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Nu börjar arbetet med nya bostäder i Flatsås Park 

Under de närmaste åren kommer det att byggas ett antal nya flerfamiljshus och radhus i 
Flatås Park. Parkområden och fotbollsplanen kommer att minska i storlek men rustas 
samtidigt upp. När allt är klart kommer Flatås att bli grönare, trevligare och tryggare. 

Vi på trafikkontoret börjar under hösten med att skapa grundförutsättningarna för 
byggnationen i området. Det betyder att vi bygger gator och drar ledningar till de nya 
husen. Dessa arbeten sker på flera olika platser i och kring Flatås Park. 

 Ett av de första stegen blir att bygga en ny gång- och cykelbana längs Nymilsgatan. När den 
är klar sent i höst kommer det att finnas en säker och snabb väg till och från skolan under 
större delen av byggtiden. 

Nästa stora arbete är att i etapper dra nya ledningar diagonalt över parkområdet vid 
tennisplanerna bort mot den östra delen av fotbollsplanen. Våra arbeten beräknas vara 
klara under våren 2016 och då bedöms Veidekkes bostadsbyggen dra igång. 

Vi kommer att göra vad vi kan för att allt ska flyta så bra som möjligt och hoppas på din 
förståelse. Under arbetets gång kommer ytterligare information.  

På nästa sida kan du se hur ungefär hur det är tänkt att området ska se ut när det är 
färdigtbyggt.  

 

Om du har frågor går det bra att kontakta: 

Mikael Reidal, Projektkommunikatör Göteborgs Stad Trafikkontoret: 0725-10 61 37  

Lena Törnros, Projektledare Göteborgs Stad Trafikkontoret: 0703-23 21 47 

 

 

 

 



 

Flatås Park när byggarbetena är klara 

Ungefär så här är det tänkt att området ska se ut när den de arbeten som påbörjas nu är 
klara. På sikt är det tänkt att den gamla gymnasieskolans byggnader kommer att rivas och 
ge plats för fler bostadshus. Kartan och informationen är preliminär och översiktlig, 
exempelvis är den nya gång- och cykelbanan längs Nymilsgatan inte inritad. 
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