Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum
2013-06-20
§ 249, Dnr 0342/13
Planbesked Bostäder Litteraturgatan
Bostads AB Poseidon och Fastighetskontoret hade till byggnadsnämnden
inkommit med ansökan om planbesked enligt ovan. Syftet är nybyggnation och
komplettering med ca 400 lägenheter.
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande:
”Tjänsteutlåtande bil. 37
Byggnadsnämnden beslöt:
att meddela sökandena att kommunen avser att start för detaljplan för
Backa 2:263, Backa 2:264 m.fl., bostäder längs med del av Litteraturgatan,
införs i produktionsplanen för år 2014.

Vid protokollet

Agnetha Carlsson

Anmälan om start
Utfärdat 2014-11-17
BN 2014-12-16
Diarienummer 0342/13

Planavdelningen
Carolina Högvall
Telefon 031-368 18 11
E-post: carolina.hogvall@sbk.goteborg.se

Detaljplan för Bostäder mm väster om Litteraturgatan, etapp 1

Planarbete har startat i enlighet med beslutad produktionsplan.
Ärendet ingår i Produktionsplan för 2014, beslutad av BN 2013-10-29, som ärende
Backa s:263 m.fl, Bostäder längs med del av Litteraturgatan, dp.
Ärendet har anmälts till BN 2014-12-16.
Detaljplanen avses upprättas med normalt förfarande.
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Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum 2015-12-01
Samråd gällande detaljplan för Bostäder med mera väster om Litteraturgatan,
etapp 1 stadsdelen Backa
§ 521, dnr 0342/13
Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Backa behandlades. Syftet är att genom
förtätning utveckla området med ca 650-700 nya bostäder m.m.
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande:
”Tjänsteutlåtande bil. 48
Byggnadsnämnden beslöt:
att genomföra samråd om detaljplan för bostäder med mer väster om Litteraturgatan, etapp 1 inom stadsdelen Backa.
M, L KD med instämmande av S, MP, V ingav en skrivelse:
”Yttrande bil. 49
S, MP, V ingav en skrivelse:
”Yttrande bil. 50

Vid protokollet

Agnetha Carlsson
Sekreterare

1(1)

Göteborg den 26 11 2015
Yttrande (M, L, KD)
Byggnadsnämnden 15-12-01
Ärende 55

Litteraturgatan
Vi är i grunden positiva till den föreslagna detaljplanen och vi tror att den kan ge ett mycket positivt
tillskott i området. Vi skulle dock vilja påpeka vikten av att prioritera kostnadseffektiva och flexibla
parkeringslösningar i området. Att bygga parkeringar i garage är en dyr och oflexibel lösning utan det
är bättre att placera parkeringarna i flexibla p-hus där vi både kan minska och öka antalet platser.
Vidare så skulle vi också minska biltrafiken inom området om inte alla skulle behöva köra till ”sitt”
hus.

Yttrande S, MP, V
Byggnadsnämnden 2015-12-01
Ärende 55
0342/13
Yttrande över detaljplan för Litteraturgatan
Vi ser mycket positivt på det föreliggande förslaget till detaljplan. De principer
som legat till grund för utformningen av bebyggelsestrukturen ligger helt i linje
med den nya inriktningen för stadsbyggandet. Kvartersstrukturen skapar ett tydigt
gaturum som hanterar bullerproblematiken och ger goda stadsmässiga kvaliteter åt
stråket. Markutnyttjandet är effektivt och det är bra att man säkerställt en viss
grundnivå av lokalutbud. Placeringen av förskolan nära kollektivtrafik och
livsmedelshandel kommer underlätta ett vardagsliv utan bil, vilket är avgörande
för om staden ska uppnå sina klimatmål. Detta är en föredömlig plan som bör vara
utgångspunkt för framtida förtätningar av liknande stråk. I det fortsatta planarbetet
bör man se över utbredningen av gatusektionen för att få bort onödiga impediment
och ge bättre möjligheter för fotgängare att korsa stråket. Vi förutsätter att
förvaltningen noterar synpunkterna i detta yttrande och tar med sig dem i arbetet
med kommande detaljplaner längs Litteraturgatan och i resten av mellanstaden.

Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum 2016-06-21
Granskning av detaljplan för bostäder m m väster om Litteraturgatan inom
stadsdelen Backa, etapp 1
§ 290, dnr 0342/13
Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Backa, etapp I, behandlades.
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande:
”Tjänsteutlåtande bil. 61
Byggnadsnämnden beslöt:
att låta granska detaljplan för bostäder m.m. väster om Litteraturgatan inom
stadsdelen Backa, etapp 1.

Vid protokollet

Agnetha Carlsson
Sekreterare
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