
Samråd  17 maj - 27 juni 2017

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 0320/06 
Senast 27 juni 2017

Har du synpunkter?

Vad är ett samråd?

Öppet Hus

Välkommen på öppet hus måndagen den
29 maj kl. 16.30-19.00 i Krabbegården på Asperö 
Korshamnsvägen 25.

Detaljplan för
Bostäder på västra Asperö

Planens innehåll

 Allt om detaljplanen finns               
    tillgängligt på vår webbplats:
 www.goteborg.se/planochbyggprojekt
 Handlingarna finns också att läsa på:
 -  Stadsbyggnadskontoret Köpmansgatan 20
    -  Posten Ombud Affären på Asperö  
    Gålebergsvägen 17  

 Kontakt på stadsbyggnadskontoret:  
 Petter Frid     072-255 85 15
     Sirpa Antti-Hilli  031-368 16 09     
 Kontakt på fastighetskontoret:
 Anna Forsberg   031-368 09 73

 Kontakt på trafikkontoret:
     Roland Ahlgren  031-749 60 34

Planen innebär nya byggrätter för 39-40 nya bostäder. Där-
utöver ges utökade/flexiblare byggrätter till cirka 30 fastigheter 
som redan är bebyggda.

Bygga på tidigare oexploaterade områden där Asperö samfäl-
lighetsförening framfört önskemål om bebyggelse.

Ändra användningen på befintliga bebyggda fastigheter till att 
innehålla Bostäder och där tillhörande bostadsanknuten verk-
samhet.

Möjliggöra större byggnader eller avstyckning för befintliga 
fastigheter där det prövas lämpligt, detta efter önskemål i bygg-
nadsnämnden att möjliggöra fler bostäder på ön.

Planområdet återfinns i tre delområden på Asperö. Huvudde-
len på den västra delen av ön utgörs av såväl planlagda och be-
byggda bostadsfastigheter som mark som idag utgörs av natur-
mark. 

Två  mindre delområden återfinns på öns nordöstra sida. Här 
planeras för nya byggrätter inom vad som i äldre plan är allmän 
plats samt utanför planlagt område.

Ny plan bedöms ge bättre möjligheter för permanentboende på 
Asperö och därmed ett bättre underlag för service.

Översiktskarta över planområdet – tillkommande  
föreslagen bebyggelse markerade med bruna tak, änd-
rad användning från allmän platsmark/ej planlagd 
mark till kvartersmark inom rödmarkerad områden.

Här är vi nu


