
Samråd  10 maj - 20 juni 2017

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för uppförandet 
av ett flerbostadshus med omkring 20 bostäder samt ytor 
för verksamheter i botten-/entrévåningen. 

Detaljplanen syftar även till att bebyggelsen ska stärka  
gaturummet dels genom sin placering och dels genom att 
verksamheterna  kompletterar intilliggande centrumbild-
ning.

Inom fastigheten finns idag en äldre flerfamiljsvilla som  
föreslås rivas till förmån för ny bostadsbebyggelse.

Samrådet är ett skede där du som medborgare kan 
tycka till om förslaget. När samrådstiden är slut 
bearbetas dina synpunkter och ett färdigt  
detaljplaneförslag tas fram och ställs ut för 
granskning. Du måste lämna skriftliga synpunkter 
senast i granskningsskedet annars kan du förlora 
rätten att överklaga beslut att anta detaljplanen. 

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

Ange diarienummer  0589/14 
Senast 20 juni 2017

Har du synpunkter?

Vad är ett samråd?

Samrådsmöte / öppet hus

Välkommen till samrådsmöte / öppet hus onsdag  
31 maj kl. 17.30 i Älvsborgs församlingshem, Lilla 
salen, Hagens Kapellväg 6.

Detaljplan för
Bostäder vid Långedragsvägen/Göta Älvsgatan
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Här är vi nu

Planens innehåll

 Allt om detaljplanen finns               
 tillgängligt på vår webbplats:
 www.goteborg.se/planochbyggprojekt
 Handlingarna finns också att läsa på:
 - Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20 
 - Medborgarkontoret, Näverlursgatan 11  

 Kontakt på stadsbyggnadskontoret:  
 Johan Henrikson    031-368 17 28
 Sirpa Ruuskanen Johansson 031-368 17 87     
 Kontakt på fastighetskontoret:
 Lena Melvinsdotter    031-368 10 92 

 Kontakt på trafikkontoret:
 Johanna Nyström     031-368 24 14
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Volymskiss över tänkt utförande, sett från Göta Älvsgatan (sydöst).  
Moderna Fastigheter AB/Inobi arkitekter.


