
Samråd  8 december 2021 - 26 januari  2022
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya bostäder i sydväs-
tra Bergsjön och skapa en mer varierad bebyggelse inom 
området, samt att förbättra tillgängligheten och tryggheten 
i området.

Sammantaget möjliggör detaljplanen omkring 100 nya bo-
städer (varav 6 BmSS och 37 småhus) med olika upplåtel-
seformer.

Den föreslagna nya bebyggelsen har en lägre skala för att 
bryta av mot de befintliga sjuvåningshusen. Detta bedöms 
stärka stadsdelen som helhet och bidrar till att de allmänna 
ytorna och stråken upplevs som tryggare.

Siriusgatan ges även en smalare utformning jämfört med 
idag, till förmån för gång- och cykeltrafikanter.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 0678/13 
Senast 26 januari 2022

Har du synpunkter?

Vad är ett samråd?

Öppet Hus
För den som vill veta mer om förslaget, och kunna 
ställa frågor, finns det möjlighet att vara med på  
öppet hus söndag den 12 december kl. 13.00-15.00

eller onsdag den 15 december kl. 17.00-19.00. Båda 
tillfällena i Familjebostäders distriktskontor i Bergsjön, 
Siriusgatan 78. 
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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:  
 Lii Tiemda     031-368 16 51     
 Kontakt på fastighetskontoret:
 Anna Björnered   031-368 11 69 

 Kontakt på trafikkontoret:
 Anna-Sofia Sjööquist 010-505 34 55 

Flygvy över planförslaget (Okidoki arkitekter)

Främre delen av den nya lokalgatan kantas av småhus med  
entréer och uteplatser mot gatan (Okidoki arkitekter).


