
Samråd  3 juli - 10 september 2019
Planen medger uppförande av ett flerbostadshus i vinkel i 
4–5 våningar med totalt cirka 60 lägenheter.

Parkering för bostäderna och angränsande kyrka anläggs 
norr om flerbostadshusen, väster om Nylöse Kyrka.

Gården blir genom den nya bebyggelsen i väster och norr 
mer skyddad från Gamlestadsvägen med dess trafik samt 
bullernivåer.

Syftet med ändring av detaljplan för kvarteret 20 öringen 
är att ta bort för kvarteret gällande bestämmelser om  
fastighetsindelning. Detta för att möjliggöra en fastighets-
reglering som stämmer överens med den föreslagna plan-
ändringen.

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 0555/14
Senast 10 september 2019

Har du synpunkter?

Vad är ett samråd?

Samråds- och informationsmöte
Välkommen till samråds- och informationsmöte 
onsdagen den 21 augusti kl 17.30 på stadsbyggnads-
kontoret, Köpmansgatan 20 i informationssalen på 
plan 1 (en trappa ned).

Detaljplan för

Bostäder vid Gamlestadsvägen
samt ändring av detaljplan  II-7820 kvarteret 20 öringen
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Här är vi nu

Planens innehåll

 Allt om detaljplanen finns            
 tillgängligt på vår webbplats:
 www.goteborg.se/planochbyggprojekt
 Handlingarna finns också att läsa på:
 - Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20
 - Världslitteraturhuset, Gamlestads Torg 11  

 Kontakt på stadsbyggnadskontoret:  
 Marlene Bro      031-368 19 91
 Sirpa Antti-Hilli     031-368 16 09     
 Kontakt på fastighetskontoret:
 Charlotta Lambert    070-771 74 92   

 Kontakt på trafikkontoret:
 Agneta Lapidus Muregård  010-505 47 47  

Illustration på möjlig utformning. Fotomontaget är gjort av Tyréns AB

Planområdet ligger i norra Gamlestaden intill Gamlestadsvägen. Den röda ringen representerar 
förslaget till ny detaljplan. Den gula ringen avser upphävandet av fastighetsplanen.


