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Deltagare: 

Göteborgs stad: 
Laura Santana Herasme, stadsbyggnadskontoret 
Robin Sjöström, stadsbyggnadskontoret 
Anna Sundin, stadsbyggnadskontoret 
Henrik Hellström, utvecklingsledare, socialförvaltningen 
Sara Johansson, trafikkontoret  
Ida Lundskog, fastighetskontoret 
Trine Lise Andresen, park- och naturförvaltningen 
Annika Andersson Rynner, planeringsledare stadsledningskontoret 
Faton Begu, ungdomshandledare, projektkontoret socialsydväst 
Externt inbjudna: 
Nicolina Fransson, Nicolinas Florister 
Marcus Bredberg, Tosito 
Johanna Thörn Nordstrand, Nordr  
 
Delges: 
Ulrika Samuelsson, idrotts- och föreningsförvaltningen 
David Jardesjö, utvecklingsledare fastighet, grundskoleförvaltningen 

 

 

Anteckningar 
  
 
Summering workshop 
Henrik Hellström: utformningen av bebyggelsen borde tydligare bjuda in området runtomkring. Finns 
flera positiva aspekter, men saknar känslan av hur bebyggelsen möter Grevegårdsvägen och 
Opaltorget. Upphöjda gårdar, parkeringsgarage i botten upplevs kraftig brist av Åkeredsvägen  
 
Robin Sjöström: Värdefullt med kloka och bra inspel. Bra med tankar kring Grevgårdsvägen hur man 
förhåller sig till det. Långsiktiga tankar från staden att stadsmässiga stråk.  
 
Johanna Thörn Nordstrand: Angående farhågor om parkeringshus i bottenvåning, vi som aktörer har 
inget intresse att skapa otrygghet för boende. Bottenvåningar ska vara så trygga som möjlig och ska 
upplevas som trevliga och trygga. 
 
Nicolina Fransson: Positivt för verksamheterna, som är mycket viktigt att ha med. Det är 
verksamheterna som är centrum idag och det är viktigt att de få ta plats, och att hänsyn tas till 
genom hela processen.  



 
Henrik: Att kopplingarna genom naturen förstärks är väldigt viktigt. 
 
Annika Rynner: Kopplingen mellan bostadsområdet till skolan och till naturområdet ska vara väldigt 
tydlig. Det ska finnas naturlig rörelse genom hela ytan. 
 
Nicolina: Den stora trappan torget mot skogen känns bra att ha för att förstärka kopplingen. Har inte 
upplevs som naturen är en plats som används idag, bra att finns tanken att det ska användas mer, 
mer tillgänglig 
 
Trine Andresen: Bra med att mångfalden som finns i förslaget. De som vill kan sitta på torget och de 
som vill kan hitta platser i naturen. De som vill röra sig i lugnare miljöer, olika platser har olika 
kvaliteter. Farhåga om att integrera området med övrig omgivning. Byggnader ligger tätt intill 
Åkered- och Grevegårdsvägen som är viktiga stråk genom området. 
 
Henrik: Skolan är bakgrunden till planarbetet sattes igång, viktigt att titta på förslaget ur skolans 
perspektiv, så att man inte tappar bort dem.  
 
Anteckningar: 
Laura Santana, Anna Sundin 
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