
Detaljplan för
Bostäder och verksamheter vid  
Mandolingatan

Granskning   10 maj – 31 maj 2017

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fler bostäder 
och verksamheter längs Mandolingatan. En stadsmässig 
karaktär ska eftersträvas genom kvartersstruktur och fler 
allmänna kopplingar mellan Marconigatan och Positivpar-
ken ska skapas.

Förslaget innebär att det på befintlig parkering möjliggörs 
nya bostadshus i fyra till tio våningar med möjlighet till lo-
kaler i entréplan.

På den västra sidan möjliggörs en ombyggnad med nya bo-
städer i entré- och vindsplan samt komplementbyggnader 
på gårdarna.

Mandolingatan görs om med gångväg på båda sidor, cykel-
väg och gatuparkering. En ny gångfartsgata anläggs mel-
lan Orgelgatan och Positivgatan mot spårvagnsspåren. En 
gångväg planeras från Orgelgatan till Positivparken.
 

Parkering för befintliga och nya hyresgäster möjliggörs i 
garage under gårdarna samt i parkeringshus i upp till 6 vå-
ningar. Parkeringshuset i norr mot hållplatsen Positivgatan 
ska ha minst 400 kvm centrumändamål i entréplan.

De rödlistade almarna skyddas.

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. 

Skriv till Byggnadsnämnden, Box 2554,  
403 17 Gbg,  E-post: sbk@sbk.goteborg.se  
eller på goteborg.se/planochbyggprojekt

Ange diarienummer  0441/14 
Senast 31 maj 2017
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Byggstart 

Här är vi nu

  Detaljplanen finns också 
  tillgänglig på vår webbplats:
  
    www.goteborg.se/planochbyggprojekt

    Kontakt på stadsbyggnadskontoret:  
    Janna Bordier     031-368 19 58 
    Maria Lejon    031-368 18 49      
    Kontakt på fastighetskontoret:
    Mikaela Löndén   031- 368 10 72 

    Kontakt på trafikkontoret:
    Lars Andersson   031-368 26 81

Planens innehåll

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. 

Denna plan ingår i BoStad2021  

Illustrationen är gjord av Liljewall Arkitekter


