
Samråd  24 januari - 6 mars 2018
En förtätning med kontors-, utvecklings- och testverksam-
het inom befintligt verksamhetsområde i Lundby. 

Ökning av antalet arbetsplatser inom området från dagens 
cirka 5 000 arbetsplatser till 10–12 000. 

Området ska bli bättre integrerat i staden genom nya och 
förbättrade stråk till och genom området, tillförsel av ser-
vice samt att inte lika stora delar av området kommer vara 
instängslade i framtiden. 

Tre byggnader med industrihistorisk höga kulturvärden be-
varas och får skyddsbestämmelser. 

En ny vägkoppling till Lundbyleden via Eriksbergsmotet 
möjliggörs. 

Samrådet är ett skede där du som medborgare kan 
tycka till om förslaget. När samrådstiden är slut 
bearbetas dina synpunkter och ett färdigt  
detaljplaneförslag tas fram och ställs ut för 
granskning. Du måste lämna skriftliga synpunkter 
senast i granskningsskedet 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  1623/15 
Senast 6 mars 2018

Har du synpunkter?

Vad är ett samråd?

Öppet Hus
Välkommen på öppet hus torsdagen den 1 februari 
klockan 17-19.30 i Lundby Hembygdsgård, 
Prästvägen 11.

Kort redovisning av förslaget kommer att ske klockan 
17.30 och 18.30. Däremellan finns möjlighet att ställa 
frågor direkt till tjänstepersoner från berörda kommu-
nala förvaltningar.

Detaljplan för
Verksamheter m.m. vid Volvo Lundby

Enligt PBL 
2010:900 Uppdrag 

Möjlighet  
att lämna 

synpunkter 
Ev. Program 

   Möjlighet 
att lämna 

synpunkter 
Samråd 

Möjlighet  
att lämna 

synpunkter 
 Granskning 

Ev. 
överklagande 

Antagande 
Laga 
kraft 

Byggstart 

Här är vi nu

Planens innehåll

 Allt om detaljplanen finns               
    tillgängligt på vår webbplats:
 www.goteborg.se/planochbyggprojekt
 Handlingarna finns också att läsa på: 
 - Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20
 - Lundby bibliotek, Borstbindaregatan 12a  

 Kontakt på stadsbyggnadskontoret:  
 Eva-Marie Pålsson  031-368 16 00 
 Sirpa Antti-Hilli   031-368 16 09     
 Kontakt på fastighetskontoret:
 Nils Paulsson    031-368 11 06    

 Kontakt på trafikkontoret:
 Henrik Rönnqvist  010-505 47 13 

Den nya bebyggelsen bildar ett nytt landmärke i staden, vy från Lindholmen. Av Radar och Made-up 

Gropegårdsgatan ramas in med ny bebyggelse i 5-8 våningar. Av Radar och Made-up


