
Samråd  2 november - 13 december 2022 Samråd  2 november - 13 december 2022 
Möjliggöra cirka 250 nya bostäder i småhus och flerbostadshus samt en 
förskola med 6 avdelningar.

Skapa allmänna platser i den utsträckning som behövs för området och 
för att bevara natur med höga naturvärden och skyddade arter.

Vägarna ska få höjd standard med förbättrad säkerhet och framkomlighet 
för gående.

Kommunen ska ta över huvudmannaskapet för vägarna och det som ska 
bli allmän plats.

En bostadsnära park och en lekplats med god tillgänglighet ska skapas 
och det ska avsättas ytor för hantering av skyfall och dagvatten.

Samrådet är ett skede där du som medborgare 
kan tycka till om förslaget. När samrådstiden 
är slut sammanställs och besvaras synpunk-
terna och ett färdigt detaljplaneförslag tas fram 
och ställs ut för granskning. Du måste lämna 
skriftliga synpunkter senast i granskningsske-
det 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 0538/14 
Senast 13 december 2022

Har du synpunkter?

Vad är ett samråd?

Offentligt möte 
För den som vill veta mer om förslaget och kunna ställa frågor, finns det  
möjlighet att vara med på ett digitalt möte onsdagen den 16 november  
kl. 18.00-19.30 
Länken till det digitala mötet kommer att finnas på: 
www.goteborg.se/planochbyggprojekt

Offentligt möte i form av ett Öppet Hus
Välkommen på öppet hus onsdagen den 30 november mellan kl. 17.00-19.00  
på stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20, på nedre plan. Ingen presentation 
av planförslaget kommer att ske men då finns möjlighet att ställa frågor och  
diskutera förslaget med ansvariga tjänstepersoner. Även några av de som vill 
bygga i området kommer att finnas på plats.

Detaljplan för

Bostäder på ängar och berg norr om 
Gamla Brottkärrsvägen

Enligt PBL 
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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:  
 Maria Gränsbo   031-368 16 47
 Erica Folkesson   031-368 17 61     
 Kontakt på fastighetskontoret:
 Albertina Henriksson 031-368 11 12 

 Kontakt på trafikkontoret:
 Beata Åhall     031-368 26 60 
 Karin Nyberg    031-368 25 14 
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