
Göteborg 2022-11-09

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
> Kristin är fikaansvarig KRW

1. INFO (MÖTESSTART) Kl. 18.00
> Hälsningsrunda

> Ordförande LG

> Sekreterare KRW

2. PLANÄRENDEN

2.1 Inkomna planärenden till Naturskyddsföreningen i Göteborg

> Kulturreservatet Slottsskogen - Inbjudan till samråd Slottsskogen
föreslås bli ett kulturreservat. Det skulle innebära ett starkare skydd
av Slottsskogen men också högre krav vid utveckling och förvaltning
av parken som på flera sätt är en viktig och betydelsefull del av
Göteborg. Offentligt möte i form av ett öppet hus: tisdagen den 29
november kl. 1600 – 1900

221227

> Järnbrott - Stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet del 2 -
Plan standardförfarande- granskning. Syftet med detaljplanen är att
möjliggöra byggnation av bostäder, lokaler, boende med särskilt stöd

221123
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(BmSS), förskola, äldreboende och verksamheter samt tillbyggnad till
befintliga kontor och att utveckla den befintliga skolan.

> Lindås - Bostäder vid Vågnedalsvägen (ny detaljplan) - Utökad
förfarande samråd. Bostäder i små flerfamiljhus.

221213

> Heden - Verksamheter och bostäder vid Smålandsgatan - Utökad
förfarande granskning. Syftet med detaljplanen är att pröva en
utbyggnad av Rättscentrum samt att pröva kontor och bostäder vid
Ernst Fontells Plats och vid Ullevi Tennis. Tennisverksamheten ska
vara kvar och integreras i den nya bebyggelsen.

221130

> Fiskebäck - Bostäder och verksamheter vid Hälleflundregatan -
Standardförfarande granskning. Detaljplanen är tänkt att utveckla
Fiskebäcks hamnområde för bostäder och icke störande
verksamheter.

221116

2.2 Nya planärenden via Göteborgs Stads hemsida
> Brottkärr - Bostäder på ängar och berg norr om Gamla

Brottkärrsvägen - Utökad förfarande samråd. Syftet med detaljplanen
är att möjliggöra cirka 250 bostäder på ängarna och bergen i
anslutning till befintlig villabebyggelse.

221213

> Bergsjön - Ändring av del av detaljplan vid Siriusgatan- Förenklat
förfarande samråd.

221116

2.3 Pågående planärenden
> 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. Emmelie har frågat
gruppen och dem skulle se över möjligheterna att ta arbetet.

EF 220930

> Markanvisning för småhus vid Ängås Platå. Vi övervakar arbetet ES 221019

2.4 Förslag på planärenden att driva proaktivt/inkomna synpunkter
>

2.5 Övrigt planärenden & remisser
> Inget att ta upp

2.6 Inlämnade planärenden
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> Detaljplan för Bostäder vid Drakblommegatan inom stadsdelen
Kvillebäcken i Göteborg - Samråd. Detaljplanens syfte är att
möjliggöra att befintliga bostadshus med radonproblematik kan
ersättas med ny bostadsbebyggelse. Exploateringsgraden föreslås bli
något högre än idag.

LG/HA KLAR

> Lilleby - Tvärförbindelse i Torslanda Samråd. Hur gick det? EF/KRW
/CH/OT

KLAR

> 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. Hur gick det?

KRW/O
T/ES

KLAR

3. MÅNADENS TEMADISKUSSION

> Lokala naturvärden kontra stadens intressen- KRW
19:00-
19:15

> Förslag på teman för hösten:
● 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?

ES

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? Hur gick det?

KRW KLAR

> Hur bidrar coliving till en hållbar stad? Med Ulrika Hafström från 20-30
Co-living

LG 2023

6. SAMTAL / MÖTEN
Inget planerad.

7. PLATSBESÖK / STUDIEBESÖK
Inget planerad.
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https://www.20-30.co/
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8. KAMPANJER / DEBATTARTIKLAR
> 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
> 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) KLAR
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
Vi blev kontaktad av Naturskyddsföreningens videoproducent Roberto
Rivas. Han har hört talas om stadsplaneringsgruppen, arbetet och
skulle vilja spela in en videointervju med någon aktiv i gruppen. Han
besökte Göteborg i tisdags. Hur gick det? Han undrade också om
någon skulle vilja följa med ut på stan för att visa om det finns något
intressant när det kommer till hållbar stadsplanering. Filmen som blir
resultatet av det skulle publiceras på hemsidan för våra medlemmar att
se.

OT 221108
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> Kim på styrelsen frågade om någon var intresserad att delta på
miljörättsdagarna 5:e november. Tyvärr hade ingen möjlighet.

KRW KLAR

> Uppdatera Stadsplaneringsgruppens sida på hemsidan. AA/LG

> Grön öl - Naturskyddsföreningen i Göteborgs AW.
Behöver inte föranmäla sig. Nästa tillfälle är 24/11 - Östindiska
Ölkompaniet. Skriv i nyhetsbrevet och prata med Sebastian.
Ska vi fortsätta med detta? Det är inte många som kommer. Ska vi
föreslå en annan aktivitet?

LG

> För de aktiva i gruppen använder vi oss av Slack för intern
kommunikation. Länk till vår Slackgrupp. Slack har fått begränsad
funktioner för att vi använda den kostnadsfria versionen. Ska vi betala
för det för att få alla funktioner?
https://app.slack.com/plans/T01BS6M6Z0T?entry_point=golden_gate_
sidebar&s=1&product_level=std&action=checkout
Finns det andra möjligheter?

> 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 onsdag 6/12 - 2022, kl. 18:00-20:00. Fysiskt

och digitalt möte. Ordförande , Sekreterare , Fikaansvarig .
LG kan inte delta, är i Brasilien.

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

JULLEDIGT. Nästa möte efter julledighet?

Onsdag 4/1
Tisdag 7/2
Onsdag 1/3
Tisdag 4/4
Onsdag 3/5

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:
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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
LG Lucas Gebrim
MF Margareta Frey
OT Oskar Tagesson
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