningen i Göteborg, Första Långgatan 28B, 5 tr. samt Zoom

Närvarande

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

Närvarande
-

nr anteckningar ans fris

0. FIKA OCH FÖRSNACK FRÅN 17.45
> Lucas är fikaansvarig KRW

1. INFO (MÖTESSTART) Kl. 18.00
> Hälsningsrunda

> Ordförande LG

> Sekreterare KRW

2. PLANÄRENDEN

2.1 Inkomna planärenden till Naturskyddsföreningen i Göteborg

> Masthugget - Ändring av detaljplan vid Järnvågsgatan Samråd.
Detaljplanen omfattar ett antal mindre ändringar av nu gällande
detaljplan. Ändringarna avser möjliggöra ett mer ändamålsenligt
genomförande av detaljplanen samt justera felaktigheter.

221011

> Detaljplan för Bostäder vid Drakblommegatan inom stadsdelen
Kvillebäcken i Göteborg - Samråd. Detaljplanens syfte är att
möjliggöra att befintliga bostadshus med radonproblematik kan

221026
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https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3Agbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0342/22
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https://goteborg.se/wps/myportal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/lZC7DoJAEEW_xS-Y4RHAEkwgskRQIMI2ZJEViSwQQAu-XkJhtCE6zeROzj3FAIUEaMOeVcnGqm1YPeeUalkguUfDkkz0na2N-4gE9oF4PhIVzguAX2OidZItBdHxZaD_9z9Nv_VXALquT-e-nqmyg5KrSsTQLB1Nj-wUjega8XQIgQIdHrmoxpCz_nKDdFj2tW_FMLJ-7FjJF2g5h0UzS9_RrnhdQFr07J7XrRB8fi1roBNxnEwRzydz8wKKConl/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0888QCP20==/
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ersättas med ny bostadsbebyggelse. Exploateringsgraden föreslås bli
något högre än idag.

> Detaljplan för förskola och bostäder vid Guldhedsgatan inom
stadsdelen Guldheden i Göteborg - “Målen i Miljö och
klimatprogrammet är på en övergripande nivå. Arealen ädellövskog
och den biologiska mångfalden kan minska i enskilda projekt men
sammantaget är målen att dessa ska öka.”

KLAR

2.2 Nya planärenden via Göteborgs Stads hemsida
> Lilleby - Tvärförbindelse i Torslanda Samråd. Har vi kollat på det

innan?
221018

> Markanvisning för småhus vid Ängås Platå. 221019

2.3 Pågående planärenden
> Förslag till bildande av naturreservat Lärjeåns dalgång. Samråd-

standardförfarande. Byggnadsnämnden beslutade den 17 maj 2022 att
genomföra samråd för rubricerat ärenden. På uppdrag av
Byggnadsnämnden har stadsbyggnadskontoret upprättat en
samrådshandling för rubricerat ärende.

KRW/O
T/ES

221031

> Lorensberg - Om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum.
Samråd- Utökat förfarande.

LG/AH 221004

> Avgränsningssamråd gällande ansökan om fortsatt och utökad
hamnverksamhet i Arendal. Samråd- Prövning. Göteborgs Hamn AB
(GHAB) planerar för fortsatt och utökad hamnverksamhet samt
om-/nybyggnation av kajer i Arendal. Emmelie frågar Havsgruppen
(Ann-Marie) om de är aktiva och vill delta.

EF 220930

> Samråd Sörred 12:37 - Göteborgs EnergI LG/BH/
EF

220930

2.4 Förslag på planärenden att driva proaktivt/inkomna synpunkter

2.5 Övrigt planärenden & remisser
> Inget att ta upp

2.6 Inlämnade planärenden
> Program för Biskopsgården. Samrådet planeras genomföras mellan

22 juni till 13 september 2022. Oskar granskar.
EF/KRW KLAR
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https://www5.goteborg.se/prod/fastighetskontoret/etjanst/planobygg.nsf/vyFiler/Guldheden%20-%20F%C3%B6rskola%20och%20bost%C3%A4der%20vid%20Guldhedsgatan-Plan%20standardf%C3%B6rfarande%20-%20inf%C3%B6r%20antagande-Granskningsutl%C3%A5tande/$File/3.%20Granskningsutl%C3%A5tande.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/fastighetskontoret/etjanst/planobygg.nsf/vyFiler/Guldheden%20-%20F%C3%B6rskola%20och%20bost%C3%A4der%20vid%20Guldhedsgatan-Plan%20standardf%C3%B6rfarande%20-%20inf%C3%B6r%20antagande-Granskningsutl%C3%A5tande/$File/3.%20Granskningsutl%C3%A5tande.pdf?OpenElement
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/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N_N0t3Qw8Q7wD3Py8ffwNvE30w8EKDFCAo4FTkJGTsYGBu7-RfhTp-pFNIk4_HgVR-I0vyA0NDXVUVAQAVZbvaw!!/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0595QCP20==/
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=MElanddirectiveViewDetail!FN3222QCP21==/
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt?uri=gbglnk%3Agbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN1935%2F88
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!BN1036QCP20==/
https://www.goteborgshamn.se/Arendal
https://www.goteborgshamn.se/Arendal
https://www.goteborgenergi.se/om-oss/vad-vi-gor/samrad-sorred
https://goteborg.naturskyddsforeningen.se/vara-standpunkter/yttraden/
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt?uri=gbglnk%3Agbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0189%2F18
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3. MÅNADENS TEMADISKUSSION

>
Året val och vad kan vi förväntas oss från partiskiftet? 19:00-

19:15

> Förslag på teman för hösten:
● Lokala naturvärden kontra stadens intressen
● Vision: Hur ska framtidens innerstad se ut?
● Artrika ängsmarker - Amanda har möte med Stadskupan nästa

vecka och återkomma.
● Ekologisk kompensation - Vilka dokument gäller inom

Göteborgs stad, hur jobbar staden?
● Olika typer av boendeformer
● Klimatanpassning

Hur ska vi planera punkterna i framtiden.

KRW

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

har bestämts och presentation skapad. Länk till digitalt möte här. Kan
vi använda lokalen?

KRW 221019

6. SAMTAL / MÖTEN
Inget planerad.

7. PLATSBESÖK / STUDIEBESÖK
Inget planerad.

8. KAMPANJER / DEBATTARTIKLAR
> Kampanj: “Gör Gråa Gator Grönare”. (Del av verksamhetsplan).

Sammankallande KRW. Vi deltog på Frihamnsdagarna med våra
bilder. Är inlämnad till Miljöförvaltningen och Park- och naturnämnden.

KRW/
MF/LG/
AA/AH

KLAR

> Omvandla gräsmattor till ängar. (Del av verksamhetsplan) Omvandla
tomma gräsmattor vid verksamhetsområden/industriområden till ängar
genom information och samtal med markägare. AH är
sammankallande.

AH/EF/L
G

####

9. UTREDNINGAR / PROJEKT
> 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

OT/AA/
CH/EF
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https://meet.google.com/eyz-xqoi-uqc
https://goteborg.naturskyddsforeningen.se/vara-standpunkter/gor-graa-gator-gronare/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LHn0EAnrLmK0gg2dVBLkV4uhus407EPq
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administrerar valprojektet i Göteborg kan göra detta.
En ny projektledare är anställd: Eva Sörenson. Hur har det gått?
Jättebra.

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

OT PAUS

> Utredning - Utvärdera hur grönytor används. (Del av verksamhetsplan).
Sammankallande är Lucas

LG/ID PAUS

> Samarbete- Stadskupan. Samarbete har påbörjats med återstart av
kampanjen “Omvandla gräsmattor till ängar” Amanda och Malin G
håller kontakt och det går fortfarande framåt.

AH

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

rangordnade efter prioriteringsordning. Inom parentes stöttar LG med
textunderlag.

1. Lärjeåns Naturreservat (KRW)
2. Änggårdsbergens naturreservat (ID)

Kolla hur vi ska publicera på instagram resp. FB m styrelsen
Kolla med respektive ansvarig om texten. Vi försöker betala för
annonsering på ett projekt som vi tycker att det är viktigt.
Vi får text från personer när det är klart.

LG/EF

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

11. ÖVRIGT
> Samordnaren för volontärbyrån, som nyss fått ett kontor i Göteborg,

önskar en intervju med någon av våra volontärer. Om du tycker att det
vore kul att få vara med på hemsidan och att få berätta lite om vårt
arbete så är det bara att ta för sig! Se frågorna här. Hur har det gått?

EF/LG

> Eva S blev kontaktad av en grupp forskare på DEMOCLIM som undrar
om dem kan intervjua oss på Naturskyddsföreningen under sin studie:
“hvordan protestbevegelser kan bidra til demokratisk styring av
klimaagendaen i byene Gøteborg, Stockholm, Bergen og Oslo”. Någon
som är intresserad? Kontakta Eva för mer information. Vi valde bort
detta?

ES

> Lena och styrelsen planerar att starta en grupp av personer som
hanterar Naturskyddsföreningen i Göteborgs sociala medier, primärt
Facebook och Instagram. Det innebär både att skapa inlägg, sprida
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andras inlägg och moderera kommentarsfälten. Det är viktigt att ha
förmågan att vara balanserad och ha en god ton i samtalet.

Är du intresserad eller vill veta mer? Hör av dig till Sebastian

> Uppdatera Stadsplaneringsgruppens sida på hemsidan. AA/LG

> Grön öl - Naturskyddsföreningen i Göteborgs AW.
Behöver inte föranmäla sig. Nästa tillfälle är 27/10 - Järntorget 17:30.
Skriv i nyhetsbrevet prata med Sebastian.

LG

> 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?

12. AVSLUTNING
> Nästa månadsträff är 9/11 - 2022, kl. 18:00-20:00. Fysiskt och digitalt

möte. Ordförande , Sekreterare , Fikaansvarig .

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

Onsdag- 9/11
Tisdag- 6/12
JULLEDIGT

Om fikaansvarig eller sekreterare får förhinder ansvarar man för att
höra av sig till nästa personer på tur.

Vid pennan
Lucas Gebrim

Namn i dokumenten:
AA Annika Ahlberg
AP Anna Pielach
AH Amanda Tiderman Häll
AO       Amanda Oscarsson
BH Björn Holmberg
EF Emmelie Falk
ES       Erica Stockenfeldt
ID Izabella Dehner
KIW Kim Weinehammar
KRW Kristin Westlund
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LG Lucas Gebrim
MF Margareta Frey
OT Oskar Tagesson
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