
Samråd  2 - 22 december 2020

Att göra det möjligt att uppföra två enbostadshus inom 
del av fastigheten Brännö 12:9 beläget vid Skogsgapet på 
Brännö sydöstra del.

Bostadskompletteringen provas i utkanten av ett område 
för ädellövskog, allmän plats naturmark. 

Planen kan bidra till ett av stadens prioriterade mål för  
bostäder och stärka fastboende inom skärgården.

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  0776/19
Senast 22 december 2020

Har du synpunkter?

Vad är ett samråd?

Samråds- och informationsmöte
Samtal/möte med planhandläggare kan i första hand 
bokas den 10 december någon gång mellan 14.00 och 
19.00.  För den som vill veta mer om förslaget, och 
kunna ställa frågor, finns det möjlighet genom telefon 
eller digitalt möte. Kontakta stadsbyggnadskontorets 
handläggare via e-post: silvia.orrego@sbk.goteborg.se 
för bokning av telefontid eller digitalt möte. 

Detaljplan för

Bostäder vid Skogsgapet på Brännö
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Här är vi nu

Planens innehåll

Aktuellt planområde inom röd linje

Vy från nordost”  Föreslagsna byggnader, enbostadshus i 1 1/2 -plan och komplementbyggnader.

 Allt om detaljplanen finns            
 tillgängligt på vår webbplats:
 www.goteborg.se/planochbyggprojekt

 Handlingarna finns också att läsa på:
 - Stadsbyggnadskontoret Köpmansgatan 20

 Med anledning av smittspridningen av covid-19 så ser vi  
 gärna att du/ni så långt det är möjligt undviker att besöka  
 vår utställningshall och i stället tar del av handlingarna  
 via vår hemsida.

 Kontakt på stadsbyggnadskontoret:  
 Silvia Orrego Briceño  031-368 15 16
 Anna Karin Nilsson   031-368 16 52     


