Program för områden vid

Selma Lagerlöfs torg och delar av Litteraturgatan
Bakgrund

Samråd kring programförslaget

Byggnadsnämnden har givit Stadsbyggnadskontoret i
uppdrag att upprätta ett program för områdena vid Selma Lagerlöfs torg och delar av Litteraturgatan samt att
gå ut samråd med ett programförslag.

Samrådet kring programförslaget pågår mellan 9 juni
och 24 augusti. Programförslaget finns att ta del av i sin
helhet på följande platser:

Syftet med programarbetet är att studera förutsättningarna för en förnyelse, komplettering och utveckling av
bebyggelsen och de offentliga rummen kring Selma Lagerlöfs torg och Litteraturgatan.

Programförslaget i korthet
Se även kartan på baksidan

• Bostadsutbudet föreslås kompletteras i syfte att
skapa fler bostäder inom programområdet och ge
Litteraturgatan en inramning.
• Stadsdelens mötesplatser och rekreationsområden
kan utvecklas till att bli mer attraktiva, tydligare och
med högre kvalitet.
• Servicen i stadsdelen föreslås utvecklas genom att
Selma Lagerlöfs torg flyttas till korsningen Litteraturgatan-Backadalen och ytorna för handel, verksamheter och service utökas.
• Litteraturgatans utformning föreslås förändras och
gatan kan bli stadsdelens samlade stråk för kollektivtrafiken, gående, och cyklister samt lokal biltrafik.
• Entrén via Backadalen kan stärkas och stråket mellan
Semla Lagerlöfs torg och Backadalsmotet kan kompletteras med t.ex. verksamheter.
• Parkeringsfrågan måste lösas och bullersituationen
hanteras för att delar av kompletteringsbebyggelsen
ska vara genomförbar.

• Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20,
öppet mån-fre kl. 8–16
• Backa bibliotek, Selma Lagerlöfs torg,
under ordinarie öppettider
• Göteborgs stads hemida:
www.goteborg.se/planochbyggprojekt
Från den 15 juni kommer programförslaget även att finnas tillgängligt på Förvaltnings AB Framtidens lokalkontor på Selma Lagerlöfs torg, där projektet »Framtidens
Selma« också presenteras.
Torsdagen den 17 juni ordnar Stadsbyggnadskontoret
ett informationsmöte för alla intresserade. Mötet hålls i
Nils Holgerssonssalen i Backa kulturhus och börjar kl.
18:00. Välkomna!
Frågor och funderingar besvaras av någon av Stadsbyggnadskontoret handläggare för programarbetet:
• Johan Henrikson, tfn: 031-368 17 28
• Lena Jacobsson, tfn: 031-368 15 50
• Angel Ferrufino-Villamonte, tfn: 031-368 15 97
Har du synpunkter på programmet? Skicka in dem skriftligen via brev eller e-post till Stadsbyggnadskontoret.
Senast den 24 augusti vill vi ha dem! Var vänlig ange
vårt diarienummer 08/0786 i din skivelse, tack!

Schematisk bild av plan- och byggprocessen. Planeringsarbetet för områdena kring Selma Lagerlöfs torg befinner sig i programskedet.
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Programkarta

Program Selma Lagerlöfs torg m.m.

Vid en ev. framtida utbyggnad av
spårvägen kommer en vändslinga
behövas och detta kan vara ett
möjligt läge.

Även ytor som idag är parkering,
skulle kunna kompletteringsbebyggas under förutsättning att parkeringen kan lösas på annat sätt.

Kan ev. framtida spårväg förlängas
till Körkarlens gata? Ska samordning med busslinjer på E6 ske?
Spårvagnsvändslinga kan rymmas.

Bör Litteraturgatans sträckning
och anslutning till Skälltorpsvägen
förändras?
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Det kan också finnas möjlighet att skapa ett nytt och
starkt rekreationsbesöksmål inom grönstråket.

Gång- och cykeltunnlarna
längs Litteraturgatan och
Backadalen föreslås ersättas med korsningar i plan.

I bra kommunikationsläge
kan lokaler för verksamheter byggas.

Det nya Selma Lagerlöfs
torg föreslås lokaliseras till
korsningen LitteraturgatanBackdalen. Torget bör
kunna inrymma flera olika
funktioner: handels- och
marknadstorg, torg med
caféer och restauranger,
kulturtorg m.m. Alla trafikslag bör kunna samsas
på eller vid torget, men på
de gåendes villkor.

Gaturummet utformas på
de gåendes villkor: attraktivt, aktivt och tryggt!

Ingåsberget är värdefullt
och kan utvecklas som
rekreationsområde.
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Det centrala gröna stråket
fortsätter söder om Backadalen och kopplingen är
viktig. Även stråket ner mot
älven kan utvecklas.
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Backadalen behålls som
tillgänglig entré för besökare med bil. Längs gatan kan
stadsdelen kompletteras,
t.ex. med verksamheter.
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Den nya bebyggelsen
föreslås vända entréer
och portar ut mot Litteraturgatan för att aktivera
gaturummet.

Skälltorpsskolan kan utvecklas på
befintlig plats. Önskemålen om isoch idrottshall, kopplat till skolan,
kan inrymmas i anslutning.
Kompletteringsbebyggelse kan
uppföras på ytorna längs Litterturgatan, som föreslås bli en gata i
staden, med nya hus och intressanta målpunkter längs gatan.
Servicen längs Litteraturgatan kan
också utvecklas, t.ex. vid Netto.
Gående, cyklister, bussar och bilar
samlas på Litteraturgatan.
Möjlighet till framtida utbyggnad
av spårvägen längs Litteraturgatan
finns kvar.

Skala 1:10000

Utveckla det centrala parkstråket och höj kvaliteten.
Kanske kan odlingslotterna
inrymmas här?

Litteraturgatan föreslås bli stadsdelens huvudstråk för gång-,
cykel- och kollektivtrafik.
Sträva efter att koppla ihop även
de gröna stråken inom området
och över gator och vägar.
Även inom den befintliga bebyggelsen skulle förändringar kunna
ske, beroende på fastighetsägarnas intresse.
Bullersituationen behöver kartläggas mer noggrant, för att i det
vidare arbetet vidta rätt åtgärder.
Den offentliga service kan behöva
byggas ut, framför allt förskoleverksamheten, som ev. kan behöva
15-20 nya avdelningar.

