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Cirka 25 nya bostäder, inklusive 8 bostäder med särskild 
service (BmSS).

Tillbyggnad av Katolska skolan, med två alternativa lägen.

Ny förskolebyggnad till Katolska skolan.

Ny bredare gång- och cykelväg genom området.

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 0447/18 
Senast 26 april 2022

Har du synpunkter?

Vad är ett samråd?

Samråds- och informationsmöte

Välkommen till samrådsmöte tisdagen den 19 april 
klockan 17.30-18.30 på stadsbyggnadskontoret,  
Köpmansgatan 20 i informationssalen på nedre plan.

Detaljplan för

Bostäder och skola vid Lilla Danska Vägen 
och Skogshyddegatan

Enligt PBL 
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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:  
 Fredrik Söderberg  031-368 15 91
 Ulrika Lindahl   031-368 18 87     
 Kontakt på fastighetskontoret:
 Andrea Wernersson  031-368 13 41 

 Kontakt på trafikkontoret:
 Viktor Sköldstedt   031-368 24 55 

Vy från norr, med föreslaget flerbostadshus vid Skogshyddegatan till höger i bild, samt föreslagen 
volym för BmSS till vänster. FastBolaget AB

Översiktsvy från öster, med föreslagen förskola till vänster i bild, och två alternativ för tillbyggnad 
av befintlig skolbyggnad. Endast en av de två illustrerade tillbyggnaderna får uppföras. De helvita 
volymerna är illustrerar byggrätt där bebyggelse ännu inte uppförts. White Arkitekter AB
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Planområden inom röd ring.


