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Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 16/12 2014 att genomföra samråd för detaljplaneförsla-

get. Förslaget har sänts för yttrande enligt bifogad lista över samrådskrets, bilaga 1, un-

der tiden 21 januari till 3 mars 2015. Förslaget har varit tillgängligt på stadsbyggnads-

kontoret och på stadsdelsbiblioteket i Gamlestaden under tiden 21 januari till 3 mars 

2015. Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: 

www.goteborg.se/planochbyggprojekt/. 

Sammanfattning 
 

Totalt har 62 yttranden inkommit.  

Samtliga begärda yttranden, utom från idrotts- och föreningsnämnden, namnberedning-

en, stadsledningskontoret, utbildningsnämnden, polisen och Svenska kraftnät har kom-

mit in.  

Allvarligaste invändningen bland inkomna synpunkter gäller föreslagen exploaterings-

grad, förtätning i kulturhistoriskt intressant miljö, utformning av bebyggelsen, bebyg-

gelse på grönytor, eventuell påverkan på träd och nedtagande av träd, trafik- och parker-

ingssituationen, kollektivtrafiken samt förändringar av utsikt och siktlinjer.  

De statliga och kommunala instanserna har i stort tillstyrkt planförslaget. Stadsdels-

nämnden Östra Göteborg (SDN) avstyrker dock område C och E. SDN anser inte att 

stadsbyggnadskontoret tillräckligt belyser konsekvenser av ökad trafikbelastning samt 

sociala konsekvenser av föreslagen förtätning, föreslagen utformning av ny bebyggelse 

samt förändring av stråk.  

Fastighetsnämnden ser gärna en högre exploatering med anledning av att kommunfull-

mäktige har antagit ett prioriterat mål om att bostadsbristen ska byggas bort och bo-

stadsbehoven tillgodoses bättre under 2015.  

Länsstyrelsen, kulturnämnden, miljö- och klimatnämnden samt många sakägare och 

boende vill säkerställa lindallén i väster och träden inom A1, tex genom planbestäm-

melse om att träden ska bevaras. Park- och naturnämnden anser att området E kommer i 

konflikt med träden inom skogsområdet.  

Många sakägare och boende anser generellt inte att området ska förtätas, bl.a. med hän-

syn till områdets karaktär och den unika tillgången till stora gröna öppna ytor. Man är 

också oroad över trafiksituationen och den trafikökning som man anser att planförslaget 

framkallar. Ett fåtal boende framför positiva synpunkter för förtätningen, med avseende 

på att det behövs fler bostäder i Göteborg.  

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10§ PBL och nu 

kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att 

prövas. Länsstyrelsen bedömer att planförslaget inte berörs av någon prövningsgrund 

enligt 11 kap PBL. Länsstyrelsen framför också att de delar kommunen uppfattning om 

att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön.  

Kontoret har bedömt med anledning av inkomna synpunkter att bebyggelsen inom C1 

fördelas på mindre enheter och placeras så att det öst-västliga stråket med gångbana mot 

Gillegatan kan bevaras och stärkas. Den längre volymen i söder fördelas på två enheter. 

Den nya gatan i norr, söder om bebyggelsen inom delområde C2, smalnas av och par-

kering m.m. omdisponeras så att både gatan och de nya husen kan flyttas cirka 2 meter 

söderut med hänsyn till befintliga bostäder på Fjällbo Park 29-35. För området D1 sänks 

tillåten byggnadshöjd till 15 meter. Planområdet utökas något i anslutning till område C 
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för att möjliggöra utveckling av utemiljön för de boende. Byggnaden inom område E 

disponeras om och en uppdelning av volymen föreslås. En högre volym om åtta våning-

ar föreslås i områdets norra del och den södra volymen föreslås att trappas upp från fyra 

till sju våningar mot norr. Detta medför att ett högre lägenhetsantal än samrådsförslaget 

föreslås för område E. En tydligare redovisning av del av den nya bebyggelsen inom C, 

D1och E i förhållande till befintliga byggnader införs i planhandlingarna. Planområdet 

utökas till att omfatta hela Fjällboskolan på grund av fastighetsmässiga skäl. Ingen för-

ändring av själva skolbyggnaden föreslås.  

I övrigt har djupare studier av föreslagen bebyggelse gjorts vilket medför en generell 

utveckling av planförslaget.  

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare och 

berörda konsulter för kännedom och ev. beaktande vid planens genomförande. 

Samlade synpunkter och stadsbyggnadskontorets kommentarer  

De mest förekommande synpunkterna från kommunala nämnder, bolag, statliga myn-

digheter, sakägare och övriga mm har sammanfattats samt kommenteras nedan. Syn-

punkterna har delats upp i två delar – en tematisk och generell del för hela planförslaget 

samt en del för respektive delområde.  

Förtätning, förtätning i kulturhistoriskt intressant miljö 

Det har inkommit synpunkter från boende mot att förtäta i Fjällbo Park med hänsyn till 

områdets karaktär med stora öppna gröna ytor. Föreslagen bebyggelse anses komma att 

dominera över befintlig bebyggelse och i kombination med en minskning av gröna ytor 

anses förtätningen innebära en påtaglig förändring av områdets karaktär. Ny bebyggelse 

kommer förstöra områdets grundidé och struktur samt förändra utblickar och siktlinjer. 

Med anledning av att Fjällbo Park ingår i kommunens bevarandeprogram anses det 

olämpligt att bygga på platsen. Flera anser att det bör kunna gå att kombinera nya bo-

städer med de värden som finns i området och det bör vara en bättre balans mellan före-

slagen och befintlig bebyggelse. Planförslaget tar inte hänsyn till helheten och förtätning 

måste ske mer varsamt.  

Många boende anser att planförslaget innehåller för hög exploatering i skala och antalet 

byggnader. Föreslagen bebyggelse hamnar för nära befintlig bebyggelse. Flera boende 

framför oro över utformning av planerad bebyggelse och anser att tillkommande bebyg-

gelse ska harmoniera med befintlig och ger förslag på bland annat material och bygg-

nadsvolymer.  

Det framförs förslag från boende till andra områden i staden (Kviberg, längs Säveån 

mm) som anses vara mer lämpade för den stadskaraktär detaljplanen föreslår. 

Några av de boende framför oro över störningar under byggtiden.  

Stadsdelsnämnden Östra Göteborg (SDN) tycker inte att planförslaget har tagits fram i 

tillräcklig dialog med varken SDN eller med invånarna i området, vilket har lett till ett 

okänsligt förslag där befintliga värden riskerar att försvinna. Vidare saknar SDN och 

flera av de boende en redogörelse för det resonemang som lett fram till förslag om 220 

nya bostäder mot de 50-70 bostäder som anges i planprogrammet från 2010. 

Kommentar:  

Synpunkter angående förtätning i kulturhistoriskt intressant miljö bedöms gälla föresla-

gen bebyggelse inom område C och D. Stadsbyggnadskontoret bedömer att förtätning 

kan ske utan att Fjällbohemmets karaktär och värden påverkas negativt. Bebyggelse 
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föreslås i Fjällbohemmets yttre delar vilket lämnar den centrala delen intakt, från vilken 

stor del av områdets värden upplevs. Siktlinjer och utblickar kommer att förändras men 

de föreslagna byggnaderna bedöms vara placerade på ett sådant sätt att siktlinjer och 

utblickar genom området, mot natur och gröna ytor och kulturhistoriskt intressant be-

byggelse fortsatt ska vara möjligt. Områdets struktur bedöms inte förändras. Befintlig 

bebyggelse inom det som utgjorde Fjällbohemmet har en tydligt linjär placering i nord-

sydlig riktning, med några avvikande volymer som är placerade i öst-västlig riktning. 

Byggnaderna är fristående från varandra, i stort sett alla är olika stora samt osymmet-

riskt placerade i förhållande till varandra och med ett gatunät som förgrenar sig mellan 

byggnaderna. Den föreslagna bebyggelsen inom område C följer befintlig struktur med 

placering i nord-sydlig riktning och med varierande storlek. Byggnaderna inom område 

C och D bedöms ha en placering som harmoniserar med befintlig bebyggelse och ga-

tunätet förgrenar sig mellan byggnaderna. Byggnaderna är placerade längs befintliga 

gator och gångstråk, med visst tillägg av gångstråk och gator, vilket bedöms komplette-

ra området på ett positivt sätt.  

I takt med att förtätning sker på alla håll i staden, flyttas gränserna mellan täta inner-

staden och de glesare ytterområdena utåt. Det innebär att glest bebyggda områden som 

ligger en bit från stadens centrum blir tätare likt mer centrala stadsdelar. På detta vis 

nyttjas stadens befintliga infrastruktur effektivt och underlag för etablering av närservi-

ce i stadsdelen m.m. stärks. Förtätning innebär också att man effektivt nyttjar de mark-

resurser som finns. I Utby-Fjällbo finns idag främst småhus, vilket gör ett tillskott av 

flerbostadshus önskvärt. En förtätning med tillgängliga lägenheter i flerfamiljshus med 

litet ”fotavtryck”, istället för småhus eller liknande, är också det som är mest optimalt 

och effektivt med tanke på att man då tar i anspråk mindre del av de gröna ytorna. I 

förtätningsprojekt är småhus, radhus eller liknande ineffektivt då de tar i anspråk mer 

yta i förhållande till det antal lägenheter som är möjliga att bygga.  

”Fortsatt planering i Göteborg Stad ska i första hand ske med inriktning mot komplette-

ring av den byggda staden i kombination med byggande i strategiska knutpunkter”. 

Detta är översiktsplanens huvudmål för Göteborgs fortsatta utbyggnad och avspeglar 

sig bl.a. i uppdraget att göra en detaljplan för nya bostäder mm i Fjällbo Park. För 

Fjällbo Park innebär detta att den föreslagna förtätningen ligger i linje med översikts-

planens intentioner. Detta politiska mål innebär att staden alltid ska sträva efter att 

förtäta i befintliga områden, om inte nu så vid senare tillfälle. Föreslaget antal byggna-

der och dess storlek bedöms vara en möjlig förtätningsgrad där avvägningen skett mel-

lan det politiska målet om förtätning och områdets värden.  

Stadsbyggnadskontoret har efter inkomna remissvar gjort bedömningen att vissa av de 

föreslagna byggnaderna inom C1 och E bör ändras, se områdesvis beskrivning.  

Ytterligare förtätning utöver den nu föreslagna har prövats i tidigare skeden men inte 

bedöms vara lämpligt. Bland annat har marken mellan Jättekullegatan och Fjällbo 

Park samt Sven Eliassons äng tidigare utretts för förtätning men detta har inte ansetts 

lämpligt av olika anledningar, se samrådsredogörelse för Program för Fjällbo Park. 

Specifika förslag på andra platser i staden som av boende föreslagits lämpliga för för-

tätning kommenteras inte. 

Angående ökning av antalet lägenheter från programskedet så syftar planprogram i 

första hand till att grovt redovisa möjlig exploatering och användning, bebyggelsens 

läge m.m. I programmet för detaljplan för bostäder i Fjällbo Park bedöms nu i efter-

hand antalet lägenheter, utifrån skisserna i programmet, vara lågt uppskattat. Inför 

planskedet har djupare studier gjorts av möjlig exploatering och utformning av bebyg-

gelsen, vilket inför samrådsskedet landade i att cirka 220 lägenheter bedömdes rymmas. 

Inför granskningsskedet har ytterligare utveckling av bebyggelseföreslagen gjorts, vil-

ket resulterat i att cirka 250-270 lägenheter bedöms rymmas inom den nya bebyggelsen.   
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Volymerna avviker i form och gestaltning från befintlig bebyggelse, men stadsbygg-

nadskontoret gör bedömningen att det är positivt för att särskilja de olika bebyggelse-

grupperna åt. Den nya bebyggelsen kan med fördel få karaktäristika element från be-

fintlig bebyggelse inom t.ex. Fjällbohemmet, såsom taklutning, husbredder eller dylikt, 

men det bedöms vara viktigt att den nya bebyggelsen inte blir en replika av befintlig 

bebyggelse. På det sättet kan man tydligt se årsringarna för bebyggelsegrupperna. Inga 

specifika krav om hur bebyggelsens ska utformas bedöms behövas.  

Efter samrådet har utemiljön och möjligheter till nya lekplatser, uteplatser m.m. setts 

över. Se kommentarer till ”Sociala frågor, gröna ytor, plats för barn och ungdomar”.  

Angående störningar under byggtiden så ställs krav på byggföretag gällande omgiv-

ningspåverkan enligt miljöbalken. Huvudsakligen sker byggarbeten under dagtid. Viss 

störning uppstår dock alltid, men byggarbetet kommer att utföras under en begränsad 

tid.  

 
Trafik, parkering, kollektivtrafik 

Många boende påtalar att trafiksituationen är svår lokalt såväl som på stadsdelsnivå och 

framför oro över en framtida trafiksituation. Främst framförs synpunkter om tillkom-

mande trafik på Sysslomansgatan och förbi Fjällboskolan. Flera boende framför oro 

över trafiksäkerheten för barn som rör sig i området. Det framförs att det ibland är svårt 

att komma förbi Fjällboskolan vid tider för hämtning och lämning av barn. 

Stadsdelsnämnden Östra Göteborg (SDN) avstyrker område C och E och anser inte att 

konsekvenser av ökad trafikbelastning är tillräckligt belyst. SDN saknar ytterligare ana-

lys av situationen för både biltrafik, cykel-, gång- och kollektivtrafik. Även många bo-

ende framför att en trafikutredning bör göras, främst med tanke på Fjällboskolan, för-

skolorna och att området saknar genomfart.  

Trafiknämnden (TN) påtalar att trafikstrukturen i Fjällbo Park är fragmenterad och 

otydlig. Genom att låta Sysslomansgatans förlängning norrut in i Fjällbo Park utgöra 

den primära entrén samt koppla ihop det interna vägnätet kan en tydligare struktur och 

bättre orienterbarhet skapas. TN föreslår även ett antal hastighetsdämpandeåtgärder.  

Kringboende påtalar att angöring till område F kommer öka trafiken på intilliggande 

villagator, vilka är smala och har dålig siktförhållanden. Förslag framförs att angöring 

till förskolan (område F) bör ske via Sysslomansgatan och att förskolans parkering ska 

integreras med parkeringen till område E.  

Några boende påtalar att det är smalt och svårt att komma fram med bil inom Fjällbo-

hemmets område. Olika förslag på åtgärder framförs, tex breddning av gator, flytt av 

återvinningsstationen eller att anordna en angöringsficka för densamma.  

Parkering 

Boende och trafiknämnden efterfrågar en tydligare redovisning av parkeringsförsörj-

ningen för respektive delområde. Boende inom området och i närliggande enbostadshus 

påtalar en svår parkeringssituation på villagatorna och ser en risk för fler parkerade bilar 

på villagatorna. 

Några boende framför att det inte behövs fler bilvägar eller parkeringsplatser inne i om-

rådet. Någon sakägare anser att parkeringsplatsen vid Fjällbo Park 14-16 kan ersättas 

genom utökning av befintliga parkeringsplatser.  

Kollektivtrafik 
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TN och miljö- och klimatnämnden (MN) påtalar att avstånd mellan vissa bostäder och 

busshållplats överskrider 400 meter, vilket innebär mindre god standard. MN föresprå-

kar därför bra cykelparkering vid hållplatserna. MN anser att det är tämligen god till-

gänglighet med kollektivtrafik, men att det sannolikt finns utrymme för förbättringar. 

Boende ser ett behov av högre turtäthet eller kompletterande kollektivtrafiklinjer för att 

möta efterfrågan.  

Västtrafik framför att de ställer sig positiva till detaljplanen och ser positivt på åtgärder 

som ökar tryggheten för oskyddade trafikanter, så som utbyggnad av gång- och cykel-

vägar.  

Kommentar:  

Stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret har gjort bedömningen att det inte behövs 

någon särskild utredning för att bedöma den nya bebyggelsens påverkan på trafiksitua-

tionen inom och i anslutning till planområdet. Planens genomförande innebär mer bil-

trafik i området, vilket bedöms påverka framkomligheten vid vissa tider, men trafik-

mängden i det lokala gatunätet bedöms hanterbar. Trafikkontoret bedömer att trafiksä-

kerheten inte påverkas till det sämre till följd av planförslagets genomförande. Planför-

slaget innebär ett antal åtgärder som bedöms vara positivt för trafikstrukturen. Planför-

slaget möjliggör en funktionell angöringsficka vid Fjällboskolan för smidigare hanter-

ing av korttidsparkering. Vid korsningen Sysslomansgatan/Fjällbogatan föreslås en 

parkeringsplats anläggas vilket förbättrar situationen genom att bilister (t.ex. skolans 

personal, besökande till BmSS.et, övriga besökande till skolan) kan parkera vid infarten 

till området, snarare än att leta parkering inne i området. Den trafiklösning som före-

slås vid förskolan vid Kanngjutaregatan med genomfart för viss trafik (t.ex. varuleve-

ranser till förskolan) mellan Kanngjutaregatan och Sysslomansgatan bedöms ha en 

positiv effekt på trafikförhållandena på Frimästaregatan, Drejaregatan och Kardu-

ansmakaregatan, då den tyngre trafiken till förskolan fördelas till två kanaler (tillresan 

kan då sker på Frimästaregatan, Drejaregatan eller Karduansmakaregatan och frånre-

san sker via Sysslomansgatan eller tvärtom.) Enstaka parkeringsplatser för kort-

tidsangöring med bil avses anordnas på västra sidan av förskolan från Sysslomansga-

tan, vilket avlastar intilliggande villagator något. I övrigt bedöms området ha en säker 

trafikstruktur, med avskilda trottoarer längs de större gatorna, ingen genomfartstrafik, 

säkra anslutningar till cykelbanenätet och hastighetsbegränsning om 30km/h. Trafik-

strukturen framgår i illustrationskartan.  

Utöver detta förs diskussioner om ett antal andra åtgärder för hastighetsdämpning 

inom området, dock ligger det utom ramen för vad detaljplanen redovisar. De inkomna 

förslagen på åtgärder inom området har vidarebefordrats till respektive fastighetsägare 

som ansvarar för att utföra eventuella åtgärder inom kvartersmark.   

Angående parkering på villagatorna är gatorna allmänna och öppna för vem som helst 

att parkera gratis på.  

Stadsbyggnadskontoret håller med om att bostadsområdena runt planområdet inte är 

planerade för dagens bilinnehav. Gatorna är smala och tomterna för små för att rymma 

några större parkeringsutrymmen. I planarbetet har det därför varit viktigt att respekti-

ve exploatör redovisat hur behovet av parkeringsplatser löses för de nya bostäderna för 

att undvika att bostadsgatorna runt planområdet belastas av mer trafik och parkerade 

fordon till följd av förtätningen. Redovisningen av parkeringsförsörjningen har förtyd-

ligats i planbeskrivningen.  

Samordning av parkering för område E och förskolan är ett bra förslag, men då det är 

olika fastighetsägare och kommunen kan lösa parkeringsbehovet för förskolan inom sin 

egen fastighet är det inte ett alternativ. Ytan för parkeringen inom E behövs för att 
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täcka parkeringsbehovet inom hela Västerstadens område, inte bara för de nya bostä-

derna.  

Angöring till förskolan (område F) från Sysslomansgatan har utretts under planarbetet. 

Trafikkontoret har skissat på olika alternativ och avstämning har skett med lokalför-

valtningen i frågan. Det finns fördelar med nu liggande förslag som sprider ut trafiken 

till förskolan till fler kanaler. Lokalnämndens önskemål om disponering av förskoletom-

ten, byggnadens placering m.m. medför att huvudangöring fortsatt bör ske från Kann-

gjutaregatan. Inom förskolans tomt planeras en intern gata, som inte kommer vara öp-

pen för allmänheten, att anordnas för genomfart för varuleveranser och renhållnings-

fordon. Det innebär att antalet fordonsrörelser av tyngre trafik begränsas på Kanngju-

taregatan och Frimästaregatan m.m. då fordonen får möjlighet att fortsätta sin resa via 

förskoletomten och ut till Sysslomansgatan istället för att vända tillbaka genom villaom-

rådet. På förskolans västra sida föreslås ett fåtal parkeringsplatser för lämning och 

hämtning av barn, vilket kommer att avlasta den östra sidan något. Lokalförvaltningen 

meddelar att de räknar med 10 transporter per vecka till förskolan.  

I Göteborg finns politiska mål om att bygga ett visst antal bostäder varje år. Det mesta 

ska ske genom förtätning inom stadens gränser. Angående trafiksituationen i ett större 

sammanhang så kräver utbyggnad av fler bostäder att fler resor sker med kollektivtrafik 

eller cykel/moped istället för med bil. Trafikkontoret arbetar med att bilister ska kunna 

röra sig smidigt på befintliga vägar, men främst arbetar staden tillsammans med andra 

aktörer, t.ex. Västtrafik, med att resandet med cykel och kollektivtrafik ska öka. Utveck-

ling av kollektivtrafiken är därför ett ständigt pågående arbete. Tillkomst av fler bostä-

der i området kan i sig också innebära ett utökat underlag för utveckling av service, 

såsom kollektivtrafik i området. Västtrafik framför att de ställer sig positiva till detalj-

planen. Vid avstämning med Västtrafik efter samrådet framför de att ny logistik med 

fasning av linjerna 58 och 519 har byggt bort ett tidigare problem med överbelastning. 

Västtrafik får genom denna samrådsredogörelse ta del av inkomna synpunkter gällande 

kollektivtrafiken. 

Träd  

Kulturnämnden och många boende påtalar karaktärsvärdet i de träd som finns i området. 

De boende framför att träden även begränsar insyn mellan bostäderna och flera boende 

är tveksamma till om träden kommer att klara de stora ingrepp som en förtätning inne-

bär.  

Flera boende ifrågasätter hur bevarandet av lindallén i väster säkerställs och framför oro 

över att allén skadas när byggnader uppförs i direkt anslutning. Länsstyrelsen, kultur-

nämnden, miljö- och klimatnämnden föreslår att lindallén i väster och träden inom A1 

markeras i plankartan och att planbestämmelser om att träden ska bevaras införs.  

Miljö- och klimatnämnden påtalar att det finns en risk att de träd närmst hus 3 inom 

område D1 behöver tas ned inför bygget eller senare. Nämnden föreslår att byggrätten 

flyttas söderut och att skogsbården betecknas som naturmark.  

Park- och naturnämnden anser att det mellan byggrätt och skog inom område E bör vara 

en zon om minst 15-20 meter för att undvika skuggkonflikter och ge träden förutsätt-

ning att överleva. Träden är stora och kronorna går minst 5 meter in på kvartersmark. 

Schakt och belastning får inte förekomma inom 10 meter från tomtgräns. 

Kommentar:  

Lindallén i väster är skyddad genom generellt biotopskydd enligt miljöbalken. Informa-

tion har införts i planbeskrivningen. Inga särskilda planbestämmelser införs.    
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Träd i norra delen av område D1 kommer att behöva tas ned. Så även de nordligaste 

lindarna i resterna av den gamla östra allén till följd av uppförande av hus 3 inom D1. 

Byggrätten för hus 3 har dock dragits tillbaka cirka 3 meter. Naturstigen och skogen 

innanför stigen ligger inom naturmark enligt gällande detaljplan och påverkas inte.  

De träd som står inom fastigheten för område E’s del kommer att behöva tas ned. 

Byggrätten är placerad 5 meter från den östra fastighetsgränsen. Inga förändringar 

föreslås. 

Familjebostäder avser plantera nya träd där så är möjligt. I övrigt avses träd bevaras i 

så stor utsträckning som möjligt.  

Sociala frågor, gröna ytor, plats för barn och ungdomar  

Stadsdelsnämnden Östra Göteborg (SDN) avstyrker område C och E och anser inte att 

sociala konsekvenser av föreslagen förtätning, föreslagen utformning av ny bebyggelse 

samt förändring av stråk är tillräckligt belyst. SDN befarar att förslaget negativt kom-

mer att påverka de naturytor som idag används av boende och besökare och som bidrar 

till områdets uppskattade särprägel. Många boende framför att de gröna ytorna är en del 

av karaktären i området och bidrar till de boendes livskvalitet. Föreslagna byggnader 

kommer minska bostadsnära utevistelse och de gröna ytorna som tas i anspråk används 

för sociala aktiviteter, lek och utevistelse. Oro framförs över att barns möjligheter till 

utevistelse begränsas och då hänvisas till lek på gatorna.  

Någon boende anser att vid eventuell förtätning ska mycket grönytor bevaras och fler 

lekplatser byggas. Många boende påtalar också att de öppna, gröna ytorna kring bygg-

naderna är del av den ursprungliga idén för området.  

SDN saknar tillräckligt underlagsmaterial eller analys för att ytterligare bedöma försla-

gets konsekvenser för barn och ungdom, såväl för framtida som redan boende befolk-

ning samt för olika kategorier av besökare. 

Boende framför synpunkter om att planförslaget inte har hanterat eller föreslår någon 

plats för barn och unga att vistas på. Bra lekplatser och någon form av ungdomsverk-

samhet är önskvärt.  

Någon boende framför oro över de förändringar som bebyggelseförslagen innebär för de 

boende samt de befintliga omsorgsverksamheter som bedrivs. Det framförs att det är 

viktigt med lugn och ro i boendemiljön och att det ges möjligheter till utevistelse. Det 

framförs även oro över vilken mark som kommer tas i anspråk runt omkring de nya 

byggnaderna.  

Fastighetsnämnden och flera boende påtalar att det råder brist på för- och grundskole-

platser i stadsdelen. Övriga kringboende påtalar också behovet av boende för äldre. 

Kommentar:  

Det pågår planering för en rad olika förskolor och skolor i takt med befolkningsökning-

en, bland annat inom Kvibergsområdet där det kommer att byggas två skolor och en 

förskola. Utöver Kviberg så planeras det för utbildningslokaler på flera ställen från 

Gamlestadens torg till Utby. 

Detaljplanen reglerar inte var uteplatser m.m. ska finnas, men gällande område C har 

Familjebostäder för avsikt att anordna nya uteplatser och lekplatser som kompensation 

för de som försvinner. Föreslagna lägen för uteplatser och lekplatser redovisas på il-

lustrationskartan.  

Synpunkterna angående stråket mot Gillegatan har beaktats och byggnadsvolymerna 

inom C1 föreslås ändras och istället fördelas på flera kortare enheter. I kombination 
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med att volymerna flyttas något i höjdled för en anpassning till befintliga bostäder kan 

det befintliga läget för gångbana mot Gillegatan behållas samt nya kopplingar skapas. 

När det befintliga stråket mot Gillegatan behålls och nya stråk och lekplaster skapas är 

nya rörelsemönster och mötesplatser för boende inom området och närområdet möjliga. 

Beskrivningen av de sociala konsekvenserna utvecklas i planbeskrivningen.  

Respektive fastighetsägare tillika exploatör har för avsikt att skapa goda bostäder med 

trevlig närmiljö runt respektive byggnad. Avsikten med planförslaget är att de nya bo-

städerna ska integreras i den befintliga miljön.  

Cirka halva Familjebostäders fastighet kommer fortsatt att vara obebyggd. Den andra 

halvan kommer utgöras av hårdgjord yta eller bebyggelse. 

Med bakgrund av de stora natur- och grönområden som fortfarande kommer att finnas 

kvar i närområdet, anses inte den yta som försvinner genom detta planförslag innebära 

betydande negativ påverkan på rekreationsmöjligheterna i området. Bebyggelsen har 

placerats in med avseende att bevara vissa grönytor, stråk mm. Se även kommentarer 

under ”Förtätning, förtätning i kulturhistoriskt intressant miljö”.  

Om- och utbyggnaden i Gamlestaden och Kvibergs ängar kommer att generera ett stör-

re utbud av service vilket bedöms vara positivt även för Fjällbo Park-området. 

De nya bostäderna kommer uppfylla dagens tillgänglighetskrav, vilket möjliggör för 

äldre att få en tillgänglig lägenhet och på så sätt kunna bo kvar i området. Kommunen 

äger enbart begränsade markytor inom området, inom vilka det planeras för en ny för-

skola och ett litet flerbostadshus med bostäder för personer med funktionshinder. Äld-

reboenden finns inom området.  

Teknisk försörjning  

Göteborg Energi föreslår tekniska lösningar för elförsörjning, fjärrvärme, gas och bred-

band. Viss flytt av ledningar är nödvändig och tillägg av u-områden i plankartan.  

Boende framför oro över om de gamla ledningarna klarar det ökade trycket.  

Kretslopp och vattennämnden (KV) framför att ingen utbyggnad av det allmänna led-

ningsnätet för vatten och avlopp behövs. Dagvatten kan anslutas till det allmänna led-

ningsnätet. KV påtalar vidare vikten av att rena och fördröja dagvattnet innan anslutning 

till det allmänna systemet med anledning av recipienten Säveån. Stora ytor med natur-

vatten belastar området och höjdsättning ska ske så att naturvatten kan avrinna ytligt 

utan att orsaka skador på fastigheter. Det är viktigt att anordna utjämning av dagvatten 

på stora grönytor samt göra medvetna materialval för byggnaders utvändiga ytor. KV 

föreslår ytterligare platser lämpliga för miljöhus och påtalar att de föreslagna platserna 

för miljöhus inom område D1 och lösning för avfallshantering inom område E behöver 

ses över.  

Miljö- och klimatnämnden föreslår att en skyddsbestämmelse om att hantering av dag-

vatten inom området ska ske på ett sådant sätt att vattenkvaliteten i Säveån inte påverkas 

negativt, ska införas i plankartan. Länsstyrelsen framför att det är väsentligt att före-

slagna åtgärder i dagvattenutredningen genomförs och att planförslaget behöver 

kompletteras med utförligare redovisning av dagvattenhanteringen och samordnas med 

eventuella fastighetsrättsliga eller ledningsrättsliga åtgärder. 

Länsstyrelsen anser även att samtliga byggprojekt bör ta hänsyn till effekterna av ett 

förändrat klimat. Dagvattenutredningen redovisar ett 20 % -igt påslag i flödesberäk-

ningarna men bör även redovisa de underliggande antaganden om klimatförändringar 

som påslaget bygger på. 
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Kommentar:  

U-område har införts enligt Göteborg Energis yttrande.  

Bebyggelseförslagen har setts över gällande avfallshanteringen och planhandlingarna 

kompletteras i frågan. 

Kretslopp och vattennämnden meddelar i sitt samrådsyttrande att kapacitet finns på det 

allmänna ledningsnätet för att ansluta föreslaget antal bostäder. Fastighetsägare an-

svarar för ledningar inom sin fastighet, synpunkter gällande kvaliteten på ledningarna 

vidarebefordras till respektive fastighetsägare.  

Bestämmelse gällande dagvattenkvaliteten införs. Dagvattenfrågan utvecklas i plan-

handlingarna. Den stora kulvert som går genom område D och avleder vatten från 

Fjällboberget och idag är i kommunal ägo, kommer fortsatt att vara så. Kulverten 

kommer delvis att behöva läggas om, med anledning av läge för byggrätten för hus 3 

inom område D1. Möjlighet finns att då lägga den norra delen av kulverten i öppet dike 

för att längre söderut ansluta till befintlig kulvert igen. Nordost om hus 3 (det nordli-

gast belägna huset) finns möjligheter att anlägga en mindre bräddningsanläggning för 

att fördröja vattnet från berget.  

 

Område A-F  

Delområde A 

Park- och naturnämnden anser att parkeringsytan inom A2 ska flyttas åt väster för att ge 

parkmarken en sammanhängande yta och minska negativ påverkan.  

Boende anser att föreslagen bebyggelse påverkar utsikt och atmosfär samt tar grönom-

råde i anspråk. Oro framförs angående vilken typ av boende som planeras. Ny bebyg-

gelse i kombination med parkerade bilar kommer störa sikten i korsningen Fjällboga-

tan/Sysslomansvägen. Synpunkter framförs på parkering och trafik till bostäderna inom 

A1.  

Kommentar:  

Parkeringsytan inom A2 justeras.   

Byggrätten inom A1 är placerad så att sikten i korsningen Fjällbogatan/ Sysslomansvä-

gen inte ska påverkas.  

Inom A1 planeras för cirka 6 lägenheter, vilket innebär en mycket liten mängd trafik till 

och från boendet. Boende, personal och besökare till boende hänvisas till gatuparkering 

på Fjällbogatan eller den föreslagna parkeringen inom A2. Varuleveranser, sophämt-

ning m.m. avses ske från Fjällbogatan, alternativt via en egen angöringsficka på fastig-

heten. Den föreslagna parkeringen inom A2 avses även kunna nyttjas av personal på 

Fjällboskolan. 

Planförslaget reglerar att det inom A1 får byggas bostäder. Någon definiering av vilken 

typ av bostäder som får byggas eller vem som kan komma att bo där görs inte i detalj-

planen, enbart en byggnadsvolym regleras. Som det ser ut nu planerar kommunen att 

bygga bostäder där i form av BmSS vilket betyder bostäder med särskild service. Ett 

BmSS-boende är ett mindre flerbostadshus inrymmande vanliga lägenheter, med skill-

naden att det även finns gemensamma utrymmen samt utrymme för personal. De boende 

i ett BmSS har någon form av funktionsnedsättning, men varje individ har sin egen lä-

genhet.  

Delområde B  
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Inga specifika synpunkter har framförts gällande område B. Trafiknämnden föreslår ett 

antal hastighetsdämpande åtgärder och förslag till sammankopplingar i gång- och cy-

kelbanenätet i anslutning till område B.  

Kommentar:  

Förslag till hastighetsdämpande åtgärder har delgetts till Familjebostäder som tar med 

förslagen till i sin projektplanering. Detaljplanens utformning stödjer föreslagna åtgär-

der.  

 

Delområde C  

Stadsdelsnämnden Östra Göteborg avstyrker de sex flerbostadshusen då det saknas kon-

sekvensbeskrivning av ökad trafikbelastning samt sociala konsekvenser av föreslagen 

förtätning, föreslagen utformning av ny bebyggelse samt förändring av stråk.  

Boende framför synpunkter om att den södra byggnaden inom C1 är för lång och stor 

och bör delas upp i mindre enheter. Byggnaden skapar en barriär mellan befintlig be-

byggelse och småhusbebyggelsen i väster och bör få en lägre nockhöjd. Snedställda hus 

i längor bryter befintlig struktur. Bebyggelsen hamnar för nära befintlig bebyggelse och 

kommer minska ljusinsläppet till lägenheterna. Skuggstudie saknas för föreslagen be-

byggelse.  

Utbyggnad av nya gator inom C2 är inte önskvärd av de boende, de anser att den kom-

mer att försämra boendemiljön och ta i anspråk gröna ytor samt medföra att träd behö-

ver tas ned. Den nya gatan och bebyggelsen kommer för nära befintliga hus på Fjällbo 

Park 29-35. Gatan till Fjällbo Park 29-35 ska ligga kvar sitt befintliga läge. Den nya 

gatan söder om de nya husen inom C2 bör utgå eftersom befintlig gata kan nyttjas. An-

göring och tillgänglighet till de nya bostäderna kan anordnas från befintlig gata från 

norr och med hiss till lägenheter i soutterrängplan. Parkeringsbehovet kan tillgodoses 

genom fler kantparkeringar längs den befintliga gatan, utökning av befintlig parkerings-

yta öster om Fjällbo Park 29-35 samt genom fler kantparkeringar längs andra gator i 

området. 

Den föreslagna bebyggelsen inom C2 avviker i höjd från områdets karaktär. Byggna-

dernas placering går emot befintlig bebyggelses struktur och placering och innebär att 

utblickar och siktlinjer förändras. Bebyggelsen inom C2 kommer att splittra området 

och avskärma bebyggelsen på Fjällbo Park 29-35 från övriga delar.  

Gångvägen mellan C-området och Gillegatan saknas på illustrationskartan. Flytta den 

norra byggnaden inom C1 cirka 20 meter söderut eller att minska byggnadens storlek 

för att bibehålla gångvägen i sin nuvarande sträckning. Illustrerad gångbana i en ”krok” 

kring den norra byggnaden inom C1 bryter områdets öst-västliga axel. Ett gångstråk bör 

öppnas i öster mellan Fjällbohemmet och Västerstadens område. Lekplatsen inom C1 

anses av några sakägare kunna flyttas till annan plats medan andra sakägare vill att den 

bevaras.   

Kommentar:  

Byggnadsvolymerna inom C1 föreslås ändras och fördelas på flera ”kortare” enheter 

samt flyttas något i höjdled för en bättre anpassning till befintliga bostäder. Detta ger 

också en möjlighet att behålla befintligt stråk mot Gillegatan samt skapa nya stråk som 

utgör kopplingar mellan Fjällbo Park och omgivande områden. Plankarta och illustra-

tionskarta justeras.  

De nya byggnaderna inom C1 bedöms inte skapa en barriär mellan småhusområdet och 

Fjällbo Park. Befintliga kopplingar i form av gång- och cykelstråk kommer att vara 

kvar och nya stråk kommer att skapas. Byggnaderna i sig medför att den befintliga be-
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byggelsen inom Fjällbo Park inte kommer vara lika synlig från småhusområdet och vice 

versa som innan, men detta bedöms inte utgöra en barriär mellan områdena utan sna-

rare ett komplement mellan två befintliga områden. Solstudie har utförts, resultat redo-

visas i planbeskrivningen. 

Gatan till Fjällbo Park 29-35 och byggnaderna inom C2 föreslås flyttas cirka 2 meter 

söderut. De nya bostäderna inom C2 föreslås fortsatt angöras från söder, men den nya 

gatan föreslås istället utföras något smalare och utan kantstensparkering. Parkering 

föreslås istället anordnas samlat i östra delen av C2. Handikapplatser kommer att an-

ordnas i anslutning till i stort sett varje ny byggnads entré. Den nya gatan söder om 

byggnaderna inom C2 kommer troligtvis att utföras enkelriktad.  

Byggnaderna inom C2 är placerade förskjutet mellan Fjällbo Park 29-35 och Fjällbo 

Park 20, 24, 28 och 32 för att kopplingen mellan de befintliga byggnaderna ska finnas 

kvar. Förskjutningen syftar också till att bevara siktlinjer så mycket som möjligt.  Det 

kommer fortsatt att vara möjligt att gå direkt mellan alla olika delar i området.  

Diskussioner mellan fastighetsägarna om att åter öppna en gång-och cykelbana mellan 

den västra (Familjebostäders område) och östra delen (Västerstadens område) pågår. 

Detaljplanens utformning stödjer en sådan koppling.  

I och med att byggnaderna inom C1 skjuts lite i höjdled kommer berörd lekplats att flyt-

tas till annan plats. Diskussioner förs om att också anordna en ny, något större lekplats 

på gräsytan norr om Fjällbo Park 1-2. Illustrationskartan justeras för att redovisa det-

ta.     

I övrigt, se kommenterar under ”Förtätning, förtätning i kulturhistoriskt intressant mil-

jö” på sidan 3-4, ”Trafik” på sidan 5-7 och ”Social frågor, gröna ytor, plats för barn 

och ungdomar” på sidan 8-9. 

 

Delområde D1  

Några boende anser att tillkommande bebyggelse ska inpassas bättre bland befintliga 

byggnader. Länsstyrelsen och kulturnämnden anser att byggnadernas höjd, främst de två 

södra, bör underordna sig matsalsbyggnaden.  

Park- och naturnämnden framför att den norra parkeringsplatsen inom område D1 

blockerar en entré till naturstigen och att parkeringen eller entrén bör flyttas.  

Boende anser att det ska byggas småhus i 2-3 våningar istället. Byggnaderna inom om-

råde D1 är godtyckligt placerade. Bebyggelsen riskerar att skapa segregation. Föresla-

gen bebyggelse kommer innebära skymd utsikt, ökad insyn samt försämrade solförhål-

landen. Skuggstudie efterfrågas.   

Hårdgjord yta bör minimeras genom samnyttjande av befintliga gator. Behålla karaktä-

ren av hus i park genom gångbanor närmst husen istället för körbara gator.   

Kommentar:  

Byggnadshöjden inom område D1 sänks till 15 meter. Föreslagen största taklutning 

ökas till 40 %. Detta medför att byggnadshöjden och därmed upplevelsen av volymens 

höjd minskas samtidigt som exploateringsgraden kan behållas genom att lägenheter 

möjliggörs ”under taket”.  Planförslaget ändras, planbeskrivningen kompletteras med 

nytt illustrationsmaterial.  

Hus 3 har flyttats något men den nämnda entrén till naturstigen kommer att behöva 

omlokaliseras något. Möjlighet att gå in till naturstigen från detta håll kommer alltså 

att finnas kvar efter genomförande av detaljplanen. Illustrationskartan har komplette-

rats med möjlig ny sträckning.  
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Stadsbyggnadskontoret menar att planförslaget skapar mångfald i boendemiljön och 

ger förutsättningar som inte skapar segregation. Fler bostäder behövs i Göteborg och 

kommunens strategi är att bostäder ska byggas i redan bebyggda områden, i kollektiv-

trafiknära lägen samt att blandad bebyggelse önskas. I Utby-Fjällbo finns idag främst 

småhus, så ett tillskott av flerbostadshus är önskvärt.  

Ny bebyggelse i området kommer att innebära en förändring av närmiljön, men den 

föreslagna bebyggelsen tar i anspråk en begränsad markyta för att spara grönyta mel-

lan byggnaderna. En solstudie har gjorts, planbeskrivningen har kompletterats med 

resultatet. 

Avsikten är att behålla karaktären av hus i park genom att främst bara anlägga gång-

banor närmst de planerade punkthusen. Parkeringsytor samlas förslagsvis i mitten av 

området och i anslutning till tvätteriet. Gångbanorna runt byggnaderna kommer dock 

att vara körbara för angörning med fordon vid till exempel lastning/lossning av tunga 

varor, räddningsinsats, flytt m.m.  

 

Delområde E  

Stadsdelsnämnden Östra Göteborg avstyrker det större flerbostadshuset vid Fjällbober-

gets fot då det saknas konsekvensbeskrivning av ökad trafikbelastning samt sociala kon-

sekvenser av föreslagen förtätning, föreslagen utformning av ny bebyggelse samt för-

ändring av stråk. 

Park- och naturnämnden och boende anser att den föreslagna byggnaden kommer i kon-

flikt med befintlig gångstig och naturområde, se även under rubriken ”Träd”.  

Boende anser att föreslagen byggnad är för stor och hög och kommer påverka insyn, 

solförhållanden och utblickar mot naturområdet samt innebär en barriär mellan befintlig 

bebyggelse och berget/skogen. Utredning för påverkan på berg/skog saknas. Utblickar 

från gångstigen kommer att påverkas negativt och upplevelsen av naturstig kommer att 

försämras med den höga byggnaden. 

Ny bebyggelse ska smälta in och färger och materialval bör anpassas efter befintliga 

hus. Föreslagen byggnad är inte anpassad efter terrängen och avviker i utformningen 

från befintlig bebyggelse. Förslaget innebär flera skikt av storskalig bebyggelse som 

signalerar innerstad snarare än hus i park. Bygg hellre två mindre hus, punkthus i 5-6 

våningar alternativt småhus.  

Kommentar:  

Byggnaden inom område E föreslås delas upp på två volymer som är sammanbyggda i 

källarvåningen. På detta vis skapas en ”öppning” mellan volymerna som tillåter ut-

blickar från gångstigen ut över Säveåns dalgång. Uppdelningen i två volymer möjliggör 

en omfördelning av våningarna. Volymen längst i norr får en form likt ett punkthus och 

föreslås utföras i 8 våningar. Den längre volymen i söder föreslås få utföras i fyra till 

sju våningar, med lägst antal våningar i söder. Den södra volymen föreslås skjutas sö-

derut och brygga över den föreslagna parkeringsplatsen. Föreslagen byggnad föränd-

rar utblicksmöjligheterna till viss del, men berget kommer fortsatt att vara det domine-

rande elementet. Den föreslagna uppdelningen i två volymer gör att utblickar i vissa 

lägen kan behållas. Planbeskrivningen kompletteras med nytt illustrationsmaterial som 

redovisar förändringarna. 

Befintliga gångvägar och upptrampade stigar mellan det befintliga bostadsområdet och 

naturstigen kommer att påverkas av den nya bebyggelsen men nya gångvägar avses att 

anordnas.  

Planbeskrivningen har kompletterats med bedömning av påverkan på solförhållandena.  
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Insynsförhållandena kommer att förändras, främst för bostäderna på östra sidan om 

Sysslomansgatan 39 och 40, dock inte i sådan grad att föreslagen bebyggelse inte skulle 

vara lämplig ur den aspekten. De nya byggnaderna är placerade som närmst cirka 11 

meter från Sysslomansgatan 39 och som längst cirka 25 meter från Sysslomansgatan 

40, vilket bedöms vara acceptabla avstånd mellan olika bostadsbyggnader.  

Byggnaderna avses att utföras med en hög arkitektonisk gestaltning. Skäl finns inte att 

styra utformningen i detaljplanen. Inga specifika bestämmelser angående utformningen 

föreslås.   

Se även kommentarer under punkterna Träd på sidan 7 och Trafik på sidan 5-7. 

 

Delområde F 

Inga specifika synpunkter har framförts gällande område F.  

Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Synpunkterna 

finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetsnämnden 

Fastighetsnämnden (FN) bedömer att planförslaget som helhet är bra utformat och till-

styrker detaljplanen. FN påtalar att fullmäktige har antagit ett prioriterat mål om att bo-

stadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre under 2015. FN 

framför att de har stadens bostadsförsörjningsansvar och att det råder stor brist på bo-

städer i Göteborg och att bostadsproduktionen måste öka. FN påtalar att detta ansvar 

åligger alla nämnder och bolag i staden. I programförslaget från 2010 pekade stads-

byggnadskontoret på möjligheter att förtäta med 50-70 bostäder. FN välkomnar att des-

sa har ökat i det fortsatta detaljplanearbetet till att i samrådsförslaget landa på drygt 200 

bostäder. FN påpekar att den ekonomiska genomförbarheten inte är fullgod, i ett läge 

som borde klara att fullt ut finansiera investeringar i kommunaltekniska anläggningar 

såsom allmän plats och GC samt innebära ett plus för kommunens genomförandeeko-

nomi. FN påpekar att Göteborg har höga ambitioner inom stadsutvecklingen och vid 

planläggning i ett mycket attraktivt område är det viktigt att få till en hög exploatering, 

både på höjden och på bredden. Förtätningen bör ske med anpassning till intilliggande 

bebyggelse vad gäller volym, placering, angöring mm. FN anser att alla delar i planom-

rådet bör förtätas för att på så sätt få till en stadsmässighet och skapa ett ökat underlag 

för den kommunala servicen samt kollektivtrafiken på Utbyvägen. FN ser gärna att en 

kraftigt höjd exploatering kommer till. 

Kommentar: 

Från samrådsförslaget har djupare studier gjorts av möjlig bebyggelse, vilket bland 

annat resulterat i en ökad exploatering i område E. Högsta tillåtna nockhöjd har höjts 

vilket medför att fler våningar tillåts och därmed fler lägenheter. Planförslaget bedöms 

nu rymma sammanlagt 250-270 lägenheter.  

Detaljplanen innehåller utöver ny byggrätt på privat mark ett område för förskola samt 

ett område för BmSS-boende. Dessa områden ägs av kommunen och kommer att byggas 

ut och finansieras av kommunen. Exploateringen för förskolan och BmSS-boendet ska 
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även de finansiera del av de kommunaltekniska anläggningarna. Därav kommer inte 

hela investeringen kunna täckas genom avtal med exploatörerna. 

2. Göteborgs Energi  

Elförsörjning: Angående elförsörjningen framförs att den nordvästra delen av området 

ansluts till den nya transformatorstationen. Viss omkonstruktion av de befintliga anslut-

ningarna blir nödvändigt.  

De centrala och östra delarna ansluts till befintlig station. För bebyggelse inom E och F 

förutsätts uppvärmning med fjärrvärme, annars behövs E-område skapas för placering 

av mindre satellitstation.  

Byggnad inom A1 ansluts till transformatorstation 100 meter rakt västerut på Tenngju-

taregatan. U-område ska skapas på fastigheten Utby 130:2 för att underlätta anslutning 

av denna fastighet.  

Varje enskild fastighet ansluts med separat servis och abonnemang enligt standard.  

Fjärrvärme: Angående fjärrvärme framförs att det innan anläggandet av punkthus 2 

inom område D, måste befintlig fjärrvärmeledning läggas om i ett nytt läge. Befintlig 

förskola försörjs idag med fjärrvärme för uppvärmning och tappvarmvatten, så innan 

rivning påbörjas ska avtalet sägas upp i god tid, så att GE har möjlighet att stänga av 

värmen och demontera befintlig utrustning. Befintlig servisledning kan utnyttjas för den 

nya förskolan, utan att dimensionen på ledningen behöver ökas.  

Gas: Angående gasledningar framförs att GEGAB har driftsatta gasledningar i anslut-

ning till arbetsområdet (karta bifogas). Innan arbete påbörjas ska besiktningsman gas 

(DF1) alltid kontaktas.  

Bredband, IT-tjänster: GothNet är intresserade av att bli informerade längre fram i 

planarbetet angående eventuella schakter, el-, fjärrvärmeanslutning mm. Det kan då 

läggas rör och levereras bredband, IT-tjänster om intresse finns.  

Kommentar: 

Synpunkt och information angående elförsörjning, gas, fjärrvärme och IT-tjänster har 

beaktats i det fortsatta planarbetet och vidarebefordrats till respektive fastighetsägare.  

Området E och F förutsätts anslutas till fjärrvärmenätet.  

Efter samrådet har justering av byggnadernas läge inom område D gjorts. Fjärrvärme-

ledningen kommer sannolikt invid hus 2 inom område D att behöva flyttas. En eventuell 

flytt bekostas av berörd exploatör  

U-område har införts över Utby 130:2. 

 

3. Nämnden för kretslopp och vatten  

Avfall: Vid nybyggnation behöver bilväg vara minst 5,5 meter bred om körning i båda 

riktningarna förekommer. Om parkering tillåts behöver vägen vara bredare. Om vägen 

är mötesfri och det inte finns parkerade fordon ska vägen vara minst 3,5 meter.  

Vid återvändsgata ska det finnas en vändplats som är dimensionerad för sopbil. Vänd-

platsen kan utformas som en vändplan eller som en trevägskorsning. Vändplanens dia-

meter ska vara minst 18 meter och omges av en hindersfri remsa på minst 1,5 meter. 

Vändyta för backvändning, i form av trevägskorsning, ska vara minst 15 meter djup. 

Transportvägen fram till avfallsutrymmet och avfallsbehållarna ska vara lättframkomlig. 

Manuell hämtning av sopkärl och behållare kräver jämn, hårdgjord transportväg utan 

trösklar, trappsteg eller trånga passager. Avståndet mellan hämtfordon och avfallsut-

rymme får inte överstiga 25 meter. Maximalt 10 meter bör eftersträvas. Lutningen mel-
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lan behållarplats och lastplats får vara max 1 meter på 12 meter vid nybyggnation men 

bör inte överstiga 1 meter på 20 meter. 

Område A: Det är bra att det finns korsmark nära angöringsplats för sopbil som möjlig-

gör byggnation av miljöhus.  

Område B: Inga synpunkter. 

Område C1: Det är positivt med korsmarkerade ytor där komplementbyggnader för t.ex. 

avfallshantering kan byggas. Vägen framför det befintliga huset i anslutning till C1 är 

väldigt smal. Om deras avfallshantering flyttas till de nya miljöhusen som byggs i an-

slutning till de nya husen så kanske det kan vara ett sätt för att slippa att bredda den be-

fintliga vägen.  

Område C2: Det är positivt att den nya vägen söder om C2-husen enligt illustrationen är 

bredare än dagens gator i området. Det finns möjlighet att bygga komplementbyggnader 

i väster av C2-området vilket är bra. Som ett komplement skulle det vara bra med en yta 

i områdets östra del också. Om avfallshanteringen ska ske i miljöhus så blir det långt att 

gå om den möjligheten bara finns i den västra delen.  

Skulle det eventuellt vara möjligt att utvidga ytan med korsmark som hör till de befint-

liga husen norr om C2 om behovet skulle öka för dem i framtiden? 

Område D: Det vore bra att fundera över var avfallshanteringen ska anordnas för det 

norra huset i D1 och om det påverkar placeringen av den korsmarkerade ytan. Kanske 

ska det placeras längre söderut? Det samma gäller för husen i södra delen av D1. Det är 

inte helt självklart hur angöring och vändmöjligheter kan ske på ett bra och säkert sätt. 

Om det blir skola i D3 så tillåts inte backning vid det huset, som då även påverkar det 

sydvästra huset i D1. 

Nära D1, D2 och D3 finns idag en återvinningsstation utanför planområdet. Den behö-

ver inte tas med i detaljplanen men måste beaktas med tanke på att bostäder planeras 

nära in på. Den har permanent bygglov och måste vara kvar då det är ont om återvin-

ningsstationer i Utby. 

Område E: Beroende på vad man tänker sig för avfallslösning för huset inom E så kan 

det bli svårt med angöring och vändmöjligheter. Fastighetsägaren behöver fundera över 

vilken lösning de vill ha och om det kommer behövas t.ex. korsmark eller justerringar 

av vägar för att möjliggöra vad de vill. 

Område F: Det är bra att lösning för säker angöring och genomfart för sopbilar och le-

veransfordon planeras. 

Ledningsutbyggnad: Det befintliga och allmänna kombinerade avloppslednings- och 

vattenledningsnätet är beläget i Sysslomansgatan. Dricks-, dag- och spillvattenanslut-

ning kan ske till allmänt ledningsnät i intilliggande gator. Kapacitet på spill- och vatten-

ledningar finns för den planerade bebyggelsen. Inget separat ledningsnät för dagvatten i 

området finns. Då naturvatten idag ansluter till befintligt kombinerat avloppsledningssy-

stem med befintliga problem föreslås ett nytt öppet system med dike för avledning na-

turvatten (bäckar i norr), till vilket även visst dagvatten kan ansluta.  

Inom och utom planområdet bedöms ingen allmän VA-ledningsutbyggnad erforderlig 

för planen. Däremot erfordras ett nytt dike för att säkerställa avledning av naturvatten. 

Ledningsrätt kommer att krävas för Kretslopp och vatten- och Park och naturs planerade 

dagvattendike invid planområdet.  

Dricksvatten: Dricksvattenanslutning kan ske till allmänt ledningsnät i Sysslomansga-

tan. Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brandvatten 

motsvarande områdestyp A; VAV publikation P 83. Lägsta normala vattentryck i för-

bindelsepunkt motsvarar nivån + 45 m (RH 2000). I de fall högre vattentryck önskas får 

detta ordnas och betalas av fastighetsägaren. 

Spillvatten: Avloppsnätet inom kvartersmark ska utformas som duplikatsystem med 

skilda ledningar för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten. Spillvattenanslut-
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ning kan ske till allmänt kombinerat ledningsnät i Sysslomansgatan. Kapaciteten be-

döms vara god. Det allmänna ledningsnätet är kombinerat vilket kan innebära risk för 

uppdämning i ledningsnätet i samband med häftig nederbörd. Dag-, drän-, och spillvat-

teninstallation inom kvartersmark ska utformas med hänsyn till uppdämningsnivån i 

avloppsnätet.  

Dagvatten: Dag- och dräneringsvatten ska i första hand tas om hand lokalt inom kvar-

tersmark genom infiltration eller i andra hand fördröjas i magasin och vid behov avledas 

till allmän dagvattenledning. Dagvattenanslutning kan ske till allmänt kombinerat av-

loppsledningsnät i Sysslomansgatan. Då dagvattnet ansluter till det kombinerade led-

ningsnätet är recipienten stadens avloppsreningsverk och i det fall anslutning sker till 

planerat nytt dike är recipienten Säveån. I båda fallen är det känsliga recipienter varför 

det är viktigt att rena och fördröja dagvattnet innan anslutning till det allmänna syste-

met. 

Då området uppströms är starkt kuperat och det är stora ytor med naturvatten som belas-

tar området är det viktigt att avskärande diken anordnas uppströms bebyggelsen, för att 

skydda den. Det är även viktigt att ägna stor omsorg åt höjdsättningen så att dag- och 

naturvatten kan avrinna ytligt utan att orsaka skador på fastigheterna. Det är viktigt att 

ordna utjämning av dagvatten från hårdgjorda ytor. Man bör sträva efter att skapa så 

stora grönytor som möjligt för infiltration av dagvattnet. Fördröjning av dagvatten 

minskar risken för översvämningar och förbättrar kvaliteten på dagvattnet, vilket i sin 

tur minskar belastningen på miljön. För att möjliggöra fördröjning från hårdgjorda ytor 

inom planområdet är det viktigt att tidigt i planeringen reservera ytor inom respektive 

fastighet som inte får bebyggas. Materialval för utvändiga ytor ska väljas med omsorg 

om miljön. Till exempel ska oskyddade ytor av koppar eller zink undvikas för att mins-

ka risken för föroreningar i dagvattnet. 

Klimatanpassning: Plankartan ska kompletteras med en bestämmelse som anger att 

lägsta höjd på färdigt golv, för att anslutning med självfall ska tillåtas, ska vara 0,3 me-

ter över marknivå i förbindelsepunkt med hänsyn till risk för uppdämning i allmänt dag- 

och spillvattensystem. 

Trädplantering: Vid trädplantering gäller som grundregel att ett skyddsavstånd på 4 

meter mellan trädets rothals och ytterkant ledning ska hållas. Avsteg från grundregeln 

kan göras endast i speciella fall och efter godkännande från Kretslopp och vatten som då 

kan komma att ställa krav på att skyddsåtgärder, exempelvis rotspärrar ska utföras. Vid 

avsteg från grundregeln ska avtal tecknas som anger att Kretslopp och vatten ej svarar 

för eventuella skador på träd eller ledningar, till exempel vid rotinträngning eller 

schaktarbeten. 

Ekonomi: Inom planområdet bedöms ingen allmän VA-ledningsutbyggnad erforderlig. 

Kostnadstäckning för VA-kollektivet vid genomförande av detaljplanen blir enligt ovan 

100 %.  

Kommentar: 

Avfall: Framkomligheten för renhållningsfordon har studerats och planhandlingarna 

justerats. Framkomligheten bedöms vara tillfredsställande enligt framförda mått m.m. 

Detaljplanen möjliggör eventuell utbyggnad av gator. Alla gator ligger inom kvarters-

mark och respektive fastighetsägare ansvarar för att gatorna är framkomliga. Synpunk-

terna har vidarebefordrats till respektive fastighetsägare. Återvinningsstationen avses 

vara kvar.   

Område A-F: Bebyggelseförslagen har setts över gällande avfallshanteringen och plan-

handlingarna kompletteras i frågan. Avfallshantering för C och D avses ske i underjor-

diska kärl placerade intill gator där resa kan fortsätta utan vändning. Den nya kvar-



     

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse 18(54) 

tersgatan vid C2 utförs enkelriktad. I område E behålls befintligt system för avfallshan-

tering. Byggrätter för miljöhus finns längs gatorna.  

Ledningsutbyggnad: Efter samrådet har diskussioner förts kring dagvattenkulverten 

genom område D. Kulverten kommer till största delen att ligga kvar och fortsatt vara i 

kommunal ägo och förvaltning. Kulverten kommer att behöva flyttas in sin norra del, 

där konflikt finns med byggrätt för hus 3 inom område D1.   

Dike längs Sysslomansgatan, intill område A, bedöms svårt att kombinera med föresla-

gen byggrätt inom A1. Övriga lägen för dike, redovisat i yttrandets bilaga 1, ligger 

utanför planområdet och hanteras inte inom ramen för denna detaljplan. 

Klimatanpassning: Bestämmelse om lägsta golvnivå har införts i plankartan.  

Övrig information i yttrandet har noterats och vidarebefordrats till respektive fastig-

hetsägare.  

Se även sammanställda kommentarer i inledningen av samrådsredogörelsen. 

 

4. Kulturnämnden 

Kulturförvaltningen ställer sig positiv till att exploatering av Fjällbo ängar inte längre är 

aktuell.  

Fjällbo Parks område karaktäriseras av institutionsbyggnader av hög arkitektonisk kva-

litet med flera karaktärsstarka uppväxta träd. Intentionen i planen är att spara så många 

av dessa som möjligt, detta borde återspeglas i detaljplanebestämmelser, till exempel 

borde allén i väster få skydd i planen. Likaså bör de stora uppväxta träd som står i del-

område A1 skyddas i planen. I gällande detaljplan finns en bestämmelse som säger att 

större träd ska bevaras, denna nya plan bör inte ha en lägre ambitionsnivå. 

En skyddsbestämmelse har införts för tillkommande bebyggelse inom område C och  

D som innebär att ny bebyggelse ska utformas med särskild hänsyn och anpassning till 

omgivningens egenart. Förvaltningen framför att detta är mycket viktigt då Fjällbo Park 

är byggt med hög kvalitet såväl byggnadstekniskt som arkitektoniskt och har höga este-

tiska värden. Det är således av största vikt att den tillkommande bebyggelsen inpassas 

bland befintliga byggnader och inte strävar efter att visuellt överrösta dessa. 

I delområde D1 föreslås tre nya byggnader i nära anslutning till befintliga institutions-

byggnader, dessa föreslås bli betydligt högre än övriga byggnader. Förvaltningen menar 

att åtminstone de två i söder närmast tvätteriet och matsalsbyggnaden inte ska överstiga 

de sju meter som matsalsbyggnaden är. 

I anslutning till planområdet finns kända fornlämningar i form av förhistoriska gravar 

och ristningar. Med utgångspunkt från omgivande fornlämningsbild kan det finnas 

okända fornlämningar vilka berörs av planerad bebyggelse. Förekomst av eventuella 

fornlämningar inom planområdet bör därför utredas. 

Kommentar: 

På startmötet för detaljplanearbetet, 2011-10-27, meddelade kulturförvaltningen att 

någon arkeologisk utredning inte behövde göras i planarbetet då området ligger långt 

ifrån de befintliga fornlämningarna. Vid avstämning med kulturförvaltningen efter sam-

rådstiden meddelas att Stadsmuseet håller fast vid den första linjen att någon arkeolo-

gisk utredning/förundersökning inte behövs.  

För övriga synpunkter, se sammanställda kommentarer i inledningen av samrådsredo-

görelsen. 
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5. Lokalnämnden 

Har inget att erinra mot planförslaget.  

 

6. Miljö- och klimatnämnden 

Miljö- och klimatnämnden tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att nedan-

stående synpunkter beaktas: 

Naturmiljö: Det är positivt att lindallén i väster bevaras. Allén är skyddad genom gene-

rellt biotopskydd enligt miljöbalken. Det är också positivt att avsikten i övrigt är att så 

många träd som möjligt ska bevaras. Solitära, det vill säga fristående, träd ger förutsätt-

ningar för vissa arter eftersom deras stammar blir solbelysta. Generellt utgör gamla 

och/eller grova träd livsmiljö för många arter. I Fjällbo Park är träden dessutom viktiga 

för områdets karaktär. Nämnden förespråkar att allén och särskilt värdefulla solitära träd 

markeras i plankartan och att en planbestämmelse om att de ska bevaras och att varsam-

het ska iakttas under byggtiden införs. 

Hus 3 i område D1 är placerat precis i skogskanten, vilket innebär en överhängande risk 

att de närmaste träden behöver tas ned inför bygget eller senare. Den befintliga skogs-

bården mellan befintlig gräsmatta och bergväggen är smal, så det bedöms inte lämpligt 

att placera bebyggelsen så nära att träd behöver tas ned. Gränsen för både byggrätten 

och prickmarken bör flyttas söderut så att den norra gränsen för prickmarken ligger som 

längst norrut i diket. Den befintliga skogsbården bör ha användning naturområde i plan-

kartan. 

Nämnden föreslår att ett kompensationsmöte, där utvärdering av behov av kompensa-

tionsåtgärder för rekreativa och ekologiska funktioner görs, bör genomföras eftersom 

både natur- och rekreationsvärden påverkas av planförslaget. 

Trafik och parkering: Längsta avstånd från de nya bostäderna till närmsta hållplats är 

cirka 400 meter fågelvägen. Det är mycket positivt att en utökning av gång- och cykel-

banor genom området föreslås. Nämnden skulle gärna se ytterligare en utökning så att 

välplanerade gång- och cykelvägar finns mellan alla bostäder och hållplatser. Nämnden 

förespråkar också bra cykelparkering vid hållplatserna i och med avståndet. Nämnden 

anser att det är tämligen god tillgänglighet till kollektivtrafik, men sannolikt finns det 

också utrymme för förbättringar. 

Trafikbuller: Nämnden gör bedömningen att området inte är ett så kallat avstegsområde. 

Avståndet till city är långt och bebyggelsen i området är inte av stadskaraktär. Riktvär-

dena för nybyggnation ska därför klaras för samtliga bostäder. Nämnden kan inte se att 

man har tittat på maxnivåerna för trafikbuller för bostäder utmed Sysslomansgatan, som 

i och med den tunga trafik som finns i området i form av leveranser till och från tvätte-

riverksamheten och skolan, är relevanta att titta på. Nämnden kan inte heller se att man 

har tittat på bullernivåer för bostäder mot Utbyvägen. Bullernivåerna vid bostäder mot 

Utbyvägen samt maxnivåerna utmed Sysslomansgatan behöver redovisas tillsammans 

med en analys av vilka krav som kan behöva ställas på bullerskydd, lokalisering av ute-

platser med mera utifrån bullernivåerna. Eftersom föreslagna bostäder längs södra delen 

av Sysslomansgatan berörs av trafikbuller över 55 dBA ekvivalent ljudnivå ska skydds-

bestämmelser införas i plankartan för att säkra att bullerriktvärdet klaras och att buller-

skydd får uppföras. 

Förorenad mark: Kemtvätt har under 1980-talet till 1992 bedrivits inom området. Idag 

är tvätten en vattentvätt. Med anledning av den tidigare användningen kan markområdet 

kring tvätteriet vara förorenat. En markmiljöteknisk undersökning bör utföras i samråd 

med miljöförvaltningen av den före detta kemtvätten. 
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Dagvatten: Planområdets recipient är Säveån som är Natura 2000-område. En skydds-

bestämmelse om att hantering av dagvatten inom området ska ske på ett sådant sätt att 

vattenkvaliteten i Säveån inte påverkas negativt bör införas i plankartan. 

Kommentar: 

Möte för kompensationsåtgärder avses inte genomföras. Befintliga träd inom kvarters-

mark (främst C och D) påverkas, men förslaget har utformats med avsikt att bevara ett 

antal träd. Byggrätten för hus 3 inom område D har flyttats söderut efter samrådet. I 

östra delen överförs mark från kvartersmark till allmän platsmark, natur. I övrigt be-

döms planförslaget inte få några stora konsekvenser för områdets gröna och rekreativa 

miljöer. Den västra allén är biotopskyddad och träden ska till största delen vara kvar. 

Kompensationsåtgärder avses utföras inom kvartersmark, tex avser Familjebostäder att 

iordningsställa nya uteplatser och liknande för de boende, som kompensation för de 

ytor som försvinner, samt återplantera ett antal träd. 

Riktvärden för buller klaras vad gäller den ekvivalenta nivån om högst 55dBA. 

Planerad byggnad inom område A har uteplatser för lägenheterna mot väster och Syss-

lomansgatan. Utan åtgärder klaras inte det högsta tillåtna maximala värdet för buller-

nivåer (70 dBA) på uteplatserna mot Sysslomansgatan. Uteplatserna mot Sysslomans-

gatan avses därför avskärmas med förrådsbyggnad och plank i anslutning till uteplat-

sen. Detaljplanen möjliggör detta. Kompletterande uteplatser kan anordnas i en ljud-

dämpad miljö på byggnadens östra sida. 

På uppdrag av den intressent som vill bygga inom område D har en markmiljöteknisk 

undersökning av marken kring tvätteribyggnaden genomförts. Utredningen visar inga 

föroreningar i halter över KM (känslig markanvändning). I grundvattnet har en viss 

föroreningshalt noterats, men halterna är begränsade och bedöms inte utgöra någon 

risk om det inte ska nyttjas till dricksvatten. 

Se även sammanställda kommentarer i inledningen av samrådsredogörelsen. 

 

7. Park- och naturnämnden 

Inom område A är en parkeringsplats förlagd mitt på ytan vilket ger två remsor park-

mark på var sida. Nämnden föreslår att parkeringsändamålet flyttas åt väster intill Syss-

lomansgatan för att ge parkmarken en sammanhängande yta och för att minimera nega-

tiv påverkan. Undvik schakt och belastning av marken närmare än 4 meter utanför be-

fintliga träds droppzon genom avspärrning. Nämnden påtalar att det gäller hela området.  

Nämnden anser att den tänkta bebyggelsen inom område E kommer i konflikt med na-

turområdet. Nämnden förordar att en zon på minst 15-20 meter mellan byggrätt och 

skog bör vara prickad kvartersmark för att undvika skuggkonflikter och ger träden på 

naturmarken förutsättningar att överleva. Träden är stora och kronorna går minst 5 me-

ter in på kvartersmark. Detta innebär att schakt och belastning inte får förekomma inom 

10 meter från tomtgräns. Genom att flytta byggrätten inom område E 10 meter västerut 

undviks negativ påverkan på naturområdet i öster.  

Den norra parkeringsplatsen inom området D blockerar entrén till naturstigen. Nämnden 

föreslår att parkeringen eller entrén till naturstigen flyttas.  

Nämnden ser positivt på kreativa och estetiska lösningar gällande dagvattenhantering. 

Dagvatten ska fördröjas på kvartersmark. Driftfunktionen för öppna diken och dammar 

som ingår i dagvattensystemet tar nämnden inte ansvar för.  
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Kommentar: 

Information angående schakt och belastning vidarebefordras till respektive fastighets-

ägare för kännedom.  

För övriga synpunkter, se sammanställda kommentarer i inledningen av samrådsredo-

görelsen. 

 

8. Räddningstjänsten 

Räddningstjänstens tillgänglighet är av avgörande betydelse för att kunna göra en snabb 

insats i händelse av brand eller annan olycka. Den synes vara god för tillkommande 

område. Vissa byggnader kräver att stegbil ska ha tillgänglighet, detta behöver beaktas i 

bygglovsskedet.  

Tillgången till brandvatten är inte utrett, då det är ett privat område så behöver tillgång-

en till brandposter framgå i planen. Huvudmannaskapet för infrastrukturen är avgörande 

för tillgång och omfattning. Det är en olycklig lösning att brandpostsystemet är i privat 

ägo. Inriktningen på omfattningen av brandposter framgår av VAV P83, det krävs att 

det utformas enligt område A2. Räddningstjänsten tillstyrker detaljplanen under förut-

sättning att synpunkterna beaktas.  

Kommentar: 

Det material som stadsbyggnadskontoret har kännedom om gällande brandvattenposter 

har skickats till räddningstjänsten. Krav gällande brandvattenposter införs i planbe-

skrivningen och respektive fastighetsägare har informerats.   

 

 

9. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg 

Stadsdelsnämnden (SDN) Göteborg tillstyrker följande delar i förslaget:  

A: bostäder med särskild service (BmSS) vid Fjällbogatan  

B: ny angöring till Fjällboskolan samt gång- och cykelväg utmed Sysslomansgatan 

D: tre punkthus med bostäder i områdets mitt 

F: utbyggnad av Kanngjutaregatans förskola till sex avdelningar 

Stadsdelsnämnden avstyrker följande delar, med hänsyn till nedanstående synpunkter:  

C: Sex flerbostadshus i områdets nordvästra del 

E: Ett större flerbostadshus i nordväst, vid Fjällbobergets fot  

SDN anser inte att stadsbyggnadskontoret tillräckligt belyser konsekvenser av ökad tra-

fikbelastning samt sociala konsekvenser av föreslagen förtätning, föreslagen utformning 

av ny bebyggelse samt förändring av stråk.  

SDN saknar en djupare analys av och redogörelse för sociala konsekvenser av förslaget 

om nya bostäder och nya stråk i Fjällbo Park, vilket särskilt ligger till grund för förvalt-

ningens avstyrkande av förslag för delområde C och E. SDN är positiv till att staden 

förtätas och att fler bostäder tillkommer inom Östra Göteborg. Fjällbo är ett attraktivt 

naturnära område med övervägande äldre småhusbebyggelse. Ett tillskott av hyreslä-

genheter gör det möjligt att bo kvar i området för äldre personer som önskar en mer till-

gänglig bostad samt för ungdomar som vill flytta till ett första eget boende. Området blir 

också möjligt att bosätta sig i för människor som inte önskar köpa ett eget hus. Men 

utöver att ge fler bostäder måste ett planförslag också bedömas utifrån andra sociala 

konsekvenser som en förtätning kan medföra, såväl för framtida som redan boende be-

folkning samt för olika kategorier av besökare.  
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SDN saknar redogörelse för det resonemang som lett fram till förslag om 220 bostäder 

mot de föreslagna 50-70 bostäder som anges i planprogrammet från 2010. Redan det 

lägre antalet bostäder väckte oro hos bland andra dåvarande stadsdelsnämnden Korteda-

la, för trafikökningens konsekvenser och att inte tillräcklig hänsyn togs till områdets 

särprägel. SDN saknar ytterligare analys av situationen för både biltrafik, cykel-, gång- 

och kollektivtrafik, vilket är extra angeläget utifrån den föreslagna ökningen av antalet 

bostäder i området.  

SDN saknar studier av hur föreslagna förändringar av bebyggelsens förtätning och ut-

formning samt ändringar av stråk påverkar människors rörelsemönster och användning 

av ytor i området. Förvaltningen befarar att förslaget i alltför hög utsträckning negativt 

kommer att påverka de naturytor som idag används av boende och besökare och som 

bidrar till områdets uppskattade särprägel.  

 

Barnkonventionen: De mindre ändringar som föreslås för angöring vid Fjällboskolan 

syftar till att skapa en tryggare och bättre skolväg för eleverna vilket är positivt. En ny 

förskolebyggnad med anpassade ytor utomhus är positivt för barnen i förskoleverksam-

heten. Fler platser i förskolan ökar möjligheten för barn att få förskoleplats nära sitt bo-

stadsområde. För övriga delar i planförslaget saknar stadsdelsförvaltningen tillräckligt 

underlagsmaterial eller analys från stadsbyggnadskontoret, för att ytterligare bedöma 

förslagets konsekvenser för barn och ungdom. 

 

Yttrande från (S), (MP), (V) angående förslag till detaljplan för Fjällbo Park 

SDN ser inte att planförslaget i tillräckligt hög grad har tagits fram i dialog med Östra 

Göteborg, varken med nämnden eller med invånarna i området. Den bristande dialogen 

tror nämnden har lett till ett i hög grad okänsligt förslag där värden som upplevs som 

positiva för det goda livet riskerar att försvinna, istället för att följa med in i den nya 

utformningen av området. Det gäller även värden som idag lockar olika grupper av be-

sökare till området.  

För att motverka bristen på bostäder i Göteborg är det nödvändigt att öka omfattningen 

av bostadsbyggandet i staden. En del i att åstadkomma detta är att öka takten i plane-

ringsprocessen. Men förutom ett resultat med fler bostäder och hus så formas samtidigt 

miljöer där människor ska växa upp, arbeta och leva ett gott liv i. Därför måste den pro-

cessen ändå ges tid och utrymme för att undersöka sociala konsekvenser av förtätning i 

berörda områden. Den sociala dimensionen i samhällsplaneringen är viktig och stads-

delsnämnderna har ett utpekat särskilt ansvar att medverka i planering av nya och äldre 

bostadsområden. I stadens budget anges att invånarna ska inkluderas i stadsutveckling-

en. SDN upplever att dialogen med de som använder och redan bor i området har varit 

bristfällig och att särskilt invånarnas kunskap om sitt område bättre borde ha tagits till-

vara i framtagandet av planförslaget.  

Kommentar: 

Arbetet med detaljplanen startade kort efter att samrådsredogörelsen för programmet 

hade godkänts av byggnadsnämnden. I programmet hade aktuella delområden pekats ut 

för kommande förtätning. I samband med starten av planarbetet framfördes inga erin-

ringar från stadsdelsnämnden angående de föreslagna lägena för tillkommande bebyg-

gelse. Ett SKA-möte genomfördes i början av planarbetet där tjänstemän från stadsde-

lensförvaltningen deltog.  

Avstämning har skett med stadsdelsnämnden efter samrådstiden. Förändringar har 

gjorts av planförslaget som bedöms ha positiva effekter på de sociala konsekvenserna.  
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Familjebostäder har haft en workshop med boende i området om möjliga nya lägen för 

uteplatser och lekplatser. Illustrationskartan kompletteras med föreslagna nya lägen för 

uteplatser och lekplatser.  

Se sammanställda kommentarer om sociala konsekvenser på sidan 8-9.   

10. Trafikkontoret 

Trafikkontoret tillstyrker planen vid beaktande av nedanstående synpunkter.  

Biltrafik: Planen omfattar fyra olika delområden men trafikförsörjningen måste ses i ett 

sammanhang. Fjällbohemmet är i sin trafikstruktur fragmenterat och otydligt. Genom att 

låta Sysslomansgatans förlängning in i Fjällbo Park utgöra den primära entrén samt att 

koppla ihop det interna vägnätet kan en tydligare struktur och bättre orienterbarhet ska-

pas.  

För att skapa trygghet i gatumiljön kan kompletterande hastighetsdämpande åtgärder 

behöva utföras på kvartersgatan i entrén till området, vid Sysslomansgatan.  

För att skapa tillgänglighet för större fordon, särskilt renhållningsfordon, kan vändzoner 

alternativt möjlighet till rundkörning behöva ordnas inom kvartersmark. Trafikkontoret 

rekommenderar att utformningen följer Kretsloppskontorets skrift ”Gör rum för miljön”.  

På Sysslomansgatan finns en vändzon vid Fjällboskolan vid entrén till Fjällbohemmet. 

Vidare finns möjligheten att bygga ut en vändzon i den östra delen av Sysslomansgatan, 

dock är bedömningen att detta inte utgör någon naturlig vändpunkt eftersom trafikanter-

na har sina målpunkter inom kvarteret eller vid förskolan. På Kanngjutaregatan överförs 

en del av gatan till förskolans kvarter och vändmöjlighet finns liksom idag vid kors-

ningen med Drejaregatan.  

Parkering: Planen bör redovisa parkeringsförsörjningen för respektive kvarter så att 

antalet platser belyses tydligt.  

Planen anger, särskilt inom Fjällbohemmets område, att parkering föreslås ske enligt 

befintligt system. Denna lösning innebär dock att området i vissa delar kommer att präg-

las av parkeringsytor. TK anser att en del av parkeringsytorna med fördel kan placeras 

under hus eller i särskild parkeringsanläggning.  

Det är positivt att man möjliggör samnyttjande av parkeringsplatsen vid Fjällbogatan för 

skolan och BmSS.  

Anläggande av en särskild angöringsficka för BmSS bör inte ske. Gatuparkering är idag 

tillåten på Fjällbogatan. Om det finns ett särskilt behov av parkering invid fastigheten 

ska sådan ske på kvartersmark.  

Gång- och cykeltrafik: I gatunätet inom kvartersmarken saknas vanligen gångbanor. För 

att säkerställa trygghet och trafiksäkerhet rekommenderar TK att dessa gator utformas 

som en lågfartsmiljö med hastighetsdämpande åtgärder placerade med ett inbördes av-

stånd som inte överstiger 60-70 meter på sträcka. På de mest trafikerade kvartersinfar-

terna kan man överväga att bygga ut med nya gångbanor.  

Vid Fjällbogatan ska gångbana/gång- och cykelbana utföras genomgående över infarter 

till tomter och parkeringsanläggningar. Detsamma gäller på Sysslomansgatan vid an-

slutning till Fjällboskolan och vid infart till tvätteriet. Speciellt anslutningarna i den 

östra delen av Sysslomansgatan kan upplevas otydliga på grund av sin storlek och bör 

därför byggas om. På Sysslomansgatans norra sida, i Boktryckaregatans förlängning 

saknas gångbana, vilket kan behövas. I den östra delen av gatan kan man också behöva 

komplettera med ytterligare ett farthinder.  
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En ombyggnad av farthindret vid Fjällboskolans norra del till en förhöjd gång- och cy-

kelöverfart kan vara motiverad för att binda ihop de gång- och cykeltråk som löper i öst-

västlig riktning genom parkområdet via Sven Eliassons äng.  

Kollektivtrafik: Avstånden till kollektivtrafikens hållplatser är långt från de mer perifera 

delarna av planområdet, över 500 meter, vilket innebär mindre god standard. De närms-

ta hållplatserna är Gillegatan Österlyckan och Frimästaregatan. Restiden till centrum är 

cirka 20 minuter och turtätheten är 15-minuterstrafik i högtrafik och 30-minuterstrafik 

övrig tid.  

Tillgänglighet: Förutsättningarna för att skapa en god tillgänglighet är goda eftersom 

nivåskillnaderna i området är begränsade.  

Ekonomiska konsekvenser: Trafiknämnden får inga investeringsutgifter eller intäkter då 

utbyggnad av allmän plats finansieras av exploateringen. Trafiknämnden belastas med 

driftskostnader för tillkommande allmän plats – lokalgata.  

Kommentar: 

Biltrafik: Frågan om Sysslomansgatans förlängning norrut har varit uppe för diskus-

sion men regleras inte i detaljplanen. Synpunkt angående hastighetsdämpande åtgärder 

inom kvartersmark vidarebefordras till respektive fastighetsägare.  Kontroll av tillgäng-

ligheten för renhållningsfordon har gjort. Utbyggnad av kvartersgator har stöd i både 

gällande detaljplan och i planförslaget.  

Parkering: Synpunkt angående angöringsficka för BmSS noteras och vidarebefordras 

till lokalförvaltningen. Eventuell angöringsficka för BmSS kommer att anordnas inom 

kvartersmark. Parkeringsförsörjningen har setts över och planbeskrivningen har förtyd-

ligats i frågan.  

Gång- och cykeltrafik: Synpunkt om åtgärder på gator inom kvartersmark vidarebe-

fordras till respektive fastighetsägare. Åtgärder på allmän platsmark har lyfts till fas-

tighetskontoret och planens genomförandefrågor.  

Övriga synpunkter noteras.  

Statliga och regionala myndigheter m.fl.  

11. Lantmäterimyndigheten 

Planens syfte är att delar av Utby 753:503 ska regleras till Utby 130:2. Lantmäteriet 

framför att detta inte är möjligt utan att först upphäva fastighetsindelningsbestämmelse 

(tomtindelning) akt 1480K-III-5123. Därför bör Utby 130:2 ingå i planområdet. (Påtalar 

att det redan står så under administrativ bestämmelse på plankartan).  

Planområdet bör även utökas till att omfatta gatumark österut i Fjällbogatan för att und-

vika att onödiga ”planrester” blir kvar i SPL 1480K-II-3055.  

Kontroll av plankartan så att u-områden, befintliga ledningsrätter och g-områden i be-

fintlig detaljplan nr 3911 överensstämmer med ny detaljplan måste ske.  

Påtalar att gång och cykel-pil hänvisar till område utanför detaljplanen (i öster). 

Kommentar: 

Planförslaget har reviderats och omfattar nu även Utby 130:2. 

Genomgång av ”planrester” och kontroll av u-områden m.m. har genomförts. Plan-

handlingarna har justerats.   
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12. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts, se bilaga 1. 

Länsstyrelsens samlade bedömning:  

Länsstyrelsen bedömer med nuvarande underlag att planförslaget ger goda förutsätt-

ningar för förtätning av området utan att dess karaktär eller värden går förlorade men 

anser att helheten måste visas genom att gällande plan för områden mellan planförsla-

gets delområden redovisas. Det är väsentligt att dagvattenhantering för området säker-

ställs.  

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning: Länsstyrelsen bedömer med hän-

syn till ingripandegrunderna i 11 kap 10§ PBL och nu kända förhållanden att ett anta-

gande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas. Länsstyrelsen bedömer 

att planförslaget inte berörs av någon prövningsgrund enligt 11 kap PBL.  

Råd enligt 2 kap PBL 

Naturmiljö: Länsstyrelsen bedömer att biotopskyddade alléer är erforderligt beaktade i 

planbeskrivningen men anser att detta borde återspeglas i planbestämmelserna. Intentio-

nen i planen är att spara så många träd som möjligt men skyddsbestämmelser bör omfat-

ta allén i väster samt de stora uppväxta träden inom delområde A.  

Kulturmiljö: Fjällbo Park ingår i kommunens bevarandeområde och har stora social- 

och byggnadshistoriska värden. Området karaktäriseras av fd institutionsbyggnader i 

park. Planen uttrycker en hög bevarandeambition vad gäller den äldre kulturhistoriska 

bebyggelse i området som förses med bevarandebestämmelser. I delområde D1 föreslås 

tre nya byggnader i nära anslutning till befintliga institutionsbyggnader. Föreslagna 

byggnader närmast tvätteriet och matsalsbyggnaden bör höjdmässigt underordna sig 

matsalsbyggnadens höjd för att bibehålla områdets kulturhistoriska karaktär.  

Klimatanpassning: Länsstyrelsen anser att samtliga projekt bör ta hänsyn till effekterna 

av ett förändrat klimat. Dagvattenutredningen redovisar ett 20%-igt påslag i flödesbe-

räkningarna. Utredningen bör även redovisa de underliggande antaganden om klimat-

förändringar som påslaget bygger på.  

Gestaltning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder: Planförslaget inne-

bär förtätning genom ny bebyggelse i fyra delområden av området kring det tidigare 

Fjällbohemmet. Hela området kännetecknas av sammanhängande öppna ytor och stråk 

av parkkaraktär med relativt lite andel privatiserad mark. För att det ska vara möjligt att 

bilda sig en uppfattning om hela områdets framtida boendemiljö behöver gällande plan 

redovisas för område mellan planförslagets delområden. Länsstyrelsen anser att planför-

slagets delområden ska kunna bedömas med beaktande av eventuella planenliga förtät-

ningar i mellanliggande områden då det är dessa områden som ger hela områdets kul-

turhistoriska karaktär och många av dess boendekvaliteter.  

Vatten: Då recipienten för dagvatten är Säveån som är Natura 2000 klassad är det vä-

sentligt att åtgärder föreslagna i dagvattenutredningen genomförs. Planförslaget behöver 

därför kompletteras med utförligare redovisning av dagvattenhanteringen och samord-

nas med eventuella fastighetsrättsliga eller ledningsrättsliga åtgärder.  

Behovsbedömning 

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länssty-

relsen delar kommunens åsikt.  

Kommentar: 

Klimatpåslaget baseras på Svenskt vattens dimensioneringsföreskrifter; VAV P104, med 

bakgrund i beräkningar från SMHI om framtida nederbördsökning för olika delar av 
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Sverige. För Västra Götaland är denna 20-30 % och utredaren har bedömt att 20 % 

påslag är rimligt för det aktuella området.  

Gestaltning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder: Det finns i under-

liggande detaljplan två byggrätter kvar, en mellan byggrätterna för hus 1 och 2 inom 

område D1 och en väster om parken centralt i institutionsområdet. Ett antagande av 

planförslaget innebär att de kvarvarande, outnyttjade byggrätter i underliggande de-

taljplan släcks ut genom att båda ”prickas bort” eller ersätts av del av ny byggrätt en-

ligt planförslaget. Planillustrationen redovisar helheten för områdets möjliga bebyggel-

se enligt underliggande detaljplan och planförslaget.  

Ansvar och genomförande för dagvattenkulvert genom centrala delen av området har 

diskuterats efter samrådet. Vatten från Fjällboberget kommer att fortsatt gå i kulvert 

och Göteborgs stad kommer att vara huvudman för kulverten. Kulverten kommer i sitt 

norra läge att läggas om med anledning av byggrätten för hus 3 inom område D1. Där 

kulverten läggs om skulle vattnet kunna rinna i öppet dike innan anslutning till kulver-

ten. Nordost om hus 3 skulle en mindre bräddningsanläggning kunna anordnas för att 

fördröja vattnet ytterligare. Ledningsrätt finns idag och för de lägen där kulverten 

kommer att flyttas kommer ledningsrätten att omprövas. Bestämmelse om dagvattenkva-

liteten har införts på plankartan.  

För övriga synpunkter, se sammanställda kommentarer i inledningen av samrådsredo-

görelsen. 

 

13. Skanova 

Skanova bifogar karta med sina anläggningar inom och intill aktuellt område. I byggna-

den med adress Fjällbo Park 2 finns en telenod. Anläggningarna till/från denna nod är 

av betydelse för områdets tele- och datatrafik. Eventuell undanflyttning av Skanovas 

anläggningar på privat mark bekostas av fastighetsägare.  

Kommentar: 

Noteras.  

 

14. Vattenfall Eldistribution AB  

Har inget att erinra, har inga anläggningar i området. 

Kommentar: 

Noteras.  

 

15. Västtrafik 

Västtrafik ställer sig positiva till detaljplanen och ser positivt på åtgärder som ökar 

tryggheten för oskyddade trafikanter, så som utbyggnad av gång- och cykelvägar.  

Kommentar: 

Flera boende har i sina samrådsyttranden framfört klagomål gällande att befintlig kol-

lektivtrafik inte har tillräcklig kapacitet vid högtrafik. Önskemål om högre turtäthet vid 

högtrafik finns.   
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Sakägare 

16. Tomträttshavare, Utby 134:7, Barberaregatan 4 

Anser att det ska byggas en hundrastgård då det är mycket hundar i Utby. Gården ska 

vara delad för mindre hundar och en större för stora hundar, med stängsel runt och in-

gång till båda hagarna och en grind mellan hagarna. Gärna kuperad och med träd.   

Kommentar: 

Frågan hör inte till de som hanteras i detaljplan. Synpunkter vidarebefordras till fastig-

hetsägarna. 

 
17. Tomträttshavare, Utby 134:8, Barberaregatan 2 

Anser att det är svårt att förstå förtätning i Fjällbo Park. Bostäder behövs men att förtäta 

i Fjällbo med sin fantastiska natur och öppenhet vore hänsynslöst. Framför att det är 

naturen och öppenheten som attraherat de boende att flytta hit. Den fina “allmänningen” 

utanför tomten ger en känsla av landet fast mitt i staden. 

Sätter sig emot bebyggelse inom A1 då det fina med läget, det luftiga intrycket och at-

mosfären försvinner. Anser att bebyggelsen kommer att utgöra en fara för skolbarnen. 

Bilarnas hastighet är hög på Fjällbogatan och Sysslomansgatan där barnen rör sig från 

och till skolan. Bilar står parkerade nära korsning Fjällbogatan Sysslomansgatan och 

barnen syns då inte eftersom sikten är skymd. Påtalar att det inte blir bättre med en 

byggnad där. 

Framför att det är mycket trafik i kvarteret. Sedan Fjällboskolan byggdes ut är det en 

ständig jakt efter parkeringsplatser för lärarna vilket vållar olägenhet för boende.  

Påpekar att försäljningspriset på huset minskar om byggplanerna genomförs och förut-

sätter att tomträttsavgälden inte ökas.  

Kommentar:  

Påverkan på tomträttsavgälden och försäljningspris hanteras inte inom ramen för de-

taljplanearbete och kommenteras inte här. För fråga om tomträttsgäldens nivå hänvisas 

till fastighetskontoret. För enskildas eventuella anspråk på ersättning för ekonomisk 

skadas prövas i annan ordning vid allmän domstol. Frågan får väckas av den som anser 

sig lida ekonomisk skada.    

För övriga synpunkter, se sammanställda kommentarer i inledningen av samrådsredo-

görelsen. 

 

18. Tomträttshavare, Utby 134:6 och 134:7, Barberaregatan 4 och 6 

Uppskattar inte ny bebyggelse inom område A1 som nu är ett grönområde med träd. 

Anser att det borde finnas ett bättre alternativ än att bygga på den lilla ytan. Känner 

osäkerhet inför det planerade BmSS-boendet om vilken typ av boende det ska bli och 

motsätter sig detta. Framför oro över sin oxelhäck som kommer att få ändrade ljusför-

hållanden om det planerade huset byggs. Utgår från att försäljningsvärdet på husen 

minskar, p.g.a. den nya bebyggelsen, i jämförelse med övriga hus på gatan som fortsatt 

kommer att ha en öppen yta vid sina hus. Undrar vad som händer med tomträttsavgäl-

den om byggplanerna blir av och om de kommer få samma höjningar som övriga hus på 

gatan, trots det försämrade läget. 

Framför att de är starkt kritiska till förtätningen av hela området. Är medvetna om att 

Göteborg är i starkt behov av bostäder men anser att förtäta Fjällbo Park med omnejd 
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med så många bostäder skulle förstöra området, inte bara utseendemässigt utan på 

många andra plan. 

Påtalar att trafiksituationen i området kommer att bli ansträngd eftersom all trafik in och 

ut till Fjällbo Park kommer att gå via Sysslomansgatan. Anser att det är en säkerhetsrisk 

för barnen med tanke på att Sysslomansgatan passerar Fjällboskolan. Sikten i korsning-

en Fjällbogatan/ Sysslomansgatan kommer att bli nedsatt i och med huset som planeras 

inom A1. Till detta kommer frågan om parkering för alla. Antar att de parkeringsplatser 

som planeras inne på Fjällbo Park inte kommer att vara gratis och de boende istället då 

väljer att parkera sina bilar på gatorna runt om där det är gratis att parkera.  

I skrivelsen påtalas att en konsekvens av förtätningen inne på Fjällbo Park blir att grön-

ytor försvinner och att barnen kommer att leka mer på gator och runt bilar. Det framförs 

att tonåringar i området inte har någonstans att ta vägen vilket inte finns med i planför-

slaget. Bra lekplatser och någon form av ungdomsverksamhet är viktigt när ett område 

förtätas. Ungdomsverksamhet i Utby har diskuterats i många år och det vore på sin plats 

att göra något åt det nu när förtätning planeras. 

Anser att kollektivtrafiken måste förbättras för att området ska fungera. Särskilt om 

Bergsjön också ska förtätas. Många Bergsjöbor väljer redan idag att ta bussen som går 

genom Utby istället för spårvagnen. Högre turtäthet på bussen behövs, vilket skulle ge 

bra effekter på trafikproblemet.  

Framför oro för de gamla avlopps- och vattenledningarna i gatorna och att det de senas-

te månaderna har varit tre läckor i området med avstängt vatten som följd. Undrar om de 

gamla ledningarna klarar det ökade trycket som så många fler bostäder medför.  

Kommentar: 

Påverkan på tomträttsavgälden och försäljningspris hanteras inte inom ramen för de-

taljplanearbete och kommenteras inte här. För fråga om tomträttsgäldens nivå hänvisas 

till fastighetskontoret. För enskildas eventuella anspråk på ersättning för ekonomisk 

skadas prövas i annan ordning vid allmän domstol. Frågan får väckas av den som anser 

sig lida ekonomisk skada.    

För övriga synpunkter, se sammanställda kommentarer i inledningen av samrådsredo-

görelsen. 

 

19. Tomträttshavare, Utby 139:18, Drejaregatan 24 

Anser att om byggnation av nya bostäder blir av måste behov av parkeringsplatser för 

de boende beaktas. Framför att detta inte fungerar vid de tre befintliga höghusen i om-

rådet. Resultatet blir att trafiksituationen på gatorna nedanför blir svårare, speciellt 

Kanngjutaregatan. Anser att antalet parkeringsplatser måste matcha antalet bostäder och 

att en parkeringsplats/bostad inte är tillräckligt.  

Kommentar:  

Se sammanställda kommentarer i inledningen av samrådsredogörelsen. 

 
Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

20. Boende på Fjällbo Park 35  

Meddelar att de är positivt inställda till projektet, att det är roligt att det byggs nya hus i 

deras område och att fler människor får chans att bo i fina Fjällbo Park.  
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Kommentar:  

Stadsbyggnadskontoret noterar de positiva synpunkterna. 

 

21. Boende på Sysslomansgatan 39 

Förstår att det är ekonomiskt lönsamt, men vill inte att det byggs sexvåningshus i Utby. 

Anser att det förstör hela atmosfären, om det ska byggas nytt måste ny bebyggelse smäl-

ta in i den övriga bebyggelsen. Är emot svarta och bruna hus, vill ha samma färger som 

redan finns. Påtalar att det tänkta huset inom område E kommer skugga för de som bor 

mittemot och störa utsikten, även för de som bor i villorna nedanför. Undrar hur nära 

naturstigen och de befintliga gröna husen på Sysslomansgatan huset ska byggas? Anser 

att inget av det blir bra, det blir antingen för mycket insyn och mörkare lägenheter eller 

för stort intrång i naturen. Vill heller inte att det ska tas bort några träd.  

Det är väldigt höga hyror på Sysslomansgatan, men det vägs upp av utsikten, träden och 

berget och att det inte är någon insyn för de som bor åt skogen. Den vyn skulle försvin-

na för många. Föreslår att man inte ska bygga ett stort komplex utan hellre två likadana 

mindre hus. Ett stort komplex stör utsikten och smälter inte in bland övriga bebyggel-

sen. 

Kommentar: 

Byggrätten inom E låg i samrådshandlingen som närmst cirka 6,5 meter från gångsti-

gen och som närmst cirka 14 meter från punkthuset på Sysslomansgatan 39. Efter sam-

rådet har byggrätten justerats och byggnaden fördelats på två volymer. Se planbeskriv-

ningen för en utförligare redovisning. Byggrätten för den norra byggnaden hamnar som 

närmst 10-11 meter från det nordöstra hörnet på Sysslomansgatan 39.  

För övriga synpunkter, se sammanställda kommentarer under områdesavsnitt E på si-

dan 13. 

 

22. Boende på Sysslomansgatan 39 

Anser att byggandet av flerbostadshus bredvid deras hus kommer förstöra charmen med 

att bo här. Framför att hyran är hög och att utsikt mot naturen är det som gör att det 

känns värt att bo kvar. Bedömer att sol kommer försvinna då lägenheter har österläge.  

Anser att området inte ska bebyggas. 

Kommentar: 

Se sammanställda kommentarer i inledningen av samrådsredogörelsen. 

  

23. Boende på Sysslomansgatan 39 

Anser att hyran är för hög men att utsikten mot skogen, berget samt växt- och djurliv 

utanför fönstret är motivationen att bo kvar. Informerar om att lägenheten är vänd mot 

öster så förutom runt lunchtid är det alltid skugga i lägenheten och på balkongen. Ett 

stort hus på flera våningar tar bort utsikten och solchanserna. Anser att den mysiga na-

turstigen längs berget inte kommer vara lika attraktiv och att charmen med Fjällbo 

kommer förstöras i och med planförslaget. Framför att de är många boende som inte 

gillar idén med mer tätbebyggt Fjällbo.  

Kommentar:  

Se sammanställda kommentarer i inledningen av samrådsredogörelsen. 
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24. Boende på Fjällbo Park 14 

Anser inte att kollektivtrafiken till Utby är väl fungerande. Det finns visserligen två bus-

sar att tillgå (519 och 58) men de är överfulla på de tider många människor vill ta sig till 

sitt arbete. Informerar om att Utby-borna har klagat till Västtrafik många gånger men att 

de inte kommer framåt i frågan. Det är svårt att bo i Utby utan att ha bil och därför mås-

te man ta hänsyn till detta när man bygger eftersom trafiken kommer att öka. 

Framför att det redan i dagsläget är svårt att ta sig förbi återvinningsstationen och in i 

Fjällbo Park. Vägen är smal, enbart gjort för trafik åt ett håll och sikten är dålig. Vägen 

runt parken är också smal. Många använder återvinningsstationen och kommer dit med 

bil. Det finns inget ställe att ställa sin bil tillfälligt så folk ställer den i gatan vilket för-

svårar framkomligheten. Anser att gatan bör breddas och att återvinningen flyttas eller 

att en angöringsficka anordnas. Föreslår att speglar sätts upp. 

Undrar om parkeringsplatsen bredvid hus 14-16 i Fjällbo Park är nödvändig. De boende 

får idag parkera utmed gatan eller vid tvätteriet. Undrar om man inte kan göra befintliga 

parkeringsutrymmen större.  

Påtalar att barnens lekutrymmen begränsas genom planförslaget.  

Anser att det stora huset inom C1 är för stort för att passa in i området. Undrar om det 

inte går att dela upp det och utforma det mer likt husen som redan finns i området, dvs. 

två stycken hus med två trappuppgångar i varje. 

Kommentar: 

Se sammanställda kommentarer i inledningen av samrådsredogörelsen. 

 

25. Boende på Fjällbo Park 6  

Anser att det med anledning av att Fjällbo Park omfattas av kommunens bevarandepro-

gram och har ett stort socialhistoriskt och byggnadshistoriskt värde, är högst olämpligt 

att förtäta. Fjällbo Park är unikt, inte bara för de människor som valt att leva och bo där, 

utan även för de som är intresserade av andra skäl som exempelvis historia och kultur. 

Framför att de gröna ytorna som nu riskerar att försvinna till förmån för nya bostäder 

tjänar idag som rekreationsområde för såväl boende i Fjällbo Park som övriga Utbybor. 

Anser att det är tragiskt att man planerar att ta bort de ytor som bidrar till social samva-

ro, lek och andra aktiviteter. Nybyggnationerna kommer att minska ytorna för uteaktivi-

teter i anslutning till bostaden och kommer minska ljusinsläppet till lägenheterna. 

Anser att ett vidare perspektiv bör beaktas. Kollektivtrafiken är usel med få avgångar 

och överfulla bussar. Trafiken är redan nu svår och det kommer bli värre då fler perso-

ner ska nyttja samma gator. 

Kommentar: 

Se sammanställda kommentarer i inledningen av samrådsredogörelsen. 

 

26. Boende på Fjällbo Park 6 

Framför fördelarna med att bo i Fjällbo Park - mycket natur, nästan bilfritt, nära till 

skog och natur, bra grannar och många andra barnfamiljer. Det är ett område där barnen 

kan springa och leka utan att man behöver oroa sig för bilar. Ifrågasätter förslaget att ta 

bort lekplatsen inom C1. Framför att gräsytorna som planeras används av de boende 

som uteplatser, för sociala aktiviteter och för barnen att leka på. 

Vill inte:  

 Ha ett hus 20 meter från sitt.  

 Att det ska byggas ett hus på gräsmattor som används för utevistelse. 
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 Att det blir mer biltrafik i området. 

 Att två lekplatser ska flyttas/rivas. 

 Att odlingarna i området ska försvinna. 

 Att det ska byggas fler parkeringar i området.  

 Att det ska bli mer trafik utanför skolan. 

Menar att man förstör området om man pressar in flera hus på grönytor i detta område 

med intressant historia. Det är ytorna mellan husen som gör området unikt.  

Familjebostäder bör ha i åtanke att alla som bor i området gör det för att man trivs lant-

ligt. Många har barn och vill inte ha ökad biltrafik i området.  

Förstår att det behöver byggas fler lägenheter i Göteborg, men det är också viktigt att 

bevara områden med historia. Påtalar att området finns med i kommunens bevarande-

program. Anser att om det är aktuellt att bygga i Fjällbo Park så måste man bygga så att 

man bevarar mycket grönytor. Framför att det behövs fler lekplatser, inte färre. Det be-

hövs inga fler bilvägar i området eller fler parkeringsplatser inne i området. 

Kommentar: 

Se sammanställda kommentarer i inledningen av samrådsredogörelsen. 

 

27. Boende på Fjällbo Park 6 

Framför fördelarna med att bo i Fjällbo Park - mycket natur, nästan bilfritt, nära till 

skog och natur, bra grannar och många andra barnfamiljer. Det är ett område där barnen 

kan springa och leka utan att man behöver oroa sig för bilar. Ifrågasätter förslaget att ta 

bort lekplatsen inom C1. Framför att gräsytorna som planeras används av de boende 

som uteplatser, för sociala aktiviteter och för barnen att leka på. 

Vill inte:  

 Ha ett hus 20 meter från sitt.  

 Att det ska byggas ett hus på gräsmattor som används för utevistelse. 

 Att det blir mer biltrafik i området. 

 Att två lekplatser ska flyttas/rivas. 

 Att odlingarna i området ska försvinna. 

 Att det ska byggas fler parkeringar i området.  

 Att det ska bli mer trafik utanför skolan. 

Menar att man förstör området om man pressar in flera hus på grönytor i detta område 

med intressant historia. Det är ytorna mellan husen som gör området unikt.  

Familjebostäder bör ha i åtanke att alla som bor i området gör det för att man trivs lant-

ligt. Många har barn och vill inte ha ökad biltrafik i området.  

Framför förståelse för att det behöver byggas fler lägenheter i Göteborg, men det är 

också viktigt att bevara områden med historia. Påtalar att området finns med i kommu-

nens bevarandeprogram. Anser att om det är aktuellt att bygga i Fjällbo Park så måste 

man bygga så att man bevarar mycket grönytor. Framför att det behövs fler lekplatser, 

inte färre. Det behövs inga fler bilvägar i området eller fler parkeringsplatser inne i om-

rådet. 

Kommentar: 

Se sammanställda kommentarer i inledningen av samrådsredogörelsen. 
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28. Boende på Sysslomansgatan 30 

Anser att de planerade femvåningshusen inom D1 är för höga och att hushöjden bör 

sänkas på åtminstone hus 1 och 2. Framför att bebyggelsen kommer innebära skymd 

utsikt, ökad insyn samt en sannolik påverkan på soltillgång och inflöde av ljus vilket 

påverkar utemiljön negativt. Anser att det är anmärkningsvärt och en brist att det inte 

gjorts någon sol- och skuggstudie. Anser också att karaktären av området påverkas om 

det byggs fastigheter som är högre än de befintliga fastigheterna med ett socialhistoriskt 

och byggnadshistoriskt värde. De fastigheter som ska byggas bör smälta in på ett mer 

genomarbetat sätt. 

Kommentar: 

Se sammanställda kommentarer i inledningen av samrådsredogörelsen. 

 

29. Boende på Fjällbo Park 23 

Anser inte att förslaget är god samhällsplanering och inte heller hållbart. Att förtäta med 

alla dessa nya hushåll, med tillhörande trafikökning kommer att leda till en stor olägen-

het för de idag boende i området. Påtalar att en grundlig trafikutredning bör göras för att 

utvärdera konsekvenserna med tanke på skolan, förskola och med tanke på att Sysslo-

mansgatan inte är en genomfartsgata. I dagsläget är det svårt att ta sig till Utbyvägen då 

en stor del av skolans och förskolornas barn skjutsas med bil in i Fjällbo Park.  

Anser att den nya bebyggelsen kommer att förstöra den funktionalistiska grundidén i 

området. Uppskattar ljuset, växtligheten och rymligheten. Det finns andra områden att 

bygga i om man vill skapa stadskaraktär. Anser att hus 3 i område D är missplacerat och 

berörs direkt av placeringen av denna. Byggnaden är placerad på en plats som nyttjas 

för utomhusaktiviteter och här finns kvällssol (framför att de saknar balkong). Byggna-

den kommer att avskärma kök och sovrum från direkt solljus samt innebära ökad insyn. 

Även nedtagande av träd kommer innebära ökad insyn. Anser att boendekvaliteten 

kommer att försämras. 

Kommentar: 

Se sammanställda kommentarer i inledningen av samrådsredogörelsen. 

 

30. Boende på Sysslomansgatan 39 

Anser att detta projekt förstör allt med att bo på Sysslomansgatan. Vill inte att den fina 

utsikten från balkongen förstörs. Framför oro över störningar under byggtiden.  

Kommentar: 

Se sammanställda kommentarer i inledningen av samrådsredogörelsen. 

 

31. Boende på Fjällbo Park 33 

Framför oro över de förändringar som bebyggelseförslaget medför för de boende i om-

rådet samt de verksamheter som bedrivs, såsom demensboende, äldreomsorg, daglig 

verksamhet för barn med mental funktionsnedsättning, boende för vuxna med olika 

psykiska funktionshinder, förskolor, kooperativ, lågstadieskola etc. Påtalar vikten av 

lugn och ro i boendemiljön och möjligheter till utevistelse för gamla människor på de-

mensboende i området. Anser att den unika möjligheten för de gamla att gå promenader 

i den vackra miljön med unika träd mm. försvinner. Barnen med funktionsnedsättning 

som har relativt nybyggda lokaler kommer återigen att påverkas av ett eventuellt bygge 

av bostäder. Anser att deras utevistelse kommer att försämras avsevärt, då de inte kan 

vistas ute under byggtiden. 
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Utbyggnad av två gator vid Fjällbo park 29-35 kommer att påverka boendemiljön nega-

tivt. Informerar om att de boende vid Fjällbo park 29-35 har egna odlingar av blommor 

och grönsaker samt gemensam uteplats som utgör samlingsplats där integrering av åld-

rar, boende och verksamheter sker. Platsen är i nuvarande form är unik och kommer 

med planförslaget att försvinna. Informerar även om att området ofta besöks av vilda 

djur vilket de boende uppskattar och vill bevara och är en av anledningarna till att de 

valt att bo i Fjällbo park. 

Anser att bygga bostäder runt om i Fjällbo park innebär att utemiljön för barnen i områ-

det kring grundskolan försämras. Förtätning och ökningen av trafiken skapar otrygghet i 

området. Är helt emot all bebyggelse av bostäder i och runt om i Fjällbo park. 

Föreslår ett antal andra platser där utbyggnad kan ske.  

Kommentar: 

Se sammanställda kommentarer i inledningen av samrådsredogörelsen. 

 

32. Boende på Fjällbo Park 33 

Har via sina grannar fått kännedom om byggnationsplaner och undrar varför boende i 

området inte har blivit bättre informerade om dessa planer, så att de hade haft tid till att 

sätta sig in i detta samt delta i det möte som hölls på Fjällboskolan den 17/2 för att föra 

ett gott samtal med stadsbyggnadskontoret och kunnat uttrycka sina åsikter direkt? 

Framför att projektet berör de boende på alla tänkbara sätt. Anser att det minsta stads-

byggnadskontoret hade kunnat göra hade varit att informera de boende väl och i god tid. 

Klockslaget för ovan samrådsmötet borde ha varit sådant att heltidsarbetande föräldrar 

hade haft möjlighet att delta, alltså inte kl 17 en vardag. 

Anser att det är viktigt att det byggs hyresrätter till rimliga priser och påtalar vikten av 

tillgång till hyresrätter i den typ av miljö som Fjällbo Park är idag. Framför att ett boen-

de i Fjällbo Park ger personer som inte kan köpa en villa ändå möjlighet att få en känsla 

av att bo på landet. Framför att bo i Fjällbo Park är som att bo i ett litet paradis tack vare 

de stora trädgårdarna med fruktträd och odlingslotter, den goda grannsämjan, skogen, 

avsaknaden av bilar och att barnen kan springa fritt på stora grönområden. Informerar 

om att marken där det finns planer på att bygga nya vägar nyttjas av vuxna och barn för 

lek och uteaktiviteter. Befintliga träd ger skugga, lugn och ro samt avskildhet. Framför 

att det är en lycka att som hyresgäst få bo så bra, så ostört och i sådan harmoni. 

Undrar varför det måste byggas nya bostäder och vägar i ett område som är unikt? Sta-

den kommer att fortsätta att växa och det måste planeras för denna tillväxt men anser att 

det måste gå att kombinera nya bostäder med värden som behövs för mänskliga behov.  

Ifrågasätter om det bara är vissa individer i detta samhälle som har rätt till dessa behov 

och om plats och utrymme bara är till för de som har råd att köpa sig denna mänskliga 

rättighet. Ifrågasätter om resterande befolkning ska få betala ett högre pris genom att 

ytan de lever på blir mindre och mindre. Människor behöver luft att andas, plats att vis-

tas på, grönska och natur att titta på, andra människor att lita på. 

Vill att man ska ta till vara på alla de små paradis som finns runtomkring i hela Göte-

borg och våga tänka långsiktigt. Undrar om man kan bygga nya bostäder samtidigt med 

hänsyn till de människor som redan bor här och mår bra och med beaktande av att skapa 

plats för de som ännu inget har. 

Undrar om man skulle kunna bygga nya bostäder på det grönområde som sträcker sig 

mellan Fjällbo Park och Jättekullegatan och där det idag går en gång- och cykelbana. 

Förstår inte tanken bakom att förtäta i ett område som Fjällbo Park när det finns andra 
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alternativa områden, där resultatet av nya bostäder skulle bli lika bra, men med den sto-

ra vinsten att ingen invånare känner sig överkörd. 

Framför att de som bor i Fjällbo Park bryr sig om sitt område och inte är nöjda med pla-

nerna inför framtiden. Är helt emot planerna på att göra förtätningar inom Fjällbo Park. 

 

Kommentar:  

Enligt plan- och bygglagen ska kungörelse om samråd informeras i lokaltidning. Sam-

rådet kungjordes i Göteborgsposten 2015-01-21. Stadsbyggnadskontoret uppmanade 

även alla berörda fastighetsägare att informera sina hyresgäster om samrådet. Infor-

mation om samrådsmötet framgick i kungörelsen och även på planens officiella sida på 

Göteborgs stads hemsida. Under en (1) dag stod dock fel mötestid på planens officiella 

hemsida. Den felaktiga tiden spred sig på internet utan stadsbyggnadskontorets vetskap 

och utan möjlighet att justera. Rätt tid framgick dock i kungörelsen som är den lagstad-

gade informationskanalen för samråd för detaljplan. Samrådsmötet hölls kl 18–19.30 

den 17/2. Under hela samrådstiden fanns möjlighet att ringa eller skicka e-post till 

kommunens handläggare för att ställa frågor och framföra sina åsikter. 

För övriga synpunkter, se sammanställda kommentarer i inledningen av samrådsredo-

görelsen. 

 
33. Boende på Sysslomansgatan 27  

Anser att Utby är en unik plats och att det är klart att fler ska få möjligheten att bo och 

låta sina barn växa upp här. Framför att de välkomnar en mix av samhällsmedborgare 

för det är precis det som är unikt med Utby. Men för att Utby ska förbli en unikt ska 

man med en ”mycket varsam hand” förtäta detta område och ta hänsyn till områdets 

historia och natur. Upplever inte att planförslaget tar hänsyn till helheten. Att bygga 

bostäder är inte svårt, men att skapa rätt klimat för barn, ungdomar och gamla att leva 

och inte bara bo är inte riktigt lika självklart.  

Framför att de bor i ett hyresrättsradhus vilket är ett fantastiskt boende och mycket säll-

synt i Göteborg. Framför att de valde att flytta till Utby av just anledningen att det fanns 

en småskalighet som främjar familjer och boende att mötas ute. Vill att man ska ge 

människor möjligheten att skapa mångfald i hur man bor och skapa förutsättningar som 

inte skapar segregation. Anser att den föreslagna planen att bygga punkthus skapar klyf-

tor mellan människor. Undrar varför man inte tar hänsyn till tidigare misstag och drar 

referenser till miljonprogrammet som tillfälligt löser en bostadsbrist utan att beaktande 

av hur man tar hand om alla. Framför att London är ett bra exempel på en storstad där 

finns blandad bebyggelse. Oavsett klasstillhörighet är radhus ett helt naturligt inslag i 

stadsbilden.  

Ifrågasätter varför man inte bevarar det som är unikt med Utby och skapar ett område 

med historia och en natur som är helt unik. Arvet här bör förvaltas på rätt sätt med en 

plan för ungdomar, gamla och hur trafiken ska tas om hand. Historiskt sätt kom egna-

hemsområdet till för människor som arbetade på SKF. Alla skulle ha möjlighet till ett 

litet hus med egen täppa. Anser att det var ett sätt att ge människor ett värde att förvalta, 

känna sig stolta över och det fick människor att mötas. Det är det unika arvet man ska ta 

hänsyn till och utveckla i Utby. Påtalar att man ska visa att Göteborg kan och vågar 

skapa framtidens boende som gör att vi vill mötas mellan klassgränserna.  

Påtalar att det planeras för ett 5-våningshus 20 meter framför deras terrass vilket innebär 

att huset kommer skugga från lunch till solnedgång. Framför att för de boende handlar 

det om mer än bara att solen försvinner.  
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Att anlägga en parkeringsficka vid Fjällboskolan anser de inte kommer att lösa några 

problem. Anser inte att planförslaget i tillräckligt hög grad redovisar hur och var alla 

nya bilar ska parkeras. Önskar också se utredningar som stödjer påståendet om ”den 

goda kollektivtrafiken”, att det finns tillräckligt med skolor. Undrar även var ungdomar 

ska ta vägen. Anser att vissa skrivelser i planförslaget är lösa antaganden som inte stöds 

i någon utredning. Inte heller hur man tänker bevara träd och minimera påverkan på 

naturen/skogen i relation till det stora huset inom område E baseras på någon utredning, 

enbart att ambitionen finns.  

Framför att träden som finns väster om deras hus är fantastiska och en del av karaktären 

i området och ifrågasätter om planförslaget möjliggör att dessa kan vara kvar.  

Påtalas sammanfattningsvis att de inte är emot förtätning. De är emot segregation och 

för blandad bebyggelse för alla samt värnar om livskvalitén som Utby har idag, oavsett 

ålder. Utby är ett av få ställen med en blandad population som möts över klassgränserna 

på de gröna ytor som finns. Föreslår att stadsbyggnadskontoret ska tänka ett varv till 

och bygga småhus i 2-3 våningar med lägenheter, likt Timmerslätt i Partille eller Eklan-

da i Mölndal. Vill att stadsbyggnadskontoret kommer med förslag på framtidens boende 

som gör sig hållbart för miljön. Skapa inte en förutsättning för ytterligare en misslyckad 

förort. 

Kommentar:  

Se sammanställda kommentarer i inledningen av samrådsredogörelsen. 

 

34. Boende på Fjällbo Park 31  

Tycker inte att det är ok att bygga i Fjällbo Park. Informerar om att de flyttade hit på 

grund av naturen, att det är ett lugnt och tryggt område som är bra för barn att växa upp 

i. Anser att för tät bebyggelse förstör det charmiga rogivande området. Förslaget innebär 

mindre yta för barn och vuxna att röra sig på men mer folk och bilar samt ingen ny väg 

in till Fjällbo förutom den befintliga som går förbi Fjällboskolan. Anser att det redan i 

dagsläget är kaos vid hämtning och lämning av barn och undrar hur det blir med ytterli-

gare 200 bilar som ska passera där dagligen. Känner oro över hur all tillkommande tra-

fiken påverkar tryggheten. Framför även oro över att bo med barn vid en byggarbets-

plats, vilket också innebär att man måste åka iväg någonstans med barnen för trygg lek 

utomhus under byggtiden.  

Framför att de bor i ett väldigt lyhört hus och det kommer inte vara positivt vare sig 

under byggtiden eller när eventuella hus står klara då de kommer tätt inpå. Tycker heller 

inte att det är ok att flytta vägen 4 meter närmare deras hus vilket innebär att gräsmattan 

de nyttjar försvinner.  

Påtalar att de befintliga avloppsrören i området inte är i bra skick och ifrågasätter att 

inga nya rör ska läggas utan att man ska koppla på det befintliga nätet. Undrar hur det 

då kommer att bli med så många fler bostäder. Informerar om att slamsugningsbilarna 

ofta är i Fjällbo Park, framför allt nere vid Fjällboskolan.  

Undrar om de boende i Fjällbo Park får reducerad hyra under byggtiden om planförsla-

get går igenom.  

Kommentar:  

Hyror hanteras inte inom ramen för detaljplanearbete och kommenteras inte här. Bo-

ende hänvisas till respektive hyresvärd i frågan.  

För övriga synpunkter, se sammanställda kommentarer i inledningen av samrådsredo-

görelsen. 
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35. Boende, Fjällbo Park 14 

Anser att det med tanke på att husen i Fjällbo Park är k-märkta är väldigt märkligt att 

det ändå går att förtäta området. Det är inte bara husen som är speciella utan hela miljön 

runt omkring. Befintliga lägenheter har inga balkonger utan de boende är helt beroende 

av de stora grönområdena som finns. Planförslaget innebär att de flitigt använda grön-

ytorna och lekplatsen försvinner. Fjällbo Park är en unik miljö både när det gäller be-

byggelsen och grönområden. Framför att för människor som inte kan köpa hus är ett 

boende här så nära man kan komma att ha sitt eget. Framför att det råder en speciell 

stämning och gemenskap som här skulle gå förlorad om fler skulle dela på dessa ytor. 

Anser även att det ökade antal bilar skulle påverka området negativt. Påtalar att det 

finns stora gröna ytor strax utanför området, på andra sidan av parkeringen vid tvätteri-

et, som skulle kunna nyttjas.  

Kommentar:  

Se sammanställda kommentarer i inledningen av samrådsredogörelsen. 

 
36. Boende, Sysslomansgatan 37 

Påtalar att Utby redan idag är en bilberoende stadsdel då kollektivtrafiken inte är bra. I 

planhandlingarna hänvisar man till att kollektivtrafiken är god. Det man då bara tar hän-

syn till är närhet till busshållplats. Informerar om att verkligheten är en helt annan då 

bussarna är överfulla och turtätheten är låg även under högtrafik. I och med att kollek-

tivtrafiken är så eftersatt så innebär det att de boende i 220 nya lägenheterna som plane-

ras i Fjällbo Park mer eller mindre blir bilberoende eftersom bussarna inte klarar av da-

gens mängd av folk och knappast klarar ytterligare resenärer. Påtalar att ett samarbete 

med Västtrafik är nödvändigt för att lösa kollektivtrafiken, för nu boende och framtida 

Utbybor. Framför att stombuss/spårvagn har varit på tal och undrar om det kan vara en 

lösning.  

Framför önskemål om lämplig markplanering eller avgränsning kring de nya parkering-

arna med hänsyn till närhet till trädgårdar och uteplatser.  

Kommentar: 

Frågan om häckar, avgränsning mm vidarebefordras till fastighetsägaren då det inte är 

en fråga som en detaljplan hanterar.  

För övriga synpunkter, se sammanställda kommentarer i inledningen av samrådsredo-

görelsen. 

 
37. Boende, Sysslomansgatan 29 

Framför oro över planerna att bygga ett femvåningshus vid Sysslomansgatan (område 

E). Påtalar att det kommer att påverka insyn och kvällssol.  

Kommentar: 

Se sammanställda kommentarer i inledningen av samrådsredogörelsen. 

 

38. Boende, Fjällbo Park 33 

Påtalar att det i detaljplanen framhålls att en anpassning ska göras till befintlig bebyg-

gelse och att det ska ske med hänsyn till intilliggande äldre bebyggelse vad gäller vo-

lym, placering och angöring m.m.  
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Gällande volym framförs att planförslaget är alltför offensivt. Varenda gräsyta bebyggs, 

med undantag för delen i mitten som redan är skyddad på grund av förekomsten av 

ovanliga fladdermusarter. Framför att uteplatsen vid Fjällbo Park 33 förloras och att de 

gamla träden mellan tjänstebostäderna och övrig bebyggelse försvinner till stor del. Vi-

dare försvinner barnens lekplats. Framför att detta innebär en kraftigt försämrad utemil-

jö för de boende, bland annat på grund av avsaknad av egna balkonger eller altaner. 

Anser att femvåningshus i ett område som nästintill domineras av tvåvåningshus inte är 

att beteckna som en anpassning till befintlig bebyggelse avseende volym.  

I fråga om placering framför att det gamla institutionsområdet mestadels är byggt i 

nordvästlig riktning och området karaktäriseras av sina långa korridorer som löper pa-

rallellt. Detta möjliggör att man kan se ända från tjänstebostäderna och över till södra 

sidan E20 och till Sävedalen. Påtalar att man i planförslaget placerat femvåningshus 

(C2)  mellan tjänstebostäderna och övrig bebyggelse på ett sådant sätt att dessa blocke-

rar områdets siktlinjer. Påtalar vidare att det fanns en ursprunglig tanke hos arkitekten 

om husens placering och genom att bygga på detta vis skapades en rogivande miljö med 

utblickar för hemmets patienter. Anser att områdets karaktär kommer att förändras och 

tjänstebostäderna kommer inte längre att vara synliga från övriga delar av Fjällbo Park 

med anledning av planförslaget. De boende kommer istället få titta upp mot flera fem-

våningshus. Vidare planeras för att dessa femvåningshus ska omges av bilvägar på 

ömsom sida, vilket leder till att tjänstebostäderna mer eller mindre avskärmas från övrig 

bebyggelse. Anser också att bebyggelsen inom C1 är illa placerade med snedställda hus 

i längor vilket bryter mot befintlig bebyggelse när det gäller kriteriet placering av husen.  

Gällande angöring framförs att den framlagda detaljplanen medför en kraftigt ökad bil-

trafik i området vilket är djupt olyckligt då området domineras av småbarnsfamiljer. 

Vidare finns ett flertal skolor och förskoleverksamheter inom eller i nära anslutning till 

Fjällbo Parkområdet. En ökad biltrafik innebär en kraftigt försämrad boendemiljö i 

Fjällbo Park. Trafiksituationen är redan nu ansträngd kring skolorna vid sk. peaktider. 

Vidare hävdas i planförslaget att kollektivtrafiken är god. Framför att detta dessvärre 

inte är sant. Västtrafik har under många år brottats med kapacitetsproblem under peakti-

der och bussarna är överfulla, varför inkommande synpunkter gällande detta är högfre-

kventa.   

Framför vidare att Fjällbo Park är med i kommunens bevarandeprogram. Det innebär att 

man avser bevara byggnaderna och den unika parkmiljön. Betraktar Fjällbo Parkområ-

det som en helhet och bestrider framlagd detaljplan med stöd av ovanstående argumen-

tation.  

Kommentar: 

I samrådsförslaget föreslås byggnaderna inom C2 vara i fyra våningar, inte fem som 

anges i skrivelsen. 

För övriga synpunkter, se sammanställda kommentarer i inledningen av samrådsredo-

görelsen. 

 
39. Skrivelse med 14 namnunderskrifter, boende, Fjällbo Park 29-35 

Framför att de föreslagna bostadshusen inom C2 drabbar de boende negativt. Den störs-

ta förändringen är att den befintliga gatan nedanför Fjällbo Park 29-35 ska flyttas 5-10 

meter norrut och därmed kommer mycket närmare husgavlarna på Fjällbo Park 29-35, 

som närmst 1,5 meter. Anser att den föreslagna förändringen av gatans läge i kombina-

tion med att de nya husen kommer nära Fjällbo Park 29-35, 9-10 meter från hushörn till 

hushörn i några fall, kommer att innebära en kraftig försämring av när- och utemiljön. 

Påtalar att slänten nedanför Fjällbo Park 29-35 med träd, buskar och planteringar som 
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går parallellt med befintlig gata berikar sin omgivning och ger en vacker inramning åt 

bostäderna och omgivande natur. Framför att denna slänt genom planförslaget kommer 

att förstöras och beroende på hur markprofilen ska ändras kommer de få en brant mur 

ovanför eller nedanför den nya norra gatan. En gata nedanför de nya husen inom C2 är 

också planerad. Anser att idén bakom de dubbla gatorna nedanför Fjällbo Park 29-35 

synes vara att lösa parkeringen för de nya husen. För att få plats med gata och längsgå-

ende parkering söder om de nya husen tvingas läget för planerade hus inom C2 skjutas 

norrut mot Fjällbo Park 29-35 mer än vad som varit fallet med en annan parkeringslös-

ning. Konsekvensen blir att befintlig gata till Fjällbo Park 29-35 måste flyttas. De boen-

de framför att de vill ha kvar gatan i sitt befintliga läge och föreslår istället att den nya 

gatan söder om de nya husen utgår och att befintlig gata nyttjas. Alternativ framförs för 

att tillgodose parkeringsbehovet på annat sätt: 

 

1. Längs den befintliga gatan kan mer kantparkering läggas till, som kan betjäna även de 

nya husen. 

2. Gatans befintliga parkeringsyta i öster kan utökas. 

3. Kantparkering kan anläggas längs andra befintliga gator inom området. 

 

Söder om förskolebyggnaden i planområdets västra del (C1) har man på plankartan pla-

cerat in en byggrätt mitt på den befintliga gång- och cykelvägen ut mot busshållplats 

Gillegatan för buss 58. De boende framför att gång- och cykelvägen nyttjas av många 

boende och besökande och att de önskar ha kvar den och undrar vad man kan göra för 

att behålla gångvägen. De boende föreslår att den planerade byggnaden ges en position 

20 meter söderut och att lekplatsen flytta till annan lämplig plats inom området. 

Önskar att kommunens detaljplan har en bättre balans mellan hur den föreslagna bebyg-

gelsens behov ska tryggas och hur de boendes behov ska tryggas. Påtalar att stöd för 

detta finns i planförslaget genom varsamhetsbestämmelserna för de nya husen - "ny 

bebyggelse ska utformas med särskild hänsyn och anpassning till omgivningens egen-

art". 

Kommentar: 

Se sammanställda kommentarer i inledningen av samrådsredogörelsen. 

 

40. Skrivelse med 3 namnunderskrifter, boende, Fjällbo Park 29, 33 

Påtalar att det utanför Fjällbo Park 29-35 finns planer på att anlägga en ny väg cirka 1,5 

meter från gaveln till hus nr 31 och 4 meter från hus nr 29 vilket innebär att stor del av 

gräsmattan som är plan och nyttjas för uteaktiviteter försvinner. Växtligheten kommer 

att försvinna vid ett genomförande av planförslaget. Anser att anläggandet av en väg så 

nära husen innebär ett stort negativt ingrepp i utomhusmiljön både vad gäller säkerhet 

(ökad trafik) ökad ljudnivå och förvanskning av grönytor. Anser inte att det finns något 

behov av att komma närmre entréerna och hävdar att gatan inte ska flyttas närmre bygg-

naderna på Fjällbo Park 29-35. Framför att de inte ser några möjligheter att genom åter-

plantering återskapa den miljö som försvinner genom anläggandet av den nya vägen. 

Framför också att det är tveksamt om träd i övriga delar av parken kommer att klara det 

stora ingrepp som en förtätning innebär. Det kommer att ta många år innan nyplanterade 

träd växer upp till samma storlek som befintliga träds storlek. I skrivelsen framförs att 

parken har hög trivsamhetsfaktor tack vare sina gräsmattor, planteringar och träd och 

ser inga positiva konsekvenser av planförslaget för befintliga hyresgäster då det innebär 

en försämring av utemiljön. Fjällbo Park är en oas för områdets hyresgäster och popu-

lärt promenadstråk för boende i Utby. Vill att Fjällbo Park även i fortsättning ska vara 

en lugn, trygg och vacker plats där boende kan njuta av naturen på nära håll. Anser att 
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planerad bebyggelse kommer att dominera då den är högre än befintlig bebyggelse. I 

kombination med en minskning av gröna ytor kommer förtätningen innebära en drama-

tisk förändring till det sämre av områdets karaktär.  

Framför oro över hur de tänkta fasaderna kommer att se ut då planerade bebyggelse 

avses ha en egen karaktär. Undrar om man inte bör vara mån om att få till en bebyggelse 

som harmoniserar med befintlig bebyggelse.  

Den föreslagna byggnaden inom område E har ett utförande som inte har någon likhet 

med övrig bebyggelse. Påtalar att det är lätt att få uppfattningen att det är upp till varje 

byggbolag att bestämma bebyggelsens utformning utan hänsyn till helheten. Anser att 

det vore bättre att finna en tom yta, t.ex. närliggande idrottplatser eller längs Säveån, 

och där planera för tät bebyggelse istället för i Fjällbo Park.  

Kommentar: 

Se sammanställda kommentarer i inledningen av samrådsredogörelsen. 

 

41. Skrivelse med 65 namnunderskrifter, boende, Fjällbo Park och  
Sysslomansgatan mm. 

Den unika parkmiljön: Påtalar att institutionsområdet som helhet ingår i Göteborgs 

stads bevarandeprogram och att hela området, innefattande alla byggnader och grönytor, 

har ett stort värde. Framför även en fråga hur och om parkmiljön i Fjällbo Park är skyd-

dad på något vis, främst med avseende på parken i mitten av området. Anser att utbygg-

nad i Fjällbo Park med ett antal hus kommer att påverka områdets karaktär avsevärt. Att 

bygga mellan de gamla vårdpaviljongerna och tjänstebostäderna (C2) kommer splittra 

det ursprungliga området. Påtalar att ljus, funktion och grönska var ledorden när områ-

det byggdes och med respekt för arkitekturens ursprungstanke bör inte för många hus 

byggas i det befintliga området. Med allt för stort antal nya byggnader kommer områ-

dets särprägel att försvinna. Parken har en hög trivselfaktor till stor del på grund av sina 

gräsmattor, planteringar och träd. 

Barnperspektiv: Med hänvisning till formulering i planbeskrivningen angående sociala 

konsekvenser och barnperspektiv framförs att grönytorna i området nyttjas frekvent av 

de boende. De boende saknar egna uteplatser och balkonger. Platser som nyttjas för 

uteaktiviteter och sociala aktiviteter kommer att byggas bort. I skrivelsen framförs ett 

antagande om att 0.75 bilar tillkommer per hushåll. Om det byggs 225 lägenheter inne-

bär det att cirka 170 bilar tillkommer i området, vilket anses som en väsenlig ökning av 

trafiken i området. Påtalar att stora markytor kommer gå till parkeringsplatser, vilket 

innebär ökad trafik och ökad risk för barnen i området. Alla trafik ska också passera 

Fjällboskolan, då det i dagsläget är den enda infarten till området. Anser att en utförlig 

studie bör göras med avseende på den ökande trafikbelastningen som den planerade 

förtätningen medför och påtalar att det redan idag kan vara svårt att ta sig ut till Utbyvä-

gen. Det krävs patrullerande väktare vissa tider på dygnet för att stävja trafiksituationen 

utanför Fjällboskolan. Påtalar vidare att området inte har något behov av ökad trygghet 

som det i planbeskrivningen framförs att den ökade bebyggelsen kommer att medföra. 

Anser redan området som tryggt. 

Natur: Med hänvisning till formulering i planbeskrivningen angående bevarande av 

större träd framförs att lindarna runt Fjällbo Park markerar det område som ingår i beva-

randeprogrammet. Ifrågasätter hur man säkerställer att de bevaras när man bygger ett 

flertal fastigheter i till exempel den västra delen (C), upp mot Fjällbo ängar. Påtalar att 

ett flertal lindar fälldes i den östra delen när man byggde vid slutet av Sysslomansgatan. 

Nedanför de gamla tjänstebostäderna på Fjällbo Park 29-35 finns det planer på att an-

lägga en ny väg, cirka 1,5 meter från gaveln till hus nr. 31. Påtalar att detta innebär att 
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en stor del av de boendes gräsmatta, två blodlönnar som finns på var sida om trappan 

upp till Fjällbo Park 29 och en blodlönn vid Fjällbo Park 33 kommer att försvinna. An-

ser att anlägga en väg så nära husen innebär ett stort negativt ingrepp i utomhusmiljön 

både vad gäller säkerhet, ökad trafik, ökad bullernivå och ett stort ingrepp på naturen 

genom skövling av träd, buskar och planteringar. Anser inte det kommer vara möjligt att 

återskapa den miljö som försvinner i och med anordnande av den nya vägen då ytan 

framför Fjällbo Park 29-35 reduceras. Tror inte att träd i övriga delar av parken kommer 

att klara det stora ingrepp som en förtätning innebär i form av grävarbete mm. Påtalar 

också att det kommer att ta många år innan nyplanterade träd kommer att växa upp till 

befintliga träds storlek. Exempel kan ses i området runt Sysslomansgatan, där en del 

träd togs ned runt 2004 vid byggandet av de fastigheter som finns där nu. De träd som 

planterades då är fortfarande små. I den nordöstra delen löper idag en lindallé som på ett 

naturligt sätt avgränsar de senare tillkomna flerfamiljshusen vid Sysslomansgatan mot 

parkområdet. Dessa träd skapar insynsskydd och en grön vägg som uppskattas av de 

boende på båda sidorna. Påtalar att uppförande av de planerade punkthusen inom områ-

de D innebär att lindarna kommer att tas ner. Tror att det är högst tveksamt om dessa 

kommer att ersättas med nya. Anser också att det blir för trångt att återplantera denna 

typ av träd och påtalar att få fastighetsägare vill ha stora träd nära sina fastigheter.  

Är tveksamma till hur bostädernas tilldelade tomtmark kommer att planeras. Framför 

oro över att avgränsning kring de nya husen kring kommer ske, vilket skapar ett område 

som inte inkluderar. Det är inte önskvärt. 

Förslag: För de planerade byggnaderna i anslutning till Fjällbohemmets byggnaderna 

föreslår de boende att de ska se ut som nuvarande bebyggelse. De byggnader som byggs 

runt de gamla vårdpaviljongerna (C1 och D) ska byggas i betong och utföras med 

vindskupor. De byggnader som byggs nedanför Fjällbo Park 29-35 (C2) ska byggas 

med träfasad. Storlekarna på de nya byggnaderna föreslås vara som befintliga byggna-

der och inte som i planförslaget. Anser annars att nya de byggnaderna kommer att do-

minera i området. De nya byggnaderna bör inte ha balkonger då det inte passar in med 

befintliga byggnader. Den planerade byggnaden vid Sysslomansgatan (E) kommer att 

skymma utsikten mot naturen från befintliga hus. Byggnaden föreslås uppdelas på två 

byggnader istället för en stor och bör se likadant ut som befintliga närliggande byggna-

der.  

I skrivelsen påtalas att byggnader i fem våningar kommer innebära att befintliga bostä-

der får ökad insyn och förlorar delar av sitt dagsljus och utblickar mot naturen från sina 

lägenheter. Följden blir att man får hus med neddragna persienner. Informerar om att 

några hyresgäster upplever att lägenheterna redan i dagsläget är mörka.  

Anser att om de nya byggnaderna utförs på samma sätt som befintliga skulle nog områ-

dets förtätning på sikt lyftas fram som ett lyckat exempel på att få befintlig och ny be-

byggelse att smälta ihop. 

Förslag framförs på annan mark som är obebyggd mark i närområdet som istället kan 

bebyggas. Vill lyfta fram att en stor andel av de boende i Fjällbo Park flyttade hit för att 

komma nära naturen och slippa trafikbrus och dålig luft. Framför att det är svårt att se 

positiva konsekvenser av planförslaget för befintliga hyresgäster då det innebär en kraf-

tig försämring av utomhusmiljön vad det gäller utsikt, buller, säkerhet och gröna ytor. 

Kommentar: 

För parken i mitten som refereras till i skrivelsen anges i detaljplanen från 1991 att 

”befintlig parkanläggning skall bevaras”. Bestämmelsen finns bara för nämnd park. I 

övrigt finns inget särskilt skydd för parken.   

För övriga synpunkter, se sammanställda kommentarer i inledningen av samrådsredo-

görelsen. 
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Övriga 

42. Swedegas  

Har inget att erinra mot detaljplanen. Swedegas har ingen högtrycksledning eller plane-

rad utbyggnad för energigas i anslutning till detaljplaneområdet.  

43. Boende på Slåttängsgatan 69 

Påtalar att gångvägen från Gillegatan hamnar rakt i det nya huset och undrar om det ska 

bli någon portgång eller om det blir det en runtgående gångbana. Gångvägen syns inte 

på ritningen. Närmaste hållplats är Gillegatan för de boende.   

Kommentar: 

Se sammanställda kommentarer i inledningen av samrådsredogörelsen.  

 

44. Fastighetsägare, Utby 25:7, Fyrisvägen 18  

Anser inte att någon byggnation ska tillåtas förrän trafikfrågorna är lösta. Genom trafik-

saneringen på Artillerigatan har kapaciteten minskat i hög grad. Påtalar att det byggs för 

en stor mängd lägenheter och verksamheter i och runt Kviberg vilket ökar trafikflödena 

på Kvibergsvägen och Utbyvägen. Kvibergslänken är redan överbelastad och allt mer 

trafik kör över Lemmingsgatan. Framför att man tidvis inte kan komma över Lem-

mingsgatan västerut till fotbollsplanerna och att det är allt mer tung trafik på vägarna i 

området, trots att det är ett villaområde med många barn. Ställer krav om att trafikfrå-

gorna först ska lösas innan någon som helst utbyggnad tillåts. Utbyvägen mellan Fjällbo 

och Kviberg ska endast vara för lokaltrafik och inte all genomfartstrafik som det redan 

är. Framför krav om ett mot vid Bergsjövägen/Mellbyleden. Föreslår att det går via 

gränsen mot Partille (ev. Vagnmakaregatan), med en bro över Säveån och järnvägen och 

anslutas till Industrivägen och med ett mot som ansluter till E20. Då kan all tung trafik 

gå till industriområdet och all trafik kan anslutas till E20, som fått ökad kapacitet dels 

genom Röde orm och den framtida Marieholmstunneln. Anser att det ska vara utbyggt 

och klart innan områdena exploateras mer. Vid behöv behöver också Kvibergslänken 

byggas ut, men det viktigaste är motet vid Mellbyleden till E20. 

Kommentar: 

Se sammanställda kommentarer i inledningen av samrådsredogörelsen.  

 
45. Boende på Boktryckaregatan 7 

Anser att det är förkastligt att förtäta Fjällbo med hänsyn till att det finns gigantiska ytor 

söder om Utbyvägen som tyvärr med hänsyn till skrot och industrier har blivit totalför-

störda och med kraftiga föroreningar mot Säveån. Anser att det är en stor area som man 

borde fundera på då detta område är en stor miljökatastrof med oljeskimmer i stora delar 

av området.   

Kommentar: 

Som nämnt belastas föreslagna områden med stora föroreningar och är därmed inte 

lämplig för bostäder utan att marksanering genomförs. Frågan hanteras inte i detta 

planarbete och kommenteras inte ytterligare. 

  

46. Boende på Bokbindaregatan 26 

Anser att det är ett bra förslag och att det behövs fler bostäder i Göteborg, inte minst i 

Utby.  
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Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret noterar de positiva synpunkterna.  

 

47. Boende på Frimästaregatan 36 

Har synpunkter angående område F. Den tilltänkta angöringen från Kannjutaregatan 

kommer innebära en betydande ökning av trafik, både personbil och tyngre trafik såsom 

varuleveranser via Frimästaregatan, Kannjutaregatan och Drejaregatan. Påtalar att detta 

inte är gator som är avsedda för en stor genomströmning av trafik. Det är redan idag 

med de bilar som passerar till nuvarande förskola mycket begränsad framkomlighet. En 

utökning av förskolan såsom förslaget ligger kommer också att leda till ett ökat antal 

bilar passerar vilket kommer försvåra framkomligheten ytterligare. Informerar om att 

det vid korsningen Frimästaregatan/ Kannjutaregatan är många barn som passerar över 

Kannjutaregatan till den stig som leder till Karduansmakaregatans förskola. Anser att en 

ökad trafik här kommer innebära ökade trafikrisker och fara för passage. Det är en snäv 

korsning med relativt dålig sikt sett från Frimästaregatan. Anser därför att angöring till 

den tilltänkta nybyggda förskolan istället bör ske via Sysslomansgatan där också en ut-

ökning av parkering och vändplats bör kunna integreras i tänkta byggplaner för område 

E. Påtalar att det naturområde öster om förskolan som tas i anspråk är ett värdefullt na-

turområde som är passage till stigen längs med berget. Den används också av många 

barn, bland annat till pulkaåkning.  

Kommentar: 

Se sammanställda kommentarer i inledningen av samrådsredogörelsen.  

 
48. Boende på Klensmedsgatan 4  

Anser att det är nödvändigt att det byggs fler lägenheter men vill ha en förklaring hur 

det är tänkt att lösa problemet med grundskoleplatser. Det kommer att skapas nya bo-

städer och förskoleplatser men inga grundskoleplatser. Inför skolstart augusti 2015 

kommer det att bli problem för barn i upptagningsområdet att få plats på Fjällboskolan. 

Problemet blir inte mindre utan är akut. 

Kommentar: 

Enligt stadsbyggnadskontorets tidplan väntas detaljplanen vinna laga kraft under 2016. 

Det innebär att byggstart inte kan ske förrän 2016-2017. Inflyttning kan därmed inte 

ske förrän sannolikt 2018.  

För övriga synpunkter, se sammanställda kommentarer i inledningen av samrådsredo-

görelsen.  

49. Boende på Bårdskäraregatan 12  

Påtalar att det kommer bli mycket trafik på Sysslomansgatan utanför Fjällboskolan. 

Framför att det redan i dag är det mycket farligt för barnen att gå över vägen och före-

slår en gångtunnel eller liknande. Anser att det vore roligt om det kunde byggas någon 

form av allmän lekplats med lite nya saker. Det går ju att rusta upp de som finns, det lär 

komma en del nya barn till området. Även en ny skola är ju på sin plats, t.ex. en 6-9 

skola.  

Kommentar: 

Se sammanställda kommentarer i inledningen av samrådsredogörelsen.  
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50. Boende på Jättekullegatan 22  

Tycker förslaget är befängt. Anser att Göteborg med sina yttre stadsdelar behöver och 

ska bevaras. Ett stort skäl till att Utby är populärt är all natur som finns runt omkring - 

berg, ängar, träd, stigar och liknande. 

Kommentar: 

Se sammanställda kommentarer i inledningen av samrådsredogörelsen.  

 
51. Boende på Sockerbagaregatan 18 

Tycker det är positivt att staden bygger mer men är mycket oroad av skolsituationen i 

Utby. Anser att bygga så många nya bostäder är en långsiktig plan och därför är det 

ledsamt att utbyggnaden eller nybyggande av skolverksamheten är så kortsiktig. Fram-

för oro över fulla klassrum och tillfälliga baracker och undrar hur stadens tänker angå-

ende detta. 

Kommentar: 

Se sammanställda kommentarer i inledningen av samrådsredogörelsen.  

 
52. Boende på Tornväktaregatan 22B  

Anser att planförslaget mer visar hur mycket ny våningsyta som kan åstadkommas med 

hänsyn till teknik- och solljusförhållanden än hur en anpassning till området bör ske 

med ledning av kommunens bevaringsprogram och befintliga förhållanden. Även hän-

syn till omgivande bebyggelse och landskap saknas mer eller mindre. Anser att detta 

bl.a. framgår av att anknytningen till angränsande gångstråk inte finns med på grundkar-

tan eller på illustrationsritningen. Det kan dessutom noteras att exploateringen har ökat 

med drygt 100 % sedan programförslaget, trots den kritik detta förslag fick.  

Föreslagen bebyggelse inom område C1 är i tre våningar och sägs binda ihop angrän-

sande områden. I väster utgörs dessa av små envåningshus och i öster av friliggande 

tvåvåningshus. Den föreslagna husraden med en cirka 100 meter lång byggnad i tre vå-

ningar kommer att utgöra en kompakt mur mellan områdena samtidigt som den öppna 

utblicken mot Fjällbo Ängar försämras. Husraden är helt främmande i området. 

Påtalar att Fjällbohemmet är uppbyggt med två huvudaxlar - Sysslomansgatan och dess 

förlängning norrut samt det öst-västliga gatu- och gångvägsstråket centralt i området 

och som mynnar vid busshållsplatsen Gillegatan. Det öst-västliga stråket som funnits 

med sedan 1940-talet då egnahemsområdet byggdes, har under alla år utnyttjats som 

väg till busshållplatsen vid Gillegatan. Gångvägens betydelse framgår också av flygfo-

tot från 1950-talet och fanns således även då området var inhägnat. I planförslaget före-

slås nu en byggnad tvärs över gångvägen som förutsätts ersättas med en konstlad krok 

runt byggnaden, vilket inte framgår av planbeskrivningen. Framför att det av fotot ned-

an tydligt framgår att en sådan krok inte har något stöd vare sig terrängen eller för att 

ange riktning till den viktigaste busshållplatsen. Anser att om man samtidigt öppnar 

gångstråkets östra del för genomgående gång- och cykeltrafik förstärks det olämpliga 

med en sådan krok. Föreslår en lösning genom att den norra byggnaden inom C1 halve-

ras, eller helst tas bort helt. 
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Inom C2 föreslås byggnader som avviker i höjd från områdets karaktär. Anser att det är 

än värre att exploateringen tycks förutsätta en ny kvartersgata söder om byggnaderna. 

Orsaken anges vara nivåförhållandena. Föreslår att husen istället angörs från norra sidan 

på t.ex. våning två eftersom de enligt PBL ändå måste förses med hiss. Därigenom er-

fordras inte den nya kvartersgatan och en stor del av det befintliga grönområdet kan 

sparas. 

I område E föreslås en cirka 80 meter lång byggnad i sex våningar med garage under, 

dvs. sju våningar sett från väster. Anser att de befintliga punkthusen har placerats och 

utformats med stor hänsyn till terrängen. Genom sin begränsade bredd släpper de fram 

bergspartiet samtidigt som man har fina utblickar från naturstigen utmed bergsfoten. 

Framför att den föreslagna byggnaden avviker helt från dessa punkthus beträffande så-

väl utsträckning som dimension. Byggnaden, som i sig är helt främmande på denna 

plats, kommer att effektivt stänga av kontakten mot berget. Förslaget att placera en gla-

sad del mitt i byggnaden fyller naturligtvis ingen funktion i detta avseende. Ett hus blir 

ju inte osynligt bara för att det får glasfasader. Anser att utformningen av byggnaden 

inte passar in på platsen eller harmoniserar med den befintliga bebyggelsen. Anser att 

om en byggnad ska placeras här bör den anpassas bättre såväl till de befintliga punkthu-

senen i fem våningar som till terrängen. Planförslagets idé att ge den en helt självständig 

utformning istället för en anpassning till befintliga byggnader medför troligen att hela 

området kommer att uppfattas som plottrigt.  

Kommentar: 

Se sammanställda kommentarer i inledningen av samrådsredogörelsen.  

 

53. Boende på Jättekullegatan 21 

Påtalar att delar av planförslaget är placerad runtom Fjällbohemmet som är skyddat i 

Göteborgs stads bevarandeprogram, Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, Program – 

skydd: Bevarandeprogram 1987. Anser att förtätning av det skyddade Fjällbohemmet 

med höga flerbostadshus går direkt emot att bevara detta område. Fjällbohemmets arki-

tektur kommer endast att kunna ses inifrån mitten av Fjällboparken och döljas helt från 

alla andra platser i området. Hela den ursprungliga planen med Fjällbohemmets/ Fjäll-

boparkens öppna ytor runt byggnaderna, som är skyddade i bevarandeprogrammet, öde-

läggs.  
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Framför att även lindalléerna är en del av Fjällbo/Utby och bevarandeplanen och bör 

bevaras. Enligt planförslaget är alla träd viktiga solitärer och ändå avser man att bygga 

bort ett stort antal träd, t.ex. C1:s södra del som är placerad vid den västra lindalléns 

södra del. Framför oro över att övrig bebyggelse inom C1 och C2 är planerad nära lind-

allén, med avseende trädens rotsystem samt all extra yta som krävs under byggtiden, 

med t.ex. stora maskiner som kommer utsätta träden för allvarliga skador. Anser att det 

på grund av ovanstående anledningar inte bör utföras någon byggnation i närheten av 

Fjällbohemmet eller lindallén.  

Påtalar att det bredvid A1-A2 och C1-C2 finns fristående enbostadshus i en våning. 

Planförslaget tar hänsyn till detta då bebyggelse inom A1 kommer att byggas med en 

högsta nockhöjd på 4 meter men att det för bebyggelsen inom C1 och C2 inte gjorts 

någon utredning avseende insyn eller solstudie. Det har inte heller tagits någon hänsyn 

till de närliggande låga enbostadshusen på t.ex. Jättekullegatan. Byggnaderna inom C1 

och C2 planeras ha en höjd på 9 respektive 12 meter. Om det ska byggas inom C1 och 

C2 trots att det går emot Göteborgs bevarandeplan, bör det som för A1-A2 tas hänsyn 

till den låga bebyggelsen i väster och Fjällbohemmet till öster och byggas med avsevärt 

lägre nockhöjd än föreslaget. 

Kommentar: 

Se sammanställda kommentarer i inledningen av samrådsredogörelsen.  

 
54. Boende på Boktryckaregatan 11 

Anser att det sämsta med förslaget är byggnationen av huset inom område E. Det kom-

mer ta bort utsikt och minska trivseln i området och kommer påverkan naturen och ber-

get. Ifrågasätter att alla bilister ska åka via Sysslomansgatan, där det redan är kaos på 

vardagsmorgnar. Påtalar att planförslaget innebär mycket mer biltrafik i området. Det är 

trångt redan nu och väldigt många parkerar på villagatorna. Har svårt att se ett än mer 

tätbebyggt Utby.   

Kommentar: 

Se sammanställda kommentarer i inledningen av samrådsredogörelsen.  

 
55. Boende på Danska vägen 72  

Anser att den sydligaste, långa huskroppen inom C1 skapar en barriär mellan befintliga 

bostäder och Fjällbo ängar samt förtar områdets luftiga karaktär av hus i park. Byggna-

den borde delas upp i två volymer genom att det mittersta segmentet tas bort.  

Punkthusen i område D1 tycks vara godtyckligt placerade där det funnits plats. Det syd-

västra huset står nära ett befintligt hus med lite större skala, ganska centralt i området, 

vilket skulle kunna motivera den föreslagna höjden på fem våningar. Föreslår att de 

båda andra borde få lägre höjd för att inordna sig i den befintliga äldre bebyggelsen. Det 

gäller inte minst det norra föreslagna punkthuset som tränger sig på den befintliga, väl 

sammanhållna gruppen punkthus i öster. 

Anser att område E inte borde bebyggas. Det föreslagna huset skapar en barriär mellan 

bostadsområdet och skogen/bergen. Även om naturstigen kan passera på baksidan blir 

det som ett avbrott vid passagen av huset (natur - bebyggelse - natur) vilket kraftig för-

sämrar upplevelsen av "naturstig". Då terrängen på platsen är ganska öppen är det tvärt-

om viktigt att avståndet från stigen till bebyggelsen blir så stort som möjligt. Även in-

ifrån bostadsområdet är föreslaget hus problematiskt, då det kommer att bilda fond åt 

befintliga punkthus vars stora skala behöver bakomliggande berg att mäta sig emot. 

Anser att man, i förslaget, istället får flera skikt av storskalig bebyggelse som signalerar 
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innerstad snarare än hus i park. Om område E nödvändigtvis ska bebyggas borde det 

göras enligt framtaget program för området, dvs. med punkthus eller småhus, för att på 

så vis åtminstone minska bebyggelsens barriärverkan på platsen.   

Kommentar: 

Se sammanställda kommentarer i inledningen av samrådsredogörelsen.  

 
56. Boende på Jättekullegatan 41 

Anser att hela bygget är fel. Men bakgrund av trafiksituationen kommer Fjällbo och 

Utby inte att klara av så mycket människor som kommer att bosätta sig där. Trafiken 

förbi Fjällboskolan är panikartad vissa tider på dygnet när barn hämtas och lämnas. För-

tätningen innebär ännu mer trafik, plus byggtrafik. Anser att de höga husen som plane-

ras byggas mot Utby vid lindalléerna är helt fel och ifrågasätter hur det kan byggas så 

höga hus som kommer att öka insyn till husen på Jättekullegatan. Lindarna kommer att 

få ta mycket stryk när det byggs. Påtalar att Fjällbo är med i Göteborgs bevarandepro-

gram.  

Kommentar: 

Se sammanställda kommentarer i inledningen av samrådsredogörelsen.  

 
57. Boende på Murmästaregatan 6 

Framför att Fjällboberget är en mycket viktig friluftsattraktion och att stigen är mycket 

uppskattad och välanvänd. Stigen erbjuder idag en utsiktspunkt vid område E’s nordöst-

ra hörn. Utsikten är en av de få som visar hela dalen.  

Motsätter sig en sådan byggnad som är presenterad i del (E). Genom en lång huskropp 

kommer utsikten förstöras och stigen bli avsevärt mindre attraktiv. Informerar om att 

det är många som använder stigen och påtalar att när det blir fler boende i området så 

behövs stigen än mer. Punkthus är att föredra. Höjden på huset kommer bli tydlig och 

påträngande vid stigens entré vid äppelträdgården då det med sina 7 våningar kommer 

upplevas som något extremt och avvikande från en naturupplevelse. Förslaget redovisar 

att även på stigens högsta punkt, där det nu är en utsiktsplats, kommer 4 våningar ytter-

ligare av huset stoppa utsikten. Ser gärna att hela bergssidan och områdena längs stigen 

bör värnas som naturområde med hög attraktionskraft. Entrén vid äppelträdgården bör 

vara inbjudande och rustas upp. Stigens omgivningar är lika viktiga som stigen själv för 

att människor ska bibehålla hälsa och motion. Planen bör omfatta detta.  

Anser att den västra delen som nu är fotbollsplan också borde ingå i planen. Det är vik-

tigt att den rustas upp och dräneras. Den har ett eftersatt underhåll och behöver därför 

ingå i planen. Anser även att entrén till en i närmast övervuxen gångstig (från den mest 

östligt belägna tjänstebostaden) bör ingå. Här är stor höjdskillnad och stigen kunde gö-

ras så att fler kan använda den. 

Påtalar att planförslaget innebär fler bilvägar och mer asfaltyta i området. En särskild 

bilväg till de planerade punkthusen borde kunna undvikas och samutnyttjande av vägar-

na bör kunna ske. I första hand bör gångvägar finnas närmast husen så att området runt 

husen behåller sin prägel av park. Hela området har fått vara en park sedan 1930-talet 

med många särskilda växter, stora träd och planteringar. Det är en kulturgärning att låta 

det förbli så.  
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Kommentar: 

Skötsel av fotbollsplanen åligger fastighetsägaren och ska ske även om planen inte in-

går i detaljplanen. Så gäller även för den entré som omnämns i samma stycke. Synpunk-

ten har vidarebefordrats till fastighetsägaren.  

För övriga synpunkter, se sammanställda kommentarer i inledningen av samrådsredo-

görelsen.  

 
58. Boende på Murmästaregatan 6  

Motsätter sig en sådan byggnad som föreslås inom område E. Det är en i området avvi-

kande storlek på huskropp och en fasadutformning som är störande i ett känsligt område 

med en väl sammanhållen stil. Föreslår att man istället fortsätter med 5-6 våningar i 

punkthus i likhet med den tidigare utbyggnaden och med en liknande neutral färgsätt-

ning.  

Anser att det framlagda förslaget förstör utsiktslinjerna från den befintliga gågnstigen. 

Det är viktigt att det från stigen går att se ut mellan huskropparna och att det kan kom-

ma in solljus till gångstigen bakom huskropparna. 

Anser att huskropparna i område C1 blir för långa, det blir för långa gångvägar för att 

komma runt husen. Föreslår att byggnaderna delas upp i kortare enheter så att de stäm-

mer mer överens med de befintliga. 

Anser att den gångväg som finns från Fjällbo Park till Gillegatans busshållplats måste 

finnas kvar. Föreslår att det även bör öppnas en gångväg i andra änden mellan Familje-

bostäders område och Västerstadens område så att det blir fler promenadvägar i områ-

det.  

Föreslår att man bör fortsätta med puts som fasadmaterial och färgsättningen bör har-

monieras med den befintliga bebyggelsen. Även i fråga om fasaders utformning och 

fönster bör man eftersträva något som harmonierar med den befintliga bebyggelsen. 

Angående bebyggelsen inom A1 är det viktigt att det finns en genomtänkt lösning för 

parkering och trafik till och från de nya bostäderna.  

Kommentar: 

Se sammanställda kommentarer i inledningen av samrådsredogörelsen.  

 
59. Boende på Boktryckaregatan 10  

Anser att det är planerat förtätning i alldeles för hög grad och att det kommer påverka 

området negativt. Områdets karaktär är anledningen till att många flyttar till Fjällbo. I 

planbeskrivningen anges att området har mycket gröna ytor och närhet till natur mm. 

Det kommer följaktligen inte att gälla efter exploatering. Ofrånkomlig trafikökning och 

fler parkeringar kommer att inverka negativt. Ifrågasätter befintlig service vad gäller 

skolor. Menar att det redan idag är överbelagt på Fjällboskolan. Kollektivtrafiken behö-

ver också ökas.  

Opponerar sig mot ett 6-våningshus i den östra delen. Det blir trångt både vad gäller 

placering, höjd och utformning. Anser inte att detta hus anpassats till naturen och befint-

lig bebyggelse utan sticker ut för mycket på den här platsen. 

Kommentar: 

Se sammanställda kommentarer i inledningen av samrådsredogörelsen.  
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60. Boende, Drejaregatan 9 

Anser att det är alltför många och stora hus i planförslaget. Påtalar vikten av att särarten 

med den befintliga byggnationen finns kvar. Bostäder som inte har balkonger och dylikt 

bör få ha kvar mer av grönytorna för att ha det som sina uteplatser.  

Det är problem att ta sig längs Sysslomansgatan då bilar parkerar även där. Informerar 

om det inte finns gott om parkeringar i området.  

Anser att den stora huslängan i område E är alldeles för stor och förtar den fina dungen 

som idag är fin utsikt för närboende. I dagsläget löper en promenadsträcka utmed bergs-

kanten som används både för att ta sig upp i skogen men även sammanlänkar till övre 

delen av Utby. Anser heller inte att det planerade huset passar in med övrig bebyggelse. 

Föreslår att det istället byggs ytterligare ett punkthus som inte tar så mycket markområ-

de.  

Kommentar: 

Se sammanställda kommentarer i inledningen av samrådsredogörelsen.  

 
61. Utby Egnahemsförening 

Informerar om att Utby Egnahemsförening är en villaförening med c:a 800 medlemmar. 

Föreningen arbetar främst med att följa och påverka utvecklingen Utby samt dess om-

givningar genom kontakt med kommun och företag. Föreningen startade 1937.  

Framför att varje förändring som sker i närområdet viktig och föreningens främsta upp-

gift är att tillvarata medlemmarnas intressen. 

Historik om bebyggelsen och området: Ifrågasätter avsikten med att ”den tillkommande 

bebyggelsen ska ha en egen karaktär och utgöra ett positivt tillskott i stadsdelen” och 

undrar vad som menas med ”positivt”. Framför att det är svårt att få bygglov för att 

bygga till villorna då de fått tydliga instruktioner från byggnadsnämnden om att utbygg-

nad måste ske på ett sådant sätt som bevarar arkitektens intention. Husens linjer får inte 

brytas och bebyggelsen ska harmonisera med den som redan finns i området. Förening-

en ifrågasätter om inte dessa regler gäller för planförslaget och varför de nya byggna-

derna ska ha en egen karaktär och särskilja sig så markant mot befintlig bebyggelse. 

Föreningen är frågande till varför husen måste vara så höga med hänsyn till att bebyg-

gelsen omkring är småhus i väster och Fjällbo Parks flyglar mot öster. Föreningen und-

rar om det inte hade varit bättre med en bebyggelse som blev en bro mellan de olika 

bebyggelseområdena. 

Föreningen framför att Utby inte är planerat för bilar, därav de smala gatorna och det 

stora problemet med trafik i området. Det är inte tänkt att bilar ska parkera på gatorna, 

och det är stora problem med framkomligheten. 

Fria ytor och små trädgårdar: Föreningen informerar om att trädgårdarna till villorna är 

små men bakgrundstanken för området var att det i anslutning fanns möjlighet att odla 

på en extern jordlott och de stora parkliknande ytorna var tänkta till lek och samman-

komster vilket kompenserade de tätt byggda husen. Med anledning av detta motsätter 

sig föreningen planförslaget eftersom det är just de ytorna som nu föreslås bebyggas. 

Att många skulle vilja bo här är inte som konstigt och att man vill bygga här är egentli-

gen inte heller konstigt. Men föreningen anser att det är för många och för höga hus, 

med avsaknad av känsla för områdets karaktär.  

Trafik och kollektivtrafik: Föreningen undrar om någon har gjort en undersökning som 

visar att parkeringsmöjligheterna i området är goda. Föreningen anser att parkerings-

möjligheterna är mycket dåliga. Besökande till boende i Utby får ställa sig långt bort 



     

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse 49(54) 

från besöksmålet. En del husägare som har möjlighet försöker att avsätta en bit av tom-

ten till sin bil men många av husen har inte möjlighet eftersom radien att kunna svänga 

ut från tomten saknas då gatorna är för smala.  

Föreningen framför att kollektivtrafiken i området har varit ett stort problem i många år. 

Västrafik kan inte/vill inte synka sin trafik med Partilles busstrafik. Området har fått 

lägre turtäthet.  

Träd och natur: Föreningen informerar om att de träd som beskrivs planbeskrivningen 

är gamla och en del är förmodligen över 75 år. De står för karaktären i området och bör 

hanteras varsamt. Berget och dess omliggande natur är känt och besöks av klättrare. Det 

är Utbys signum och påverkan på berget finns inte med bland kommunens undersök-

ningar som ligger till grund till planförslaget. Föreningen anser att lägga bebyggelse, 

som dessutom är så iögonfallande direkt vid bergets fot framstår ogenomtänkt. 

Förskola och skola: Boende i Utby vill naturligtvis att kommunen ska fortsätta att pla-

nera och säkerställa att det finns förskolor samt skolor för barn och ungdomar i området. 

En förskola där barnen har närmare till marken och får tillgång till utomhusaktiviteter 

underlättar. Lägre bebyggelse samt närheten till Utbys natur ser föreningen som ett plus. 

Gamla som vill bo kvar i Utby: Föreningen framför att egnahemshusen är en stor utma-

ning vad gäller tillgänglighet för äldre. Föreningen saknar förslag för de äldre som öns-

kar att bo kvar i området i planen. Idag vårdas gamla kvar i sina hus men kan inte röra 

sig fritt i husen och skulle egentligen behöva ett annat boende som gör att de kan bo 

kvar i Utby. 

Ökad trafik: Föreningen påtalar att den föreslagna bebyggelsen kommer att medföra 

ökad trafik på Sysslomansgatan och Utbyvägen. Trots rondeller samt förträngningar har 

Utbyvägen problem med för mycket trafik och på morgonen är det kö. Utfarten från 

Sysslomansgatan kommer att bli ett stort problem. Föreningen anser att det krävs en mer 

omfattande undersökning om den förändring det medför för trafiksituationen när det 

tillkommer 220 lägenheter.  

 

Sammanfattningsvis anser föreningen att: 

 Husen inte är anpassade till den bebyggelsen som finns i området. 

 Trafiksituationen i området är inte utredd. De smala gatorna och möjlighet till 

parkering har inte tagits i beaktande. 

 Kollektivtrafiken inte fungerar tillfredställande och måste säkerställas inför 

eventuell förtätning i området. 

 Den unika naturen med de öppna ytorna, de gamla träden, de fina vandringssti-

garna och de besökta bergen inte har tagits i beaktande. 

 En plan för äldreboende bör finnas med så att gamla Utby-bor kan bo kvar i om-

rådet. 

Föreningen vill även uppmana och föreslå att Göteborgs Stad bjuder in föreningar som 

Utby Egnahem, Fjällbo Egnahem, även Hembygdsföreningen till öppna diskussioner 

vid planering av nya förskolor, bebyggelse, osv. Det finns en kunskap och en vilja att se 

det positiva i att Utby utvecklas. Föreningen är positiv till att Göteborg Stad planerar så 

att Utby blir en stadsdel med tillräckligt med förskolor, bra skolor samt många fritidsak-

tiviteter och god äldrevård.  

Kommentar: 

Se sammanställda kommentarer i inledningen av samrådsredogörelsen.  
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62. Fjällbo Egnahemsförening 

Föreningen motsätter sig en sådan byggnad som presenteras på Västerstadens mark (E). 

Det är en i området avvikande storlek på huskroppen och en fasadutformning som är 

störande i ett känsligt område med en väl sammanhållen stil. Föreningen tycker att man 

ska fortsätta med punkthus i 5-6 våningar i likhet med den tidigare utbyggnaden och 

med en liknande neutral färgsättning. De framlagda förslaget förstör utsiktslinjerna från 

den befintliga gångstigen. Det är viktigt att det från gångstigen går att se ut mellan hus-

kropparna och att det kan komma in solljus till gångstigen mellan huskropparna. 

Föreningen anser att huskropparna inom område C1 blir för långa och att det blir för 

långa gångvägar för att komma runt husen. Dessa bör delas upp i kortare enheter så att 

de stämmer mer överens med befintliga byggnader. 

Den gångväg som finns från Fjällbo Park till Gillegatans busshållplats måste finnas 

kvar. Föreningen föreslår att det även bör öppnas en gångväg i andra änden mellan Fa-

miljebostäders område och Västerstadens område så att det blir fler promenadvägar i 

området. 

Föreningen förutsätter att man fortsätter att arbeta med puts som fasadmaterial och att 

färgsättningen harmonieras med befintlig bebyggelse. Även i frågan om fasaders ut-

formning och fönster bör man eftersträva något som harmonierar med den befintliga 

bebyggelsen. 

Angående bebyggelsen inom A1 anser föreningen att det är viktigt att det finns en ge-

nomtänkt lösning för parkering och fordonstrafik till och från de nya bostäderna.  

Kommentar:  

Se sammanställda kommentarer i inledningen av samrådsredogörelsen.  

Ändringar 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare 

med förslaget.  

Utöver mindre justeringar föreslås följande: 

 Byggnaderna inom område C1 fördelas på fler och mindre volymer. 

 Område C utökas med markytor för nya uteplatser/utemiljöer för de boende. 

 Planområdet utökas till att omfatta Fjällboskolan för att upphävande av tomtindel-

ning ska vara möjligt. 

 Byggrätterna inom område D1 ses över och justeras något. Byggnadshöjden 

sänks. Den norra byggrätten flyttas något söderut. U-område för dagvattenkulvert 

och fjärrvärme justeras.  

 Bebyggelsen inom område E dels upp på två volymer. Volymerna föreslås få ett 

högre våningsantal.  

 Centrala delen av planområdet kompletterats med användningen C -

centrumändamål. Inom centrumändamål ryms kontor, samlingslokaler, butiker, 

restaurang, bibliotek, service m.m.  

 

 

Gunnel Jonsson 

Planchef 

Sirpa Antti Hilli 

Konsultsamordnare
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Bilaga 1: Lista över samrådskrets 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

Fastighetsnämnden 

Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 

Göteborg Energi Gasnät AB 

Göteborg Energi GothNet AB 

Göteborg Energi Nät AB 

Idrotts- och föreningsnämnden 

Kretslopp och vattennämnden 

Kulturnämnden 

Lokalnämnden 

Miljö- och klimatnämnden 

Namnberedningen 

Park- och naturnämnden 

Räddningstjänsten Storgöteborg   

Stadsdelsnämnden i Östra Göteborg 

Stadsledningskontoret 

Trafiknämnden 

Utbildningsnämnden 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

Lantmäterimyndigheten i Göteborg 

Polismyndigheten 

Länsstyrelsen 

Skanova Nätplanering 

Svenska Kraftnät 

Vattenfall Eldistribution AB 

Västtrafik Göteborgsområdet AB 

Grannkommun 

Partille 

Sakägare 

Utsänt enligt fastighetsförteckningen 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

Hyresgästföreningen Region V Sverige 

Övriga 

Handikappfören. Samarbetsorgan 

Swedegas 
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Kartbild över samrådshandlingens olika delområden, A-F. 
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