
Granskning   12 maj – 1 juni 2021
Majvallen är idag ett idrottsområde. Syftet med detaljplanen
är att tillåta att också övrigt föreningsliv kan ingå på platsen, scouter 
är intressenter.

Användningen: Centrum 1. Föreningsändamål läggs till inom hela 
planområdet.

Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövård.

Krav på anpassning avseende gestaltning och utförande till Slottssko-
gens natur- och kulturvärden införs.

Med fler föreningslokaler på platsen finns ökad möjlighet för flexibel 
användning av lokaler som kan underlätta för föreningars verksamhe-
ter för både kultur och idrott.

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 1475/15 
Senast 1 juni 2021
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Här är vi nu

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

     Kontakt på stadsbyggnadskontoret:  
     Disa Pettersson  031-368 16 75     
     Kontakt på fastighetskontoret:
     Jens Edholm   070-893 66 63

     Kontakt på trafikkontoret:
     Malin Andersson  031-368 23 56

Planens innehåll Ändringar som gjorts efter samrådet

Ändring av del av detaljplan avseende

Föreningsändamål vid Majvallen 

Utställning
Planen finns utställd på stadsbyggnadskontoret
Köpmansgatan 20, plan 1 (en trappa ned) under 
granskningsperioden.

Med anledning av smittspridningen av covid-19  
så ser vi gärna att ni så långt det är möjligt undviker 
att besöka vår utställningshall och i stället tar del av  
handlingarna på vår webbplats:  
www.goteborg.se/planochbyggprojekt

Namnet på detaljplanen har ändrats för att bättre stämma över-
ens med den underliggande detaljplanen och heter nu: Ändring av 
detaljplan för delar av stadsdelarna Kungsladugård, Majornas 3dje 
rote, Slottsskogen och Stigberget i Göteborg (Majvallen).

Justering av tilläggsbestämmelsen ett dedicerat användningsområde 
för centrum anges: C1, Föreningsändamål.

Borttagning av beteckningarna f1 och f2 och istället återkommer
text under rubriken ”Egenskapsbestämmelser” avseende utform- 
ningskrav för anpassning till kulturmiljön vid Slottsskogen.

Framtagna utredningar som ligger till grund för ändringstillägg för  
detaljplanen nämns i texten vid respektive ämne på plankartan.


