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Ca 4000 nya bostäder, varav ca 1100 
småhus.

Ny stadspark och flera mindre parker.  
 
Nya förskoleavdelningar, en grund- 
skola och en arena för idrott och  
kultur.  
 
Nya och ombyggda gator, framför 
allt för att öka tillgången på kollektiv-
trafik samt gång- och cykelvägar.

Skriv till Byggnadsnämnden, Box 2554,  
403 17 Gbg,  E-post: sbk@sbk.goteborg.se  
eller www.goteborg.se/planochbyggprojekt

Ange diarienummer 0189/18 
Senast 13 september 2022

Har du synpunkter?

Samrådsmöte
För den som vill veta mer om förslaget och kunna ställa frågor, finns det  
möjlighet att besöka något av de öppna hus som anordnas: 

Öppet hus 1: tisdagen den 30 augusti kl. 15.00-18.00
Mötesplats Orkanen, Godvädersgatan 24. 

Öppet hus 2: onsdagen den 7 september kl. 15.00-18.00  
Biskopsgårdens bibliotek, Vårväderstorget 3.
 
 

Program för Biskopsgården

Programmets innehåll:
 Allt om programmet finns tillgängligt  
 på vår webbplats:
 www.goteborg.se/planochbyggprojekt

 Kontakt på stadsbyggnadskontoret:  
 Carl-Johan Carlsson    
 031-368 15 01
 carl-johan.philip.karlsson@sbk.goteborg.se 
 
 Linus Sandberg     
 031-368 18 03 
      linus.sandberg@sbk.goteborg.se

Syftet med ett planprogram är att utreda 
lämplig markanvändning inom ett område 
samt att översiktlig behandla frågor som rör 
bebyggelsetäthet, trafik, miljö och genom-
förande. Planprogrammet anger kommu-
nens avsikter med platsen och utgör grund 
för kommande detaljplanering de närmsta 
10-15 åren. Det är en plan för framtiden 
men det är NU vi vill veta vad DU tycker.

Vad är ett planprogram?

Uppdrag Samråd Godkännande Uppdrag 
detaljplan

Enligt PBL 
2010:900

Möjlighet 
att lämna 
synpunkter

Start  
detaljplan

Här är vi nu

Planprogram Detaljplan
Ortofoto: programområdet inringat i vitt

 » Stärka torgen och de lokala centrum-
områdena 

 » Skapa sammanhängande stadsstråk 
och överbrygga barriärer

 » Komplettera med nya bebyggelse-
typologier och bostadstyper 

 » Omvandling enligt trädgårds- 
stadens principer

 » Säkra god samhällsservice 

 » Skapa attraktiva offentliga rum och 
mötesplatser 

 » Mot hållbar mobilitet och ett hållbart 
resandeBISKOPSSTADEN

NÄRA

 SAMMANHÅLLEN 

ROBUST

 » Utveckla grönområden och parker 
samt komplettera med mer grönska i 
stadslivet


