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Synpunkter som inkommit under tidigare sam-
råd eller granskning kommer att behandlas och 
behöver inte upprepas.

Har du synpunkter?

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

    Kontakt på stadsbyggnadskontoret:  
    Patrik Glansholm   031-368 18 45 
 (semester 10 juli – 7 augusti) 

    Agneta Runevad   031-368 15 80
 (semester 3 juli – 9 augusti)  

    Kontakt på fastighetskontoret:
    Magnus Bergström  031-368 10 24
 (semester 24 juli – 16 augusti) 
  

    Kontakt på trafikkontoret:
    Lars Andersson   031-368 26 81 

BoStad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan  
Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att  
7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska 
vara färdigställda senast under 2021 då Göteborg fyller 400 år. 

Denna plan ingår i BoStad2021  

Planen innebär ny- samt tillbyggnad av flerbostadshus 
samt rivning av två befintliga byggnader med verksamheter. 

Planen medger nya byggnader i den nordöstra slänten av 
berget samt påbyggnad av det befintliga kvarteret, så kallat 
”Borgen”.

Totalt ca 290 nya lägenheter, varav hälften studentlägenhe-
ter, samt två mindre verksamhetslokaler.

Utformning av byggnaderna anpassas med hänsyn till ber-
get, omgivande byggnader och borgens befintliga karaktär. 
 

Planen överensstämmer med gällande översiktsplan.

Planens innehåll

Illustration över ny bebyggelse i slänten och tillbyggnad av kvarteret Borgen.  
Befintliga lamellhus i förgrunden. Illustration av Arkitekterna Krook & Tjäder.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.

Vad är ett samråd?
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Här är vi nu

Samråd genomfördes den 12 oktober – 1 november 2016 
och granskning genomfördes 10 - 24 maj 2017. 

Då det under granskningen kommit in synpunkter om att 
berörda boende inte fått tillräcklig upplysning om sam-
rådstiden väljer stadsbyggnadskontoret att gå ut på förnyat 
samråd för planen. 

Inga ändringar har skett av handlingarna som gick ut på 
granskning, synpunkter som inkommit under tidigare sam-
råd eller granskning kommer att behandlas och behöver 
inte upprepas.  


