
Samråd  23 november 2022 - 11 januari 2023Samråd  23 november 2022 - 11 januari 2023
Förslaget innehåller cirka 60 lägenheter och 1 000 kvm,  
i nuläget avsett för hotell.

I bottenvåning kan även centrumverksamheter tillåtas.

Bebyggelsen ska uppföras med hänsyn till kulturmiljövär-
dena i området och placeras på likartat sätt som den gamla 
Kungsladugården.

Samrådet är ett skede där du som medborgare 
kan tycka till om förslaget. När samrådstiden 
är slut sammanställs och besvaras synpunk-
terna och ett färdigt detaljplaneförslag tas fram 
och ställs ut för granskning. Du måste lämna 
skriftliga synpunkter senast i granskningsske-
det 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 0501/13 
Senast 11 januari 2023

Har du synpunkter?

Vad är ett samråd? Offentligt möte
För den som vill veta mer om förslaget och kunna  För den som vill veta mer om förslaget och kunna  
ställa frågor, finns det möjlighet att vara med på ett ställa frågor, finns det möjlighet att vara med på ett 
samrådsmöte tisdagen den 29 november  samrådsmöte tisdagen den 29 november  
kl. 17.30-19.00 via ett digitalt möte (Teamsmöte). kl. 17.30-19.00 via ett digitalt möte (Teamsmöte). 
Länk till mötet kommer att finnas på: Länk till mötet kommer att finnas på: 
www.goteborg.se/planochbyggprojektwww.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Här är vi nu

Planens innehåll
 Allt om detaljplanen finns        
   tillgängligt på vår webbplats:

 www.goteborg.se/planochbyggprojekt

 Kontakt på stadsbyggnadskontoret:  
 Carin Celik Gustrin  031-368 18 42 
 Agneta Runevad   031-368 15 80     
 Kontakt på fastighetskontoret:
 Fredrik Olausson   031-368 11 37 

Visionsbild gjord av MinnyMind arkitekter

Planområdet inom röd streckad linje.
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För kännedom beslutade kommunfullmäktige i Göteborgs Stad den 25 november 2021  
om en förändring av befintlig nämndsorganisation. Beslutet innebär att byggnadsnämnden,  
fastighetsnämnden, trafiknämnden, lokalnämnden och park- och naturnämnden upphör. 
Dessa kommer från 2 januari 2023 att ingå i fyra nya nämnder; stadsbyggnadsnämnden,  
exploateringsnämnden, stadsmiljönämnden och stadsfastighetsnämnden. I samband med 
förändringen av organisationen kommer ansvar att överlåtas till de nya nämnderna och  
förvaltningarna inom Göteborgs Stad.


