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Samrådsredogörelse för program
Genomförande
Byggnadsnämnden beslöt den 2010-07-08 att genomföra samråd för programförslaget.
Förslaget har sänts för yttrande enligt bifogad lista över samrådskrets, bilaga 2, under tiden
1 september – 12 oktober.
Programförslaget har varit utställt på stadsbyggnadskontoret och på Bergumsskolans
fritidsgård under tiden 1 september – 12 oktober.

Sammanfattning
Sammanlagt har 32 yttranden inkommit.
Samtliga begärda yttranden, utom från Göteborgs Energi Gasnät AB, Kretsloppsnämnden,
MedicHus, Namnbredningen, Stadskansliet, Banverket, Business Region Göteborg, Jernhusen
AB, region Väst, Länsordningspolisen, Posten Meddelande AB, Svensk Handel, Svenska
Kraftnät, Trafikverket, Region Väst, Västfastigheter, Distrikt Göteborg, Västtrafik, Hyresgästföreningen, Handikappföreningen och Naturskyddsföreningen har kommit in.
De statliga och kommunala instanserna har i princip inget att invända mot innehållet i programförslaget utan har tillstyrkt programmet.
Sakägarnas allvarligaste invändningar gäller framför allt den föreslagna byggnationen i grönområdet med fotbollsplanerna. Vidare finns viss oro för trafik- och bullersituationen på
Lerums- och Prästgårdsvägen.
Kontoret har bedömt att det centrala området (B) bör utökas något åt sydost så att hela kvarteret och alla exploateringsförslag kommer med i den kommande planprocessen. Övriga synpunkter kan till stor del beaktas i det fortsatta planarbetet.
Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret för kännedom och eventuellt beaktande vid planens genomförande.

Inriktning för fortsatt planarbete
Eftersom de kommunala och statliga instanser inte har några erinringar mot programförslaget
och de flesta synpunkter från sakägarna kan tillgodoses i det fortsatta planarbetet föreslår
stadsbyggnadskontoret att framtaget program i princip skall gälla som inriktning för det fortsatta planarbetet samt att:
•

gränsen för område B justeras åt sydost så att hela kvarteret kommer med

•

förklaringstexten för område B kompletteras med ”service och verksamheter”
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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 programförslaget och rekommenderar att detaljplanearbete påbörjas. Man vill också
framföra att av de ytor som föreslås bebyggas inom programområdet äger kommunen dels ett
område väster om nuvarande centrum dels ett område vid idrottsplatsen. Övriga föreslagna
bebyggelseytor är privatägda. Upprustning av allmänna ytor och anläggningar avses ske i
samband med att nya bostäder och lokaler produceras och finansiering skall i första hand
bäras av exploateringen.
Kommentar: 3.
Göteborg Energi AB, Fjärrvärme
har inget att erinra mot programförslaget, men vill informera om att närmsta anslutningspunkt för fjärrvärme ligger i Eriksbo. Ett alternativ kan vara att sätta upp en anläggning för
lokal produktion av fjärrvärme på något lämpligt ställe som bestäms i kommande detaljplaner.
Kommentar:5. Göteborgs Energi GothNet AB
har inget att erinra mot programförslaget, men vill upplysa om att det finns optokablar och rör
inom programområdet och att GothNet kan leverera bredband, IT-tjänster mm om intresse
finns.
Kommentar: 6. Göteborgs Energi Nät AB
förordar att en yta för en ny nätstation säkerställs genom ett E-område inom varje delområde.
Rätt till åtkomst av denna mark skall säkras genom ledningsrätt
Kommentar:
framförda synpunkter kommer att beaktas i det fortsatta detaljplanearbetet
7.
Göteborgs Hamn AB
anser sig inte vara berörda och har därför inga synpunkter på programmet. GHAB avstår från
att vara remissinstans i det fortsatta planarbetet.
Kommentar:
kontoret kommer att ta bort Göteborgs Hamn från remissinstanslistan.
8. Svenska Kyrkan i Göteborg, Fastighetsnämnden
är ägare av fastigheten inom markerat område B i programhandlingen och ser positivt på att
detaljplanearbetet kommer till stånd och att detta görs så skyndsamt som möjligt. Parkeringsmöjligheterna kring församlingshemmet är idag begränsade och kyrkorådet i Bergums församling ser det mycket viktigt att kommande detaljplan möjliggör utökning av parkeringsplatserna i närheten av församlingshemmet.
Kommentar:
framförda synpunkter kommer att beaktas i det fortsatta detaljplanearbetet
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8.1. Svenska Kyrkan, Göteborgs Stift
är positiva till att detaljplanearbetet kommer igång. De är medvetna om att det upplevs finnas
brist på parkeringsplatser i området och har därför tagit fram ett förslag med möjlig komplettering av parkeringsplatser i anslutning till församlingshemmet.
Kommentar:
framförda synpunkter kommer att beaktas i det fortsatta detaljplanearbetet
8.2. Svenska Kyrkan, Kyrkorådet i Bergums församling
vill informera om att i bygglovet för utbyggnaden av församlingshemmet (1994) ingick det 30
p-platser. Av någon anledning har dessa platser i senare planhandläggningar ”försvunnit” och
det är därför viktigt att man i det kommande planarbetet försöker lösa parkeringsfrågan för
församlingshemmet.
Kommentar:
framförda synpunkter kommer att beaktas i det fortsatta detaljplanearbetet
11. Kulturnämnden
vill poängtera att programmets kulturmiljöbeskrivning skall vara vägledande för kommande
detaljplaner. För område A är det viktigt att stationsmiljön säkerställs genom särskilda planbestämmelser och att sambandet med de äldre villorna på andra sidan banvallen inte går förlorad. Prästgårdsmiljön i område B är en tydlig kvalitet där det är önskvärt med en varsam
utveckling som förstärker de kulturhistoriska värdena. Prästgårdsmiljön med byggnaderna,
trädgården och berget bör säkerställas genom planbestämmelser liknande de i gällande plan.
Kulturförvaltningen gör bedömningen att en mycket varsam komplettering med enstaka byggnader möjligen kan göras söder om prästgårdens trädgård, på den gamla odlingsmarken, under
förutsättning att stor hänsyn tages till kulturmiljön. Möjligen kan några få flerfamiljshus lättare inpassas i grönområde än småhusbebyggelse
Kommentar:
framförda synpunkter kommer att beaktas i det fortsatta detaljplane arbetet
12. Lokalförsörjningsnämnden
vill informera om att befintliga anläggningar för skola och förskola i centrala Olofstorp inte
går att bygga ut. En ökad byggnation i enlighet med programmet kräver därför plats för ny
skola och förskola.
Kommentar:
framförda synpunkter kommer att beaktas i det fortsatta detaljplane arbetet
13. Lokalsekretariatet
anser att en bebyggelseutveckling i enlighet med programmet kommer att kräva en ny förskola med 5-6 avdelningar. Vidare önskar man en tomt för ett BmSS-boende med 6 lgh i en
gruppbostad
Kommentar:
framförda synpunkter kommer att beaktas i det fortsatta detaljplane arbetet
15. Miljönämnden
anser att område A bör prioriteras och att område B och framför allt område C skall byggas ut
på längre sikt. Vidare anser förvaltningen att utredningar angående buller, dagvatten och kompensationsåtgärder skall utföras.
Kommentar:
framförda synpunkter kommer att beaktas i det fortsatta detaljplanearbetet. Utbyggnad av
område A är beroende av när Trafikverkets utredning angående rondell, busshållplats och
pendelparkering blir färdig.
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17. Nämnden för Göteborg Vatten
informerar om att allmänna ledningar med god kapacitet för dricksvatten och spillvatten finns
utbyggda till Olofstorp och att det går att ansluta de nu planerade bostadsområdena. Avloppsnätet inom kvartersmark skall utformas som duplikatsystem med skilda ledningar för dag- och
dräneringsvatten respektive spillvatten.
Dag- och dräneringsvatten skall i första hand tas om hand lokalt inom kvartersmark genom
infiltration och i andra hand fördröjas i stenmagasin och vid behov avledas till allmän dagvattenledning eller i förekommande fall till befintliga diken. Befintliga dagvattenledningar och
diken i Olofstorp mynnar så småningom i Lärjeån vilken är klassad som Natura 2000. En dagvattenutredning bör beställas i ett tidigt skede av planarbetet för att klargöra förutsättningarna
för dagvattenhanteringen
Kommentar:
framförda synpunkter kommer att beaktas i det fortsatta detaljplanearbetet och delges fastighetskontoret för vidarebefordran till berörda exploatörer.
18. Park- och naturnämnden
anser att de blivande detaljplanerna måste ta hänsyn till landskapsbilden som i många områden har stort värde. Vidare bör en inventering av de biologiska värdena göras för området
med gammal odlingsmark. Viktigt är också att ta hand om de resterna av den gamla järnvägsparken
Kommentar:
framförda synpunkter kommer att beaktas i det fortsatta detaljplanearbetet
19. Räddningstjänsten Storgöteborg
önskar att brandvattenförsörjningen anordnas enligt tillämpbara delar i VAV P83 och VAV
P76. Vidare måste det framgå om brandvattenförsörjningen baseras på om bränder skall
släckas via brandposter eller med tankbilar. Man vill också informera om att Olofstorpsvägen
idag används för utryckningsfordon och måste även i framtiden vara tillgänglig för inryckande personal och utryckande brandfordon. Ny bebyggelse måste anpassas till att insatstiden för
räddningstjänsten överstiger 10 minuter.
Kommentar:
framförda synpunkter kommer att beaktas i det fortsatta detaljplanearbetet Vid bygganmälan
upprättas en brandskyddsdokumentation där behovet av förhöjda brandbegränsande åtgärder
regleras och anpassas till aktuella förhållanden.
20. SDN Lärjedalen
tillstyrker programförslaget. Man anser att Olofstorp är i stort behov av trafiksäkerhetsåtgärder, framförallt beträffande anslutningarna till väg 190. Det är också viktigt att orten får en
tydligare centrumbildning med möjlighet att öka servicen i området. Olofstorp har blivit
mycket populärt för småbarnsfamiljer med en stor inflyttning från Göteborg, vilket inte minst
visar sig i efterfrågan på stadsdelens verksamhet i form av skola och förskola. Det är därför
viktigt att det fortsatta planarbetet särskilt beaktar barnens behov.
Kommentar:
framförda synpunkter kommer att beaktas i det fortsatta detaljplanearbetet
22. Trafiknämnden
är i stort positiva till programmet och dess intentioner med utveckling och förtätning. Förslaget ger underlag för god kollektivtrafik, säkrare korsningar och huvuddelen av den planerade
bebyggelsen ligger bra till tillgänglighetsmässigt. Man vill dock framhålla att den planerade
bebyggelsen i område C kan vara svår att trafikmata om utbyggnaden blir för omfattande,
eftersom trafiken kan behöva ledas via befintliga gator. Vidare ser man nackdelar med att
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stänga av Olofstorpsvägen för biltrafik och samtidigt tillåta busstrafik. Separat gång- och cykelbana bedöms vara bra men kan vara svår att finansiera.
Kommentar:
eventuell utbyggnad i område C kommer att ske på mycket lång sikt och kommer, om inte
bollplanerna flyttas, att bli av liten omfattning. Olofstorpsvägens standard och funktion får
utredas mera i kommande planarbete.

Statliga och regionala myndigheter m.fl.
26. Fiskeriverket
avstår från att yttra sig.
Kommentar: 27. Göteborgs Regionen
konstaterar att programförslagets idé med att förtäta med fler bostäder och verksamheter och
därmed ge underlag för bättre kollektivtrafik är en bra ansats och ligger helt i linje med intentionerna i GR:s strukturbild. Brist på variation av upplåtelseformer och hustyper i nuvarande
Olofstorp föranleder en önskan om kompletterande bebyggelse. Det skulle möjliggöra ett mer
flexibelt boende som tillsammans med ett högre exploateringstal säkerställer underlag för kollektivtrafik. Det är också angeläget att stärka förutsättningarna för regionens invånare att finna
ett gott boende oavsett resursstyrka och livsfas.
Kommentar: 29. Lantmäterimyndigheten Norr
vill påpeka vikten av att ta upp frågor angående huvudmannaskap och dagvatten på ett tidigt
stadium i planarbetet.
Kommentar:
framförda synpunkter kommer att beaktas i det fortsatta detaljplane arbetet
30. Luftfartsverket
har inget att erinra mot programförslaget och konstaterar att föreslagen nybyggnation inte
innebär påverkan på någon flygplats in- och utflygningsprocedurer eller hinderbegränsande
områden.
Kommentar: 32. Länsstyrelsen
anser att programförslaget behöver förtydligas vad gäller överensstämmelsen med K2020 och
påverkan på Lärjeåns dalgång (Natura-2000 område). Vidare bör bullerproblemen och transporten av farligt gods på Gråbovägen utredas via bullerutredning och riskanalys. Trafikverkets utredning angående väg 190 måste samordnas med kommande detaljplaner. Eventuell
bebyggelse i närheten av fotbollsplanerna måste placeras så att den inte störs av fotbollsspelet. SIG anser att det behöv geotekniska utredningar som undersöker stabilitets- och erosionsförhållanden samt eventuell risk för ytliga bergras/blocknedfall.
Kommentar:
Trafikverkets förslag till förbättringar vad gäller väg 190 vid Olofstorp kommer dels öka trafiksäkerheten och dels förbättra för kollektivtrafiken. Det kommer att byggas en rondell och
en ny kollektivhållplats samt en större pendelparkering. Hållplatsen kommer att utformas på
så sätt att all på- och avstigning kommer att ske på en sida dvs ingen behöver korsa Gråbovägen. Vidare kommer Lerumsvägen utformning att ändras så att det blir mer ”gata” än trafikled. Även trafiksäkerheten på Olofstorpsvägen kommer att utredas i kommande detaljplanearbete. I planarbetet för område A kommer det även att utföras en bullerutredning och en
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riskanalys vad gäller väg 190. Kontoret anser att programförslaget inte ger någon direkt påverkar på Lärjeåns dalgång, däremot kommer dagvattenhanteringen ge en indirekt påverkan.
En speciell dagvattenutredning kommer därför att utföras i kommande detaljplanearbete. Vad
gäller ”bullret” från fotbollsplanerna får detta utredas när det blir aktuellt med planarbetet för
område C. En större nybyggnation förutsätter att bollplanerna flyttas. Kontoret kommer att ta
hänsyn till SIG:s rekommendationer vad gäller geotekniken i de kommande geotekniska
utredningarna.
Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts, se bilaga 1.
34. Försvarsmakten Högkvarteret, HKV
har inget erinra om mot programförslaget.
Kommentar: 37. Skanova Nätplanering
vill påpeka vikten av att befintliga ledningar inte skadas vid byggnationen av de nya områdena. De vill också ha med viss text angående ledningshanteringen i genomförandebeskrivningen
Kommentar:
informationen kommer att delges fastighetskontoret som ansvar för genomförandebeskrivningen.

Sakägare
44. Fastighetsägare, Olofstorp 13:58
är allmänt positiv till byggnationen i område A och B, men är kritisk mot att man planerar
byggnation i område C. Man tycker det är viktigt med ett grön- och aktivitetsområde ”mitt i
byn” som fungerar som en samlingsplats för både unga och gamla. En flytt av fotbollsplanerna skulle ge flera negativa effekter:
- minskad spontanidrott
- förlorar en viktig samlingsplats
- ökad risk för vandalisering av klubbhus
- ökad biltrafik
Kommentar:
Område C är betecknat som ett utbyggnadsområde på längre sikt. En byggnation här förutsätter att man hittar en finansiering av flyttningen av bollplanerna samt att den på lång sikt planerade utbyggnaden av Olofstorp mot nordost kommer igång.
45. Fastighetsägare, Olofstorp 3:27
är direkt berörd av Trafikverkets planer på en ny avfart från väg 190, busshållplats och pendelparkering och vill ha fortlöpande information hur fastigheten påverkas.
Kommentar:
Som direkt berörd sakägare kommer fastighetsägaren löpande få information om kommande
planer och byggnation. Fastighetskontoret kommer också att kontakta vederbörande angående
eventuella fastighetsrättsliga frågor.
48. Fastighetsägare, Olofstorp 4:294
önskar någon form av bullerskydd som dämpar bullret från Gråbovägen och Lerumsvägen.
Man är också orolig för ökad trafik om nya rondellen placeras öster om nuvarande pendelparkering.
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Kommentar:
i samband med byggnationen av de nya trafikanläggningarna och bostäderna i område A
kommer bullerutredningar att utföras. Resultaten från dessa utredningar kommer att ligga till
grund för beslut om nödvändiga bullerdämpande åtgärder. I samband med att den nya avfarten byggs och planerade åtgärder på Lerums- och Olofstorpsvägen utförs är det möjligt att
vissa enskilda fastigheter kan få en något försämrad trafikmiljö trots att föreslagna åtgärder
som helhet kommer att ge Olofstorp en mycket säkrare och bättre trafikmiljö.
49. Fastighetsägare, Olofstorp 1:60
har 2007 ansökt om plantillstånd för sin nyinköpta fastighet. Kontoret rekommenderade vid
ansökningstillfället att avvakta aktuellt program och kommande detaljplan. När programmet
skickades ut för samråd var inte den aktuella fastigheten med i något av de föreslagna utbyggnadsområdena. Fastighetsägaren önskar därför att programmets område B utökas med aktuell
fastighet.
Kommentar:
kontoret kommer att föreslå att område B utökas med fastigheten Olofstorp 1:60
50. Fastighetsägare, Olofstorp 12:2
är inte positiva till något av förtätningsförslagen då de anser att charmen med en variation av
bebyggelse och grönområden kommer att minska. Område A kan accepteras om byggnationen
där medför en centrumutbyggnad med fler affärer. Trafiken på Lerumsvägen bör minskas genom att Olofstorpsvägen rustas upp. De obebyggda ytorna i område B bidrar väldigt mycket
till den lantliga stämningen och bör därför få vara kvar. Det vore bättre att bygga om prästgården till lägenheter. Område C skall inte exploateras då det är ett fantastiskt grönområde
mitt i Olofstorp. Försvinner dessa öppna ytor försvinner samtidigt Olofstorps själ.
Kommentar:
den övergripande tanken med förtätningen av de centrala delarna av Olofstorp är att få en mer
varierad bebyggelse, främst fler lägenheter, och allmänt fler bostäder som kan ge ett bättre underlag för kollektivtrafik och närservice. All förtätning innebär att obebyggda ytor av olika
karaktär och kvalitet tas i anspråk. Ambitionen är att förtätningen skall ge positiva nytillskott
av bostäder utan att fördärva miljön och ta bort den lantliga atmosfären. Nybyggnationen
kommer att ske i etapper och under lång tid och byggnationen i område C förutsätter en flytt
av bollplanerna.
51. Fastighetsägare, Olofstorp 4:277
är i princip positiv till programförslaget, men anser att trafiksituationen i centrala Olofstorp
har försämrats väldigt mycket framför allt på Prästgårdsvägen. I kommande planarbete bör
man därför göra en översyn av trafiksituationen i hela Olofstorp och föreslå förbättringar för
de västa trafikmiljöerna. Fastighetsägaren önskar också en förbättrad service och då framför
allt en större matbutik.
Kommentar:
framförda synpunkter kommer att beaktas i det fortsatta detaljplanearbetet

Övriga
47. Samhällsplaneringskonsult AB (SPK)
anser att programområdet har en alltför snäv avgränsning vilket medför att slutsatserna vad
gäller exploatering, centrumplacering och trafik blir felaktiga. Vidare anses att, för att få ett
bättre beslutsunderlag till byggnadsnämnden, skall programmet kompletteras med tidigare
gjorda utredningar, rapporter och idéer framtagna av boende, intresseorganisationer och konsulter. Vad gäller trafiken anser SPK att Trafikverkets rondell skall placeras i anslutning till
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Olofstorpsvägen, som bör justeras i läge för att frigöra mer byggbar mark. Vad gäller föreslagna bebyggelseområden anser SPK att område A har begränsad potential och är störd av
infartsgatan, område B tar bort en av de få återstående verksamheterna i Olofstorp och att
område C är i privat ägo och förutsätter en flyttning av befintliga bollplaner. Sammantaget ger
de föreslagna områdena alltför få nya bostäder för att servicen skall kunna förbättras. Det är
därför bättre att utöka programområdet österut så att det kan byggas ett nytt centrumområde
och fler bostäder på kommunal mark.
Kommentar:
programområdets avgränsning tar hänsyn till ÖP:s utbyggnadsordning som placerar Olofstorp
i ”Ytterstaden – framtida utvecklingsområden” Inriktning för dessa områden är:
- en restriktiv hållning till ny bebyggelse som kan hindra framtida exploatering ska
gälla
- Ny bebyggelse kan tillkomma på längre sikt. Bebyggelsen skall utformas med en
tillräcklig täthet för att skapa underlag för service och god kollektivtrafik
- För att utbyggnad ska bli aktuell krävs kraftfulla satsningar på kollektivtrafik och
annan infrastruktur
- Hänsyn ska tas till värdefull natur- och kulturmiljö vid all ny bebyggelse och infrastruktur.
En utbyggnad av Olofstorp i enlighet med SPK intentioner är inte förenlig med ÖP och kan ej
realiseras innan kraven i ÖP, se ovan, är uppfyllda. För att inte lägga en död hand på hela
Olofstorp föreslår kontoret efter avstämning gentemot översiktsplanen en försiktig förtätning
och komplettering av centrala delarna av Olofstorp. Genom programförslaget möjliggörs
också en realisering av lokala fastighetsägares önskemål om byggnation av bostäder/lägenheter samt en byggnation av lägenheter i flerfamiljshus som är en bristvara i Olofstorp.
Placeringen av en ny rondell på Gråbovägen utreds av Trafikverket, som avser att bygga ut
rondell, pendelparkering och ny hållplats innan 2013. Önskemålet är att få rondellen så nära
nuvarande ”centrum” som möjligt, men de dåliga geotekniska förhållandena och Lärjeåns
dalgång (Natura-2000 område) gör att möjliga lokaliseringsalternativ minskas avsevärt.
En flyttning av Olofstorpsvägen får diskuteras när det enligt ÖP är dags med en större utbyggnad av Olofstorp. Natura-2000 området och den dåliga geotekniken ger dock begränsade möjligheter till nya vägplaceringar.
De föreslagna planområdena A-C har varierande utbyggnadsmöjligheter, men ger tillsammans
möjlighet till ett relativt stort antal nya bostäder och då framför allt lägenheter i flerfamiljshus
Område A kan även kompletteras med olika typer av verksamheter som förstärker centrumbildningen.
Då kommunen äger den mesta marken och därigenom kan styra över den tänkta utbyggnaden
av Olofstorp finns mycket goda förutsättningar för en framtida planering som ger en långsiktig och hållbar utveckling av Olofstorp som samhälle.

Gunnel Jonsson
Planchef

Tore Hjelte
Planhandläggare
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Bilaga 2
Lista över 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
Göteborgs kyrkonämnd
Idrotts- och föreningsnämnden
Kretsloppsnämnden
Kulturnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
Lokalsekretariatet
MedicHus
Miljönämnden
Namnberedningen
Nämnden för Göteborg Vatten
Park- och naturnämnden
Räddningstjänsten Storgöteborg
Stadsdelsnämnden i
Stadskansliet
Trafiknämnden
Utbildningsnämnden

Statliga och regional myndigheter m.fl.
Banverket, Västra banregionen
Business Region Göteborg AB
Fiskeriverket
Göteborgsregionen (GR)
Jernhusen AB, Region Väst
Lantmäterimyndigheten i Göteborg
Luftfartsverket
Länsordningspolisen
Länsstyrelsen
Posten Meddelande AB
Försvarsmakten Skaraborgs regemente
Svensk Handel
Svenska Kraftnät
Skanova Nätplanering D3N
Vägverket, Region Väst
Västfastigheter, Distrikt Göteborg
Västtrafik Göteborgsområdet AB

Sakägare
Hämtas från fastighetsförteckningen

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende
Hyresgästföreningen Region V Sverige

Övriga

Handikappfören. Samarbetsorgan
Naturskyddsföreningen i Göteborg
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