
Granskning  10 maj - 24 maj 2017

Cirka 250 bostäder kan uppföras i form av flerbostadshus väster 
om Briljant- och Smaragdgatan samt genom att tre av de befint-
liga bostadshusen byggs på med en våning.

En byggnad för förskoleverksamhet och bostäder kan uppföras i 
anslutning till skogsdungen väster om de befintliga bostadshusen.

Längs med Briljant- och Smaragdgatan skapas möjlighet för 
verksamhetslokaler.

Den nya bebyggelsen placeras med långsidorna mot Briljant- och 
Smaragdgatan och sluter på så sätt gårdsrummen mot gatan. I de 
lägen där byggnader byggs på med en våning kommer de nya hu-
sen att byggas samman med de befintliga. Tillkommande byggna-
tion innebär att området får en mer sluten karaktär mot Briljant- 
och Smaragdgatan vilket medför att området i större utsträckning 
kommer att likna kvartersstad.

Detaljplanen stämmer överens med översiktsplanen.

Skriv till Byggnadsnämnden, Box 2554,  
403 17 Gbg,  E-post: sbk@sbk.goteborg.se  
eller på goteborg.se/planochbyggprojekt

Ange diarienummer   1202/15 
Senast 24 maj 2017

Har du synpunkter?

Detaljplan för
Bostäder vid Briljant- och Smaragdgatan

Planens innehåll

   Detaljplanen finns också 
   tillgänglig på vår webbplats:
  
    www.goteborg.se/planochbyggprojekt 

    Kontakt på stadsbyggnadskontoret:  
    Sandra Lindahl   031-368 18 09 
    Maria Lejon    031-368 18 49     
    Kontakt på fastighetskontoret:
    Malin Lorentsson   031-368 11 46 

    Kontakt på trafikkontoret:
    Fredrik Asphult   031-368 23 07 

Gatuvy från Briljantgatan 
Krook & Tjäder

BoStad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs  
Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder,  
utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda senast  
under 2021 då Göteborg fyller 400 år. 

Denna plan ingår i BoStad2021  

Detta är det slutliga planförslaget. Du 
som vill lämna synpunkter på detaljpla-
nen skall göra detta skriftligen senast i 
detta skede, annars kan du förlora rätten 
att överklaga beslut att anta detaljplanen. 

Vad är en granskning?
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Byggstart 

Här är vi nu

Illustrationen visar nya byggnader längs Briljant-/Smaragdgatan. 
Krook & Tjäder


