Detaljplan för

Stadsutveckling vid Olof Asklunds gata
Detaljplanen finns också
tillgänglig på vår webbplats:
www.goteborg.se/planochbyggprojekt
Kontakt på stadsbyggnadskontoret:
Robin Sjöström			 031-368 17 51
Patrik Glansholm			 031-368 16 56
Maria Lejon				031-368 18 49
Kontakt på fastighetskontoret:
Jennie Gavér				 010-603 87 07
Kontakt på trafikkontoret:
Fredrik Asphult			 031-368 23 07

Granskning nr 2

5 juni – 3 juli 2019

Första granskningstillfället var under perioden 23 maj – 13 juni 2018.

Synpunkter som inkommit under tidigare granskning kommer att behandlas och behöver inte upprepas.

Planens innehåll
Förnyat granskningsförslag i och med minskat planområde. Omfattande bullerskärmar föreslås och användningen i området är anpassad för
att hantera aktuella industribullernivåer.
Omvandling av verksamhetsområde till en stadsdel med bostäder,
verksamheter och service.
Cirka 1 900 bostäder, varav ca 200 inom BoStad2021.
Planen medger en hög exploatering, en bas på 4-8 våningar samt sju
byggnader på 16 våningar.

Vad är en granskning?
Detta är det slutliga planförslaget. Du som
vill lämna synpunkter på detaljplanen skall
göra detta skriftligen senast i detta skede,
annars kan du förlora rätten att överklaga
beslut att anta detaljplanen.

Har du synpunkter?
Skriv till Byggnadsnämnden, Box 2554,
403 17 Gbg, E-post: sbk@sbk.goteborg.se
eller på goteborg.se/planochbyggprojekt
Ange diarienummer 1337/15
Senast 3 juli 2019

Planområdet inrymmer totalt 16 avdelningar förskola samt en skola
F-9 för ca 900 elever.

Perspektiv, sett från sydväst. Illustration av Okidoki Arkitekter.

En stadsdelspark och en bostadsnära park.
Flera mobilitetsåtgärder föreslås, bland annat förbättrade gång- och
cykelkopplingar i området.

Denna plan ingår i BoStad2021
BoStad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan
Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att
7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska
vara färdigställda senast under 2021 då Göteborg fyller 400 år.

Vy mot bostadsnära park, Okidoki arkitekter
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