
Vi vill träffa er!

Hej!

Har du frågor? Kontakta oss:
Ida Lennartsson, handläggare  Maja Peterson, biträdande handläggare
ida.lennartsson@sbk.goteborg.se maja.peterson@sbk.goteborg.se 
telefon 031-368 19 62   telefon 031-368 18 83

Dnr 0332/10

När är det?
• Informationsmöte 
24 april kl. 18.00-20.00
Presentation av stadsbyggnads-
kontoret mellan 18.00-18.30
Plats: Västerhedsskolans matsal
Ingen anmälan krävs!

• Medborgardialog 1
Hur fungerar Högsbohöjd idag? 
13 maj kl. 17.30 - 19.00
Plats: Västerhedsskolans matsal
Anmälan senast 6 maj

• Medborgardialog 2
Vad önskar vi av framtiden?
27 maj kl. 17.30 - 19.00
Plats: Västerhedsskolans matsal
Anmälan senast 6 maj

Med anledning av att vi påbörjat ett Program för 
Högsbohöjd vill vi nu välkomna er till tre träffar under 
våren och en återkopplingsträff till hösten. 
24 april håller vi den första träffen i form av ett infor-
mationsmöte. 
Vi kommer berätta om vårt arbete med program för 
Högsbohöjd. Vad vi kommer att titta på inom arbetet 
och vad som är viktiga frågor för oss att få svar på. Vi 
kommer att hålla en presentation på en halvtimme 
och sedan är det öppet för er att ställa frågor och lyfta 
funderingar som finns. Från stadens sida kommer re-
presentanter från Stadsbyggnadskontoret, Fastighets-
kontoret, Trafikkontoret och Stadsdelsförvaltningen att 
finnas på plats. Vi har även bjudit in Stena fastigheter 
till detta möte eftersom de tillsammans med staden är 
huvudsaklig fastighetsägare inom programområdet. 
De kommer även ha möjlighet att svara på frågor som 
de ansvarar för. 
Till det andra och tredje tillfället vill vi bjuda in till 
medborgardialog. Vi kommer att bilda mindre arbets-
grupper av boende och verksamma i området. Fokus 
kommer att ligga på nutid och framtid. Syftet med 
dialogerna är att alla ska lyfta fram frågeställning-
ar, problem, kunskaper och annan information om 
området, men också att få höra andras synpunkter. 
Resultatet av medborgardialogerna kommer att 
användas som ett av flera kunskapsunderlag i progra-
marbetet. 
Senast 6 maj behöver ni anmäla intresse att delta i 
medborgardialogerna. Vår förhoppning är att alla som 
vill ska kunna delta. Vi kommer dock behöva begränsa 
antal deltaganden om det visar sig att fler än vad 
som är hanterbart anmäler sig. Utgångspunkt är då 
att samla en representativ blandning av boende och 
verksamma i Högsbohöjd. Det kommer finnas listor på 
infomötet att skriva upp sin intresseanmälan på, eller 
skicka anmälan på mail till oss. 

13 maj handlar det om att få kunskap om Högsbohöjd 
som det ser ut idag. 
Vi kommer att börja med en rundvandring i området 
och avsluta med en gruppövning där vi med hjälp 
av frågor, post-it lappar och kartor kartlägger hur 
Högsbohöjd används och fungerar idag.
27 maj vill vi fokusera på Högsbohöjd i framtiden.
Vi kör även då gruppövningar där vi skissar på och 
samtalar kring hur vi vill att området ska fungera i 
framtiden. 
Till hösten, inget datum finns spikat än, kommer vi 
tillbaka för en uppdatering av vad som hänt sedan vi 
sågs sist och presenterar var vi befinner oss i progra-
marbetet och vad vi har kvar att jobba med. 
När det är dags för programsamråd i januari 2015 
kommer ni få en formell möjlighet att yttra er kring 
programförslaget. Vi kommer då hålla ett samrådsmö-
te där vi presenterar resultatet av vårt arbete. 

Följ programmet på hemsidan: 
www.goteborg.se/planochbyggprojekt 

//Ida Lennartsson och Maja Peterson,  
planarkitekter, stadsbyggnadskontoret


