
    

                   

                   

                        

                             

                             

Stärka gång- och cykelstråk genom Kat. skolan. Målpunkter 
Överåsvallen. Skapa tvärkopplingar Katolska och Ulfspar-
regatans nya boende. tydligare cykelbana behövs längs 
Kärralundsgatan och i rondellen
Kollektivtrafik behöver ”expandera” fler boende, tillgänglighet 
förbättras då för alla
Buss till Delsjön
Samordna hpl vid St Sigfrid för att underlätta byten
Alla gångstråk behöver trygghet, grönska, belysning, pap-
perskorgar, sittplatser

DP Pr*: -Mindre gårdsyta, skuggigare
+Det finns möjlighet att göra gårdsytan mer tillgäng-
lig vid ändring
Idealiskt för barn
Bilfritt
Danska vägen tråkig- tar omvägar
Om dygnet-runt-förskolan ska vara kvar på Präst-
gårdsängen behöver de utemiljö
Gott om mötesplatser på bostadsgårdarna

Få bort/Minska biltrafik på Danska vägen Sänka hastig-
het och buller Sänkt hastighet behövs för bättre ljud- och 
luftmiljö
DP Pr*: -Befintlig byggnad oförändrad. Stängd/otrygg. Ger 
inte något till Danska vägen
Hellre förskolan vid Katolska skolan
Cykelbana genom skolområdet, bra för cyklister men i 
konflikt med skolområdets lekytor
Trafiksäkerheten på Kärralundsgatan kan försämras då 
utfarten från Prästgårdsängens garage återigen öppnas
Ökad befolkning leder till fler trafikanter av alla sorter

Behöver stärka gång- och cykelstråk från Gårda till 
Kärralundsgatan
Inflyttning av 65+
Annat utbud än övriga Örgryte
Saknas större hyreslgh
Isolerat område
Sankt Sigfrids Plan och Redbergsplatsen blir bättre 
sammankopplade mentalt 

Attraktiva levande gaturum i småskalig 
karaktär
Ytterligare förtätning för det myller vi 
ser?-Trångt

Identitet-Tvärsektioner? Diskutera vidare
Unik karaktär
Hiss

Trafikfarlig korsning rondellen vid Kärralunds-
gatan
Inte speciellt tryggt. Om man ska uppmuntra 
cyklister/gående behövs åtgärder i korsningen 
mellan rondellen och det tänkta stråket
Fler skolplatser i Katolska skolan leder till 
mer biltrafik då skolan har hela Göteborg som 
upptagningsområde

Konsekvensbeskrivning från 2017-
06-13 av förslagen inför gransk-
ningsskedet

Svar från SKA/BKA workshop med 
fackförvaltningar den 16 nov 2015

Lundenskogen viktig! Annonsera entréerna -
idagär stigar dåligt underhållna, fyllgubbar och 
skadegörelse vid skolan
Lång gata
Tråkig gata
Ensidig
brist på mötesplatser för unga

Hiss finns
Välbeställda äldre generationsskifte på 
gång
BmSS i ”villa” integrerar personer med 
särskilda behov 

Träffpunkt i området
Sluten-ingen interaktion
Barnfamiljer saknas
Inom gångavstånd: idrottshall håller på att byggas vid Lun-
denskolan, fotbollsplan finns vid Överåsvallen, fler aktiviteter 
behövs t ex hinderbana i Lundenskogen. Fritidsgård saknas. 
De olika förvaltningarna behöver samordna sina åtgärder/
verksamheter vid den nya idrottshallen
Lekplats försvinner vid katolska skolan behöver ersättas
Brist på okuperade ytor för lek

Isolerad
Sluten
Halvprivat
Danska Vägens gaturum blir ”tätare” med 
fasader närmare gatan - det höga huset vid 
rondellen gör att det blir ”instängt”
Mer verksamheter längs Danska Vägen ger 
mer folk i rörelse, ökad tryghhet

Handlar i Olskroken
Dåligt utbud av service
Bra bussförbindelser
Svårt att ta sig koll
Danska vägen är bra
Fler äldreboende behövs
Fler förskolor, helst fristående, och skolor behövs
Positivt med torg - kan bli ”tillhåll” för ungdomar

De stora lägenheterna kompletterar om-
rådet i stort
Hus med hiss bra i större perspektiv
Flyttkedja
Kompletterar området flerbostadshus/
villor

2017-06-13
BKA/SKA för *Detaljplan 
för Bostäder och verksam-
heter vid Prästgårdsängen 
och
Detaljplan för bostä-
der, påbyggnader och 
verksamheter vid Danska 
vägen inom stadsdelen 
Lunden.

Livsmedelsaffär saknas, tänkt att bli en vid nya torget
Sittplatser att vila på var 200m för ökad tillgänglighet? 
Större serviceunderlag. Fler förskoleplatser
Stadsgata viktig målbild, behövs då fler bostäder
Bryta ner mentala avståndet, skapa attraktiva miljöer
Fokus stadsmiljö, ej ge bil företräde
Bred väg-Stadsliv Danska vägen
Lokaler bottenplan planeras i många detaljplaner- vad gör man om det inte går? 
Billigare lokaler möjligt?
Två skolor-bra utbud
Dåligt utbud i mataffär/En lite mataffär, åker omvägar
Gårdsplanen är bra för skate
Med ny belysning upplevs Danska Vägen som tryggare
Konflikt mellan alla sorters trafikanter
Den tillkommande byggnationen kan bli ytterligare en barriär mot Lundenskogen om 
inte entreerna framhävs

Kraftsamla i noder, synergieffekt, exempel äldreboende och nya stråk
Behövs fler stora tillgängliga bostäder
Stråk att vistas på, till exempel uteservering
Torget bör ligga vid korsningen/rondellen och där gångvägen passerar
Omvandla Danska vägen till stadsgata-sänkt hastighet, mötespunkter
Skapa mervärden för äldreboendet i närmiljön
Skateboardåkarna ogillas
Mötesplatser, offentliga/halvoffentliga rum saknas
Komplettera med unga
Undviker platsen-tråkig
Tyst efter 17
Kompensationsåtgärder behövs t ex i Lundenskogen för att möta en växande 
befolknings behov av rekreationsytor som är tillgänglighetsanpassad
Nya torget behöver knytas ihop  med ett stråk till Lundenskolan, och helst utformas 
barnvänligt med lek och allmän konst

Inventeringssvar från tidigare 
SKA/BKA workshop med fackför-
valtningar

Närvarande vid Workshop 13 juni 2017: Siliva Orrego SBK, Eva Sigurd SBK,  Ma-
riella Petersson Soc Res, Fredrik Olsson FK, Albin Svahn FK, två praktikanter FK, 
Roger Månsson TK, Elin Carlsson SDF, Hans Svensson SDF, Linda Bergström SDF, 
Svante Sjöstedt MF, Hilda Franklin, Ponf, Jan Öberg LF

Korsningen/rondellen Danska Vägen/Kär-
ralundsgatan behöver åtgärdas   - idag rörig
Grusplan/parkmiljö vid Katolska skolan behöver 
ses över - idag ödslig och otrygg
Bebyggelsen vid örgryte hotell får ”tyst sida ge-
nom att kvarteret är slutet mot Danska Vägen


