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Kontakt på stadsbyggnadskontoret:
Martin Steen				 031-368 18 23
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Granskning

24 januari – 14 februari 2018

Planens innehåll

Syftet är att skapa byggrätt för ett nytt Kulturhus, utveckla
möjligheterna för stadslivet (rumsligt och funktionellt) samt
att stärka och förbättra entrén till Rymdtorget och Bergsjön.

Den byggnad som planeras omfattar cirka 3000 kvm. Detaljplanen medger en större byggnad då platsen tål en större
exploatering. Kulturhuset kan uppföras i som lägst två och
som högst fem våningar. Sektioner och perspektiv redovisar
en byggnad i två plan med en höjd på ca 14 meter.

För det nya kulturhuset redovisar detaljplanen en byggrätt
i anslutning till torget. Byggnadens utformning är viktig
för att stödja det offentliga rummet och påverka möjligheterna till stadsliv. Mot torg och gata är det viktigt att fasaderna uppfattas som öppna och att bebyggelsen definierar
rummet. Österut mot Bergsjövägen är det av stor vikt att
byggnaden inverkar positivt som entré- och annonsplats för
Rymdtorget och stadsdelen.

Ny förskola med sex avdelningar vid Tellusgatan placeras
utmed lokalgatan för att skapa en skyddad gårdsmiljö samt
att byggnaden är en del av gaturummet för ny lokalgata.
Pumpstationen flyttas och placeras vid infarten till Rymdtorget

Vad är en granskning?
Detta är det slutliga planförslaget. Du som
vill lämna synpunkter på detaljplanen skall
göra detta skriftligen senast i detta skede,
annars kan du förlora rätten att överklaga
beslut att anta detaljplanen.

Har du synpunkter?
Skriv till Byggnadsnämnden, Box 2554,
403 17 Gbg, E-post: sbk@sbk.goteborg.se
eller på goteborg.se/planochbyggprojekt
Ange diarienummer 0627/13
Senast 14 februari 2018

Vybild från nordost över Rymdtorget.
Plangräns inskissad med röd streckad linje, hela planområdet syns inte på bilden.

Visionsbild Sweco Architects
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