Allt om detaljplanerna finns
tillgängligt på vår webbplats:
www.goteborg.se/planochbyggprojekt

Planerna ställs också ut på:
- Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20
- Älvrummet, Lindholmspiren 3-5
- SDF Lundby, Vågmästaregatan 1A
Kontakt på stadsbyggnadskontoret:
Susanne Lager			 031-368 19 08
Inger Bergström		 031-368 19 48
Kontakt på trafikkontoret:
Elisabet Ejeborn		 031-368 24 79
Kontakt på fastighetskontoret:
Hans Johansson		 031-368 09 69

Vad är ett samråd?

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.

Öppet Hus
Välkommen på öppet hus på följande platser:
17 april kl 17-20 SDF Lundby Vågmästaregatan 1A
24 april kl 17-20 Visual arena Lindholmspiren 3-5
8 maj kl 17-20 Stadsbyggnadskontoret, Köpmansg 20

Har du synpunkter?

Detaljplan för

Linbana mellan Västra Ramberget och
Wieselgrensplatsen (station och torn)
och
Ändring av detaljplaner för

Linbana mellan Västra Ramberget
och Wieselgrensplatsen (linan)
Samråd 11 april - 22 maj 2018

Samrådstid miljökonsekvensbeskrivning 2 - 22 maj 2018

Planens innehåll
Detaljplanen medger en linbana med en station och två
torn mellan Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen.
Stationen ska utformas och tillgängliggöras så att den blir
en smidig bytes- och målpunkt i kollektivtrafiken.
Inom planområdet för stationen ska station, resenärsservice samt torgyta med möjlighet till angöring ingå.
Utformningen ska bidra till en effektiv, trygg och attraktiv
hållplats som gynnar stadslivet och stärker området runt
omkring.
Inom planområdena för tornen E och F ska förutom torn
även erforderlig trafikstruktur ingå.
Ändring av detaljplaner ska möjliggöra att en lina för
gondolerna får passera mellan station och torn.
Berörda underliggande detaljplaner erhåller ett tillägg till
planbestämmelserna som medger att linan kan passera
området

Skriv till Byggnadsnämnden, Box 2554,
403 17 Gbg, E-post: sbk@sbk.goteborg.se
eller på goteborg.se/planochbyggprojekt
Ange diarienummer: Ny detaljplan 0742/16
							Ändringsplaner 0728/17
Senast 22 maj 2018
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