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Planen möjliggör tillbyggnad av Lundbybadet, uppförande 
av en ny ishall som ska ersätta ishallen Rambergsrinken och 
uppförande av ett nytt närsjukhus som ska ersätta Capio 
Lundby specialistsjukhus.

Detaljplanen möjliggör även en mindre tillbyggnad av 
Bravida arena. 

Parkeringsbehovet ska hanteras i en gemensam parkerings-
anläggning för verksamheternas samlade behov. 

De allmänna ytorna i planområdet ska inbjuda till vistelse 
men även bidra till att hantera skyfallsflöden som leds till 
planområdet. 

Stråken inom och i anslutning till planområdet ska vara 
gena, trygga och gröna.

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 0285/18 
Senast 31 januari 2023

Har du synpunkter?

Vad är ett samråd?

Offentligt möte

Välkommen till öppet hus tisdagen den 10 januari 2023 
kl. 16.00-19.00 på Bravida arena, Inlandsgatan 48, 
VIP-lounge (ingång från Inlandsgatan).

Detaljplan för

Verksamheter söder om Wieselgrens-
platsen (Rambergsstaden 733:167 m fl)

Enligt PBL 
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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:  
 Agneta Runevad   031-368 15 80 
 Madeleine Meiby   031-368 17 25     
 Kontakt på fastighetskontoret:
 Charlotte Blomnell  031-368 12 69 
 Kontakt på trafikkontoret:
 Kristina Hellström  031-368 23 90 

För kännedom beslutade kommunfullmäktige i Göteborgs Stad den 25 november 2021 om en 
förändring av befintlig nämndsorganisation. Beslutet innebär att byggnadsnämnden, fastighets-
nämnden, 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.

Modellering av planförslaget, vy från söder 


