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Detaljplanen kommer att möjligöra en utbyggnad med cir-
ka 116–140 bostäder. 

Planen innehåller cirka 100 vård- och omsorgslägenheter 
som ska ersätta befintliga vid Åkerhus

Två nya skolor för ca 1 300 elever för årskurs F-6 och 7–9 
som på sikt kan ersätta Önneredsskolan (utökning med 
300–400 elever).

En ny bostadsnära park.

Samrådet är ett skede där du som medborgare 
kan tycka till om förslaget. När samrådstiden 
är slut bearbetas dina synpunkter och ett fär-
digt detaljplaneförslag tas fram och ställs ut 
för granskning. Du måste lämna skriftliga syn-
punkter 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 0645/15
Senast 20 oktober 2021

Har du synpunkter?

Vad är ett samråd?

Detaljplan för
Skola och bostäder m.m. vid Önneredsvägen
Alternativ 2
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Här är vi nu

Planens innehåll

 Allt om detaljplanen finns        
   tillgängligt på vår webbplats:
 www.goteborg.se/planochbyggprojekt 

 Kontakt på stadsbyggnadskontoret:  
 Anna Uhrbom   031-368 17 59
 Agneta Runevad  031-368 15 80       
 Kontakt på fastighetskontoret:
 Malin Lorentsson 031-368 11 46
 Patric Thomsson  031-368 12 53  

 Kontakt på trafikkontoret:
 Mikael Bergqvist  031-368 23 94

 Kontakt på park- och naturförvaltningen:
 Trine Andresen  031-365 59 61   
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Illustrationsritning för den södra delen av planområdet

Illustrationsritning för den norra delen av planområdet

Samråds- och informationsmöte

För den som vill veta mer om planförslaget/samråds-
handlingarna och kunna ställa frågor finns det möjlighet 
att vara med på ett digitalt samrådsmöte tisdag 21 
september kl. 17.30-19. Handläggare från staden samt 
representanter från byggaktörerna kommer att medverka. 
Länken till mötes finns på 
www.goteborg.se/planochbyggprojekt


