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Byggnation av förskola med åtta avdelningar i två plan. Plat-
sen är planlagd för idrottsändamål, och nyttjas idag som pro-
visorisk förskola med sex avdelningar.

Marken kommer inte återställas för idrottsändamål när det 
tillfälliga bygglovet löper ut, vilket gör att spontan idrott, lek 
med mera försvinner från området. Bedömningen är dock att 
det finns ett stort behov av en permanent förskola i området.

En del av naturmarken i öster tas i anspråk för att möjliggöra 
en utökning av förskolegården, motsvarande cirka 35 m2 per 
barn

Den nya byggnaden placeras i planområdets södra del på 
grund av en lågpunkt i planområdets norra del där skyfall 
ansamlas. 

Befintlig utfart flyttas och angöring anpassas efter byggna-
dens placering för att klara tillgänglighetskrav för sophämt-
ning.

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 1076/20 
Senast 21 december 2022

Har du synpunkter?

Vad är ett samråd?

För den som vill veta mer om förslaget, och kunna ställa frågor, 
finns det möjlighet att vara med på ett offentligt möte i form av 
öppet hus: onsdagen den 7 december kl. 17:00-19:00. 
Plats: Bamba, Lerlyckeskolan, Hemmansägaregatan 11.

Detaljplan för

Förskola vid Toredalsgatan

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:  
 Karin Fäldner   031-368 19 79
 My Andreasson  031-368 19 20     
 Kontakt på fastighetskontoret:
 Olof Thimfors   031-368 10 31 

 Kontakt på trafikkontoret:
 Armin Gasanin  031-368 24 57
 Lars Andersson  031-368 26 81 

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.

Offentligt möte

Illustration för planområdet (SBK)


