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Synpunkter som inkommit under tidigare  
samråd kommer att behandlas och behöver  
inte upprepas.

Har du synpunkter?

  Detaljplanen finns också 
  tillgänglig på vår webbplats:
  
    www.goteborg.se/planochbyggprojekt

    Kontakt på stadsbyggnadskontoret:  
    Lena Hasselgren   031-368 19 42   

    Kontakt på fastighetskontoret:
    Marcus Bengtsson  031-368 10 03  
   

    Kontakt på trafikkontoret:
    Annelie Svanberg   031-368 26 87 

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en utveckling 
av Skra Bro med ett centrumområde för torghandel och 
nya bostäder i form av flerbostadshus, gårdshus, kedjehus 
och handels- och kontorsytor samt ett äldreboende. 

Syftet är också att i anslutning till föreslagen bebyggelse 
och korsningen Björlandavägen/ Kongahällavägen skapa 
förutsättningar för en förbättrad kollektivtrafikbytespunkt 
och pendelparkering.

Planens innehåll

Samrådet är ett skede där du som medborgare kan 
tycka till om förslaget. När samrådstiden är slut 
bearbetas dina synpunkter och ett färdigt  
detaljplaneförslag tas fram och ställs ut för 
granskning. Du måste lämna skriftliga synpunkter 
senast i granskningsskedet annars kan du förlora 
rätten att överklaga beslut att anta detaljplanen.

Vad är ett samråd?
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Här är vi nu

Vid framtagande av utställningshandling har behov av att 
justera fastlagda vägrättsgränser för Björlandavägen och 
Kongahällavägen uppmärksammats. Detaljplaneområdet 
har därför utökats för att överensstämma med framtida 
vägrättsgränser och därigenom säkerställa frivillig mar-
kåtkomst. Inom det utökade planområdet ingår även en 
pumpstation norr om Björlandavägen samt utökning av 
pendelparkering.   

Det kompletterande samrådet avser justering av detaljpla-
negräns för genomfartsområde, naturområde och område 
för teknisk anläggning inom fastigheterna Björlanda S:5, 
3:27, S:11, Kvisljungeby 3:6 och S:4, 3:96 och 3:122. 

Detta samråd är främst riktat till Trafikverket, Lantmäte-
rimyndigheten, Länsstyrelsen och berörda fastighetsägare. 
Tidigare lämnade synpunkter på förslaget behöver inte 
upprepas. Det hela reviderade planförslaget kommer ut till 
granskning under hösten då synpunkter kan inlämnas.

kvarnström arkitektkontorTorget i sydvästlig riktning

Samråd genomfördes den 4 februari – 17 mars 2015

Varför nytt samråd


