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Syfte

Medverkande i programarbetet:
Stadsbyggnadskontoret:
					
					

Louise Österlin
Filip Siewertz
Tore Hjelte 		

031 - 368 18 46
031 - 368 15 01
031 - 368 15 72

Fastighetskontoret:		
					

Emma Eliasson
Raimo Keinestam

031 - 368 10 70
031 - 368 11 87

Park och naturförvaltningen har medverkat med mycket
faktamaterial om Slottsskogen
Se även: Programunderlag och fördjupning
samt bilaga Kulturhistorisk bedömning

Programmet är ett led i att säkerställa Slottsskogens värdefulla park- och grönområde.
Slottsskogen ska förbli:
l En vacker park, en stor grön lunga, öppen och tillgänglig för alla
l En plats för mångsidiga fritidsaktiviteter för människor i alla åldrar och under alla årstider
l En plats för lek, idrott, promenader, utflykter, solbad, umgänge ... men även för avskildhet,
stillhet och naturupplevelser.

Samrådstid

1 september - 28 oktober 2010.

Öppet Hus

Välkommen till Gräfsnäsgården i Slottsskogen lördag 18 september kl 13-17

Har du synpunkter på programförslaget?

Skriv eller maila senast den 28 oktober 2010 till:
Stadsbyggnadskontoret, Box 2554, 403 17 Göteborg / sbk@sbk.goteborg.se

Program för SLOTTSSKOGEN
Den röda linjen markerar gränsen för det värdefulla grönområdet

1 Markanvändning - bevara Slottsskogens unika karaktär
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Sommarservering i utsiktstornet. Gallra
i vegetationen för
att skapa bättre
utsikt!

Entré Linné:
Ta fram förslag
till gestaltning av
Slottsskogens
huvudentré

Naturum i
Slottsskogen
tre alternativ:

SLOTTSSKOGSKOLONIN

Odlingslotter
Ekedalsgatan

l
l

Park- och rekreationsområde för människor i alla åldrar, under alla årstider.
Tillgängligt för alla, och med plats för många olika fritidsaktiviteter . . .
. . . men också med plats för avskildhet, stillhet och naturupplevelse.

2 Bevara kulturhistoristoriska värden - park och byggnader
l
l
l
l

Återskapa entréområdet vid Linnéplatsen En gång fanns här en parkgrind och en grindstuga. 		
Skärma av med vegetation mot spårvägen och trafiken i öster
Gärna ytterligare en landskapsstuga på kullen!
Återskapa staket och grind vid Polisstationen
Justera gångvägarna med långa mjuka kurvor

3 Utveckla och förändra - med med respekt för den unika miljön
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Ny gångstig
i västra Slottsskogen

l

Linnéplatsen

Nya anläggningar för fritidsaktiviteter ska:
vara varsamma mot natur, topografi och biologisk mångfald
ta hänsyn till den kulturhistoriska miljön
stämma in i den naturkaraktär de placeras i; park, skog eller berg
undvikas inom de delområden som nu är helt obebyggda
ha begränsad storlek och inte inrymma enbart inomhusaktiviteter
Nya master för t.ex. mobiltelefoni får inte uppföras inom programområdet.

4 Äta och dricka - förslag:
l
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Nytt café i västra Slottsskogen, t.ex. i Vita villan
Sommarservering i utsiktstornet

5 Entréer och stråk - förslag:

Slottsskogskolonin bevaras

l
l
l

Alla entrépunkter görs mer inbjudande, särskilt huvudentrén vid Linnéplatsen
Ny gångstig i västra delen av Slottsskogen
Ny gångbro direkt mellan Slottsskogen och Botaniskas entré - om Naturum byggs här

6 Trafik - förslag:

Nytt café
i västra Slottsskogen

l
l

Mitt emot Botaniska

Ny parkeringsplats i väster - i övrigt sparas parkens ytor från fler p-platser.
Vid Linnéplatsen påverkas entréområdet av K2020 projektet Knutpunkt Linné

7 Miljö - förslag:

Koloniområde
Slottsskogsgatan

l

Bullerskärm mot Dag Hammarskjöldsleden bör utredas.

Beach-volley
FÅGELHUS

8 Naturum - tre alternativa förslag:

F.D.TRÄDGÅRDS

l

"VITA

l
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Vid Linnéplatsen - Naturum byggs samman med en ny entréhiss till Naturhistoriska museet
Mitt emot Botaniska - Naturum byggs samman med en ny gångbro över till Botaniska
Vid Stora dammen

EKONOMIGÅRDEN

Slottsskogsgatan

Slottsskogsvallen:
Bevara områdets grönska och
kulturhistoriska värden
Ved

WC

Vid Stora dammen

9 Nya koloniområden - två förslag:
l
l

10 Slottsskogsvallen m.m. söder om Margretebergsgatan
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Nya Blomstergården

DALENS BOLLPLANER

Kolonistugeområde med ett 50-tal stugor och odlingslotter vid Slottsskogsgatan.
Odlingslotter, ca 30 st. vid Ekedalsgatan

l
l

Bevara områdets karaktär med de stora anläggningarna mellan gröna kullar
Bevara den kulturhistoriska miljön med Slottsskogsvallen och Margretebergs Gård

