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Syftet är att ge möjlighet för att förtäta och utveckla området 
med centrumverksamheter såsom kontor och handel. 
Detaljplanen möjliggör även för mindre bostäder.

Detaljplanen syftar till att bevara den äldre byggnaden från 
1880-talet med kulturhistoriska värden.

Ny bebyggelse kan uppföras i 5–16 våningar. 

Ett övergripande syfte med planen är att bidra till en 
framtida attraktiv stadsmiljö, där den tillkommande 
bebyggelsens volym, uttryck och skala ska ta stöd i befintlig 
struktur och kulturmiljövärden och samtidigt medge en 
tillkommande bebyggelse i linje med centralenområdets 
utveckling till en tät innerstadsmiljö. 

Inför granskning av detaljplan ska byggnadens gestaltning 
studeras närmare. Även byggnadens volymer kommer fortsatt 
studeras.

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: Stadsbyggnadsnämnden  
Box 2554, 403 17 Göteborg, eller via   
E-post: stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se  
eller direkt på goteborg.se/planochbyggprojekt
Ange diarienummer SBF-2023-00085
(tidigare 0994/21) 
Senast 29 mars 2023

Har du synpunkter?

Vad är ett samråd?

Samrådsmöte
Välkommen till offentligt samråds- och informationsmöte 
tisdagen den 14 mars mellan kl. 17:30-19:00 i kommunhuset 
Traktören, Köpmansgatan 20. Förslaget finns på Göteborgs 
Stads hemsida www.goteborg.se/planochbyggprojekt, där 
också synpunkter på förslaget kan lämnas.
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Här är vi nu

Planens innehåll
 Allt om detaljplanen finns        
   tillgängligt på vår webbplats:

 goteborg.se/planochbyggprojekt

 Kontakt på stadsbyggnadsförvaltningen:  
 Robin Sjöström   031-368 17 51
 Elisabeth Skogelind  031-368 17 66     
 Kontakt på exploateringsförvaltningen:
 Fredrik Olausson   031-368 11 37 

Volymskiss från väster (GDA). Aktuellt planområde är markerat i rött. Pågående planer i närområdet är markerade i gult och grönt.

Visualisering av möjlig utformning (Arkitema)


