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Samrådsredogörelse 

Genomförande 
Byggnadsnämnden beslöt den 2010-11-30 att genomföra samråd för detaljplaneförsla-
get. Planförslaget har sänts för yttrande enligt bifogad lista över samrådskrets, bilaga 1, 
under tiden 15 dec 2010 – 1 feb 2010 . 

Förslaget har varit utställt på stadsbyggnadskontoret och på stadsdelsbiblioteket under 
tiden 15 dec 2010 – 1 feb 2010. Flygblad har delats ut i angränsande bostadshus. 

Sammanfattning 
De viktigaste synpunkterna, som inkommit under samrådet är oro för skuggning av be-
fintlig byggnad/balkonger samt att gården tas i anspråk.  

Kontoret bedömer att ytan som tas i anspråk för bebyggelsen och som inte redan är ian-
språktagen av garage, asfaltsytor etc, är av begränsad omfattning. En relativt stor gård 
kommer att anordnas, som är till för alla. Kontoret bedömer att planen kan ställas ut. 

Framförda synpunkter har i övrigt till stor del kunnat beaktas genom mindre ändringar i 
planhandlingarna. 

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare och 
berörda konsulter för kännedom och ev. beaktande vid planens genomförande. 
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Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Synpunkterna 
finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

 
1. Fastighetsnämnden tillstyrker planförslaget. 

Kommentar: Noteras. 

 

2. Kulturförvaltningen instämmer i att det inte behövs någon arkeologisk undersök-
ning. Området runt Axel Dahlströms Torg karaktäriseras främst av grupper av samkom-
ponerade byggnader, främst punkthus och lamellhus, med höghuset på torget och Högs-
bo kyrka som arkitektoniskt betonade solitärer. Runt planområdet är byggnadsbeståndet 
dock varierat, med olika typer av lamellhus i kortare och längre längor och i tre till sex 
våningar. De planerade tillkommande byggnaderna bryter alltså inte det befintliga be-
byggelsemönstret i närområdet. 

Kulturförvaltningen har inget att invända mot planförslaget.   

Kommentar: Noteras. 

 

3. Miljö- och klimatnämnden ser positivt på kompletteringsbebyggelse i Högsbo och 
har inget att erinra mot planförslaget. För den föreslagna lokaliseringen kan buller utgö-
ra ett problem, men bullerutredningen och den föreslagna planbestämmelsen visar att 
det går att bygga och samtidigt uppfylla den kommunala tillämpningen av riktvärden för 
trafikbuller. 

Kommentar: Noteras. 

 

4. Trafikkontoret anser att den ej utnyttjade gatumarken sydost om kurvan intill plan-
området bör tas med i planen och integreras till intilliggande fastigheter. Därmed får det 
föreslagna parkeringsdäcket på fastigheten Järnbrott s:94 mer mark. 

Trafikkontoret är tveksamt till den föreslagna parkeringslösningen att nyttja befintliga 
parkeringar på fastigheten Järnbrott 758:572 då det faktiska avståndet är längre än det 
som är angivet i handlingen samt att det blir onödig ökning av trafik på Bankogatan till 
och från fastigheten som inte är lämplig ur bl a miljösynpunkt. Trafikkontoret vill också 
påpeka att enligt den parkeringsutredning som gjordes för området är det brist på par-
keringar på lång sikt. Därför förordar Trafikkontoret en parkeringslösning som innebär 
att det byggs ett parkeringsdäck på fastigheten Järnbrott s:94.  

Trafikkontoret förutsätter att Familjebostäder bekostar hastighetsdämpande åtgärder på 
Bankogatan samt breddning av gångbanan.  

Trafikkontoret förutsätter att det i samband med beslut om detaljplan även fattas beslut 
om erforderliga drift- och underhållsmedel för tillkommande anläggningar.  
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Kommentar: Den ej utnyttjade gatumarken sydost om kurvan intill planområdet be-
hövs inte för projektet.  

Parkeringarna på fastigheten Järnbrott 758:572 behövs för Familjebostäders andra pro-
jekt/bestånd. Ett parkeringsdäck på fastigheten s:94 planeras för att lösa det parkerings-
behov som skapas med den planerade bebyggelsen. 

Genomförandeavtal ska tecknas innan detaljplanen antas. I detta regleras anläggandet av 
hastighetsdämpande åtgärder på Bankogatan. I genomförandebeskrivningen finns skri-
vet att dessa utförs av trafikkontoret och bekostas av Familjebostäder. 

5. SDN Askim-Frölunda-Högsbo anser att projektet främjar en långsiktigt hållbar 
stadsutveckling då nya bostäder föreslås inom ett område där teknisk och social infra-
struktur redan är utbyggd med närhet till service vid Axel Dahlströms Torg. 

Det är stor brist på bostäder i Göteborg. Det är angeläget att finna lämpliga lägen för att 
kunna erbjuda fler människor tillgång till staden.  

Större delen av lägenheterna i Högsbo saknar i dag hiss. Förslaget tillför lägenheter med 
hiss och hög tillgänglighet. En större variation föreslås i lägenhetsstorlekarna vilket ger 
möjlighet för äldre och barnfamiljer att bo kvar i stadsdelen. Barnfamiljer tenderar att 
flytta i brist på större lägenheter.  

Nybebyggelsen kan komma att förbättra underlaget för den lokala handeln vid Axel 
Dahlströms Torg. I det fortsatta arbetet föreslår stadsdelsförvaltningen att de boende i 
närområdet involveras i gestaltningen av gården.  

Att tillämpa ett miljöanpassat byggande är av stor vikt med tanke på resurshushållning-
en. Det är viktigt att byggproduktionen planeras för ett miljöanpassat genomförande och 
att byggnaderna är resurseffektiva.  

Stadsdelsförvaltningen ställer sig positiv till detaljplanen för bostäder vid Bankogatan.   

Kommentar: Familjebostäder är positivt inställda till att låta de närboende involveras i 
utformning av gården och kommer att samordna detta arbete i det fortsatta arbetet med 
planeringen av gården.  

 

6. Göteborg Vatten anser att deras synpunkter är väl inarbetade i planförslaget. Dock 
bör plankartan kompletteras med en bestämmelse att kvarstående spont ska sättas utmed 
Bankogatan så nära husliv som möjligt. Åtgärden syftar till att i framtiden underlätta vid 
schaktning för att reparera de ledningar som finns i Bankogatan och att även förhindra 
urspolning av massor vid en eventuell läcka på dricksvattenledningen. 

Kostnad för utbyggnad av va-servis beräknas till ca 60 tkr. 

Anläggningsavgifterna för vatten och avlopp har beräknats till ca 200 tkr enligt va-taxa 
för år 2011. Mervärdesskatt tillkommer. 

Kommentar: Kravet på spont är en fråga som avtalas mellan Göteborg Vatten och Fa-
miljebostäder. Detta regleras i genomförandebeskrivningen.   

 

7. Park- och naturnämnden påpekar att det periodvis idag uppstår vattenproblem i 
planområdets östra delar. Dessa bör tas om hand i den fortsatta planeringen av området.  

Kommentar: Dagvattenhanteringen kommer att studeras i projekteringen av projektet. 
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8. Göteborg Energi har inget att erinra mot detaljplanen, förutom att det gamla sekun-
dära nätet kommer att ersättas med primäranslutningar av berörda fastigheter under hös-
ten 2011.  

Kommentar: Noteras.  

 

9. Göteborg Energi Nät Planerad bebyggelse kan anslutas till befintligt elnät.  

U-området längs Bankogatan är för litet. I trottoaren och ca 0,5 m in på fastigheten 
Järnbrott 81:6 finns ett större kabelförband med bl.a. 6 st högspänningskablar. För att 
säkerställa åtkomlighet till dessa kablar erfordras ett u-område som sträcker sig minst 
1,5 m in på nämnda fastighet.  

Trädplanteringar kan inte accepteras inom u-område. 

Respektive byggherre/exploatör förutsätts initiera och bekosta eventuellt erforderliga 
flyttningar av befintliga anläggningar i samband med genomförande av detaljplan.  

Kommentar: U-området sträcker sig 2 m innanför befintlig fastighetsgräns. Gränsen är 
avstämd med Göteborg Energi inför utställningen. Planhandlingarna förtydligas ang. att 
anordningar ovanpå u-området ska vara lätta att demontera.  

 

10. Lantmäterimyndigheten har inget att erinra mot förslaget. 

Kommentar: Noteras. 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

 
11. Länsstyrelsen har följande synpunkter: Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till in-
gripandegrunderna i 12 kap 1 § PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en 
detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas.  

Länsstyrelsen befarar inte att riksintressen enligt miljöbalken(MB) påtagligt kommer att 
skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt 
miljöbalken inte iakttas, att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med 
gällande bestämmelser, eller att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes 
och övrigas hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

Det finns en panncentral på en grannfastighet. Kan det här finnas behov av skyddsav-
stånd för eventuella störningar(buller/ljud, transporter)? 

Länsstyrelsen delar kommunens åsikt att förslaget inte innebär betydande miljöpåver-
kan.  

Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts, se bilaga 2. 

Kommentar: Panncentralen ägs av Familjebostäder och är inte i bruk och det finns inte 
heller några planer på en framtida användning som panncentral. Därmed bedöms den 
inte som ett störande objekt.  

 

12. Räddningstjänsten ser gärna att redovisade överväganden tas med i kommande 
handlingar under rubriken ”Räddningstjänst”: 

Insatstiden i området är normalt under 10 min. Det inbegriper även höjdfordon med en 
vertikal räckvidd om 23 meter.  
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Utryckningsfordon ska i en akut situation kunna komma så nära den aktuella byggnaden 
att avståndet mellan fordon och husets entré inte överstiger 50 meter. Då det planeras 
för bostadshus i fem plan och en icke farbar gård ska samtliga lägenheter ovan plan tre 
vara genomgående mot gata förutsatt att utrymning planeras ske med räddningstjänstens 
stegutrustning.  

Brandvattenförsörjningen bedöms vara tillgodosedd enligt konventionellt system.  

Det finns inga verksamheter inom 150 meter från områdets ytterkant som genererar ett 
behov av riskutredning.  

Räddningstjänsten har inget att erinra i samrådsskedet för detaljplanen.  

Kommentar: Texten arbetas in i planbeskrivningen inför utställningen. 

Sakägare 

 
13.  Skanova har inget att invända mot planförslaget då deras teleanläggningar inte på-
verkas.  

Kommentar: Noteras. 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

 
14. Boende på Markmyntsgatan 16D (1).  

Den boende anser att bygget kommer inverka stort på integriteten och privatlivet då 
bostäderna kommer att ligga alldeles nära Markmyntsgatan 16. De boende menar att de 
kommer se in i de nya lägenheterna och solen kommer inte längre nå deras balkonger. 
Det är även tråkigt att boulebanan försvinner. Den boende tycker att det är viktigt att 
behålla lite grönområden men det viktigaste är att bostäderna kommer att ligga för nära 
inpå varandra.   

Kommentar: Där det planerade huset är som närmast befintliga byggnader, vilket är 
två mycket korta sträckor på 7 resp. 5 m, är avståndet ca 10 m. Längs övriga delar av 
det befintliga huset är det ca 35 m vilket anses som tillräckligt stort. Den solstudie som 
togs fram i samrådet visar att under sommarsolståndet, 21 juni, påverkas befintligt hus 
inte alls av skuggor från det planerade huset. Under höst- och vårdagjämning, 20 sep-
tember och 20 mars, påverkas östra och västra delarna av befintligt hus marginellt. Det 
västra hörnet påverkas vid nedersta balkongen vid kl. 12. Solstudien förtydligas inför 
utställningen och kommer att biläggas planhandlingarna.  

På gården, som skapas mellan planerad och befintlig bebyggelse, finns tillräckligt ut-
rymme för att tillskapa boulebanor. Illustrationen förtydligas inför utställningen för att 
tydligare visa vilka funktioner som kan komma att inrymmas här.  

Den yta som idag är belagd med gräs är ca 1800 m2, gården som skapas med det före-
slagna projektet får en yta av ca 1300 m2. Således är den yta som tas i anspråk för be-
byggelse, som inte redan är ianspråktagen av garage och parkeringsyta, ca 500 m2.  

 

15. Boende på Markmyntsgatan 16D 2 st (2).  

De boende ifrågasätter att det lilla grönområde som finns kvar ska tas bort. Det finns 
många familjer med barn i området som använder ytan, solar, badar i pooler, grillar osv. 
Att det ska byggas etagelägenheter är inte lämpligt för den som har något handikapp. På 
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samrådsmötet sas att det fanns få lägenheter med hiss i Högsbo, hur stämmer det med 
att ni ska bygga etagelägenheter? Parkeringen är redan obefintlig. På mötet sas det att 
garagen redan är uppsagda men det stämmer inte.  

Kommentar: Det är ett fåtal lägenheter som kommer att vara i etage för att delvis till-
godose behovet av större lägenheter. Alla lägenheter har tillgång till hiss. 

Garagen kommer inte att sägas upp förrän detaljplanen har vunnit laga kraft.  

Parkeringsbehovet för det planerade projektet kommer att tillgodoses inom planområ-
det.  

I övrigt se svar på yttrande nr 14.  

 

16. Boende på Markmyntsgatan 16D (3).  

Den boende är emot planförslaget då trivseln och miljön försämras ännu mer. Högsbo-
torghemmet byggdes ut 2006 och då försvann den fina trädgården och många fina väx-
ter och träd togs bort, tillgången till gräsmattan vid Högsbokyrkan begränsades, träd 
fälldes på parkeringen. Det finns lämpligare områden i närheten att bebygga t ex Högs-
boskolan.  

Det kommer att uppstå mycket obehag under byggtiden.  

Kommentar: Det finns en del öppna ytor runt Högsboskolan, dessa ägs av kommunen 
och är planlagda som dels kvartersmark för allmänt ändamål, i det här fallet skolan, dels 
allmänplatsmark park, plantering och lekplats. Inriktningen är dock att Högsboskolan 
ska rivas och ersättas med framförallt bostäder. Ett programarbete för detta ska sättas 
igång inom den närmaste tiden. I redan gjort program för kompletteringsbebyggelse i 
Högsbo har Stadsbyggnadskontoret även tittat på en plats vid Rubelgatan, vid Högsbo-
skolan, som man anser lämplig för viss förtätning.  

Ambitionen är att störningarna ska bli så små som möjligt under byggtiden.  

Behovet av att bygga fler lägenheter är stort i Göteborg. Området har bedömts som 
lämpligt för att tillskapa en del av de stora antal hyresrätter som efterfrågas i stadsdelen 
och hela Göteborg.  

 

17. Boende på Markmyntsgatan 16E.  

Den boende anser att byggförberedelserna redan har avancerat långt förbi en demokra-
tisk samrådsnivå för de boende i området. Ett samråd i det här läget gör att det bara åter-
står smådetaljer för diskussion. Den boende tycker att den planerade fastigheten är för 
stor i förhållande till den lilla ytan.  

Vidare är den boende kritisk till förtätning av bostäder i stadsmiljön. I det aktuella fallet 
bryter det brutalt sönder en 50-talsmiljö som ger en känsla av intim småstad. Den be-
fintliga bebyggelsen är visserligen inga arkitektoniska mästerverk, men tiden har ändå 
gett området viss mysfaktor. När man planerar bostäder ska husen lyfta upp stadsbilden. 
Här blir byggnadsstilen jättetrist och fantasilös.  

Den boende anser att detaljplanen saknar referenser till konsekvensanalyser där man 
redogör för hur en förtätning av bostäder påverkar t ex människors hälsa. Ur miljösyn-
punkt är detaljplanen för övrigt tunn och ger intryck av ett lojt intresse för globala mil-
jöhot.  

Då det aktuella området ligger tämligen i nära anslutning till starkt frekventerade trafik-
leder, är det enligt detaljplanen inte nödvändigt med någon luftutredning. Det är högst 
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anmärkningsvärt eftersom halten av luftföroreningar och tungmetaller ändå borde vara 
ganska höga i Göteborg. Dessa metaller påverkar människors hälsa. De medicinska fak-
torerna borde tas med i problembilden i större utsträckning, nu har planen teknisk slag-
sida.  

Kan städer växa och bli hur stora som helst? Den boende efterlyser regionala lösningar 
när det gäller utvecklingen av tätorter.  

Kommentar: Det aktuella planförslaget har föregåtts av ett program där byggnads-
nämnden pekade ut området som lämpligt för komplettering. Därmed kan man titta mer 
detaljerat på projektet i det här skedet.  

Enligt Göteborg stads översiktsplan ska fortsatt planering i första hand ske med inrikt-
ning mot komplettering av den byggda staden i kombination med byggande i strategiska 
punkter. Planförslaget ligger i linje med översiktsplanens inriktning.  

 

18. Boende på Bankogatan 43 (1) har sett framför sig hur man kan göra i ordning den 
gröna ytan framför huset med lekplats, gröna växter till en park där gamla och unga kan 
umgås. Därefter började Familjebostäder bygga ett fult tillfälligt förråd som inte ser så 
”tillfälligt” ut. Ska ni nu bygga ännu fler hus finns inga gröna ytor kvar. 

Kommentar: Se svar på yttrande nr 14.  

 

19. Boende på Bankogatan 43 (2) anser att platsen som ska bebyggas är en mycket 
viktig social träffpunkt för många människor i Högsbo. I ett bostadsområde behövs inte 
bara en massa hus tätt inpå varandra. Det behövs små oaser i stadsdelen där människor 
kan skapa kontakter på ett naturligt sätt. Sådana platser gynnar stadsdelen och är mycket 
viktiga.  

Kommentar: Se svar på yttrande nr 14.  

 

20. Boende på Bankogatan 43(3) anser att området runt Axel Dahlströms Torg är ett 
50-talsområde med en till största delen luftig och öppen bebyggelse. Det är hus inpassa-
de i omgivningen med natur och luft emellan husen. Det nu aktuella byggprojektet syf-
tar till att bygga ett hus som i princip är byggt kring en gård. Ytan har idag gräs och 
boulebanor, innan Familjebostäder tog ned vegetation och byggde maskingarage var det 
riktigt trevligt. Ytan är den sista öppna gröna ytan för allmänt bruk sedan Stadsjord od-
lade upp gräsmattorna vid kyrkan. Det är visserligen trevligt men det finns inte längre 
ytor för aktiviteter eller spontanlek för områdets barn. Ytan som föreslås för bebyggelse 
används av många för grillning osv. Bygger man ett hus med en gård kommer gården 
inte längre vara allmän plats då de boende kommer betrakta den som sin gård. 

Man ämnar även göra plats för affärsverksamhet i huset, kontor och affärer. Det kom-
mer att öka trafiken på Bankogatan och nu när man öppnar upp Riksdalersgatan för 
genomfartstrafik kommer hela området att belastas. Det finns för övrigt redan flera 
tomma affärslokaler i området.  

Huset norr om det föreslagna bygget kommer att få väldigt mycket insyn rakt in i sov-
rum och vardagsrum.  

Snöröjningen på Bankogatan har inte fungerat på hela vintern. Med ökad trafik blir det 
mer problem.  
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Den boende anser att om det ges bygglov för något hus ska inte hela ytan få spärras av. 
Något av områdets 50-tals karaktär bör behållas och bevaras öppet och tillgängligt för 
alla invånare i stadsdelen.  

Det föreslås även ett garage i två våningar, delvis nedsänkt. Varför kan man inte sänka 
ned det helt så första våningen blir i nivå med det garage som finns på Kapplandsgatan? 
På så vis kan det få fortsätta finnas lite träd och grönska. Byggs detta garage bör man 
tänka på att se över parkeringen för Ombo på Bankogatan 45 som har fyra egna parker-
ingar. Där borde göras någon form av vändslinga för färdtjänstbussarna som blockerar 
in- och utfarter när de hämtar och lämnar idag.  

Enligt planen ska gräset söder om Bankogatan tas i anspråk för handikapparkering. Det 
borde man lösa i parkeringsgaraget eller inom marken för bygget.  

Den boende anser inte sammantaget att projektet är en bra idé, men om det ändå är en 
dumpningsplats kanske det blir snyggare med ett väl genomtänkt byggprojekt. Det före-
slagna huset känns inte så väl genomtänkt med tanke på det område som det ska byggas 
i.  

De sociala konsekvenserna som man hänvisar till i planbeskrivningen är inte adekvata, 
området är inte otryggt, det obebyggda området är inte skymt på något vis utan under 
god uppsikt från alla hus runt om. Huset kommer inte att generera någon kvarboende-
möjlighet med tanke på de förväntade hyresnivåerna osv.   

Kommentar: Det finns idag inga konkreta planer på kontor och handel i bottenplan. 
Planen är flexibel för att kunna fungera när ett sådant behov uppstår. Omfattningen be-
döms inte vara så stor att det skulle skapa någon omfattande trafik till och från området.  

I områdets norra delar är det stora öppningar från Bankogatan och Markmyntsgatan 
vilket bidrar till att området är tillgängligt för alla. Även i byggnaderna kommer det på 
ett antal ställen att vara öppningar in på gården.  

Möjligheten att skapa handikapparkeringar ska finnas inom 25 m från entré när sådant 
behov uppstår.   

I övrigt se svar på yttrande nr 14.  

 

21. Protestskrivelse, boende i näraliggande fastigheter på Bankogatan och Mark-
myntsgatan. 45 namnunderskrifter. De boende anser att deras närmiljö kommer att 
försämras grundat på följande punkter: 

• Minskade grönområden. 

• Minskade möjligheter till sociala aktiviteter i vår närliggande utemiljö. 

• Minskat ljusinsläpp i befintliga lägenheter. 

• Ökat buller och ökad trafik i området. 

• Ökad insyn i befintliga lägenheter. 

• Försämrad utsikt från flertalet befintliga lägenheter.  

Fastigheten på Markmyntsgatan 16 har redan efter utbyggnaden av sjukhem och vård-
central fått minskade utsläpp i befintliga lägenheter. Planen på femvåningshus som om-
ringar större delen av husets baksida kommer ytterligare att bidra till en mörkare lägen-
het med hög insyn och starkt försämrad utsikt. Även de näraliggande fastigheterna 
kommer att drabbas av detta.  
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Boende i området har redan stått ut med buller och övriga bekymmer i vardagen vid en 
utbyggnad av vårdcentralen de senaste åren. Den aktuella planen kommer att utsätta de 
boende för en fortsatt utsatt boendemiljö med buller, trasiga vägar, stora byggnadsma-
skiner, dålig tillgång till någon slags utemiljö mm.  

Under de senaste åren har det övriga närliggande grönområdet försvunnit till fördel för 
odlingslotter vid Högsbokyrkan. Om grönområdet vid Bankogatan bebyggs så försvin-
ner således det enda gemensamma grönområde som finns kvar. Den planerade gemen-
samma ytan är mindre samt mindre tillgänglig då den blir omringad av hus. Området 
kommer således inte bli särskilt välkomnande för hyresgäster i omkringliggande fastig-
heter.  

De senaste åren har den öppna ytan uppmärksammats av flera boende. Ytan har använts 
till sociala aktiviteter som grillning, lek, kalas osv. i högre utsträckning än tidigare. De 
boendes önskan är därför att Familjebostäder istället uppmärksammar detta och genom 
att ytterligare förbättra ytan vid Bankogatan kan stärka gemenskap och möjlighet till ett 
inbjudande, närliggande och lättillgängligt grönområde.  

Kommentar: Se svar på yttrande nr 14.  

 

Ändringar 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare 
med förslaget.  
 
Utöver mindre justeringar föreslås följande: 
• Illustrationen för gården förtydligas till utställningsskedet. 
• Solstudien kompletteras med fasadritningar inför utställningsskedet. 
 
 
 
 

 
Birgitta Lööf Sirpa Antti-Hilli  
Planchef Konsultsamordnare  
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Samrådskrets 
 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 
Fastighetsnämnden 
Gatubolaget 
Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 
Göteborg Energi Gasnät AB 
Göteborg Energi GothNet AB 
Göteborg Energi Nät AB 
Göteborgs Hamn AB 
Kretsloppsnämnden 
Kulturnämnden 
Lokalsekretariatet 
MedicHus 
Miljönämnden 
Nämnden för Göteborg Vatten 
Park- och naturnämnden 
Räddningstjänsten Storgöteborg 
Stadsdelsnämnden i Högsbo 
Stadskansliet 
Trafiknämnden 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 
Lantmäterimyndigheten i Göteborg 
Länsstyrelsen 
Skanova Nätplanering D3N 
 

Sakägare 

Hämtas från fastighetsförteckningen 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, 
boende 

De som tidigare yttrat sig i ärendet 
 
Hyresgästföreningen Region V Sverige 

Övriga 
De som tidigare yttrat sig i ärendet, samt 
 
Handikappfören. Samarbetsorgan 
Naturskyddsföreningen i Göteborg 
 

För intern uppföljning 
Kristina Eliasson 
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