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Samrådsredogörelse II
Handläggning
Byggnadsnämnden beslöt den 31 oktober 2011, § 569, att upprätta och genomföra samråd för detaljplaneförslaget. Förslaget har sänts för yttrande enligt lista över samrådskrets, under tiden 2013-10-23 – 2013-12-03.
Efter bearbetning av inkomna synpunkter från samrådet har planområdet ändrats och ett
andra samråd har därför genomförts för detta. Förslaget har sänts för yttrande enligt
bifogad lista över samrådskrets, bilaga 1, under tiden 2014-05-28 – 2014-06-28.
Förslaget har varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret. Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: www.goteborg.se/planochbyggprojekt/.

Sammanfattning
Sammanlagt har 35 yttranden inkommit under samrådsskede II. Inkomna synpunkter
från närboende kvarstår sedan första samrådet och gäller fortfarande omfattningen av
föreslagen förskola, att det är en för stor verksamhet i förhållande till omgivningen och
intilliggande befintlig bebyggelse.
Man befarar att konsekvenserna av detaljplanens genomförande kommer medföra en för
stor negativ påverkan på närområdets befintliga kvaliteter. Aktuellt parkområde är en
viktig plats som man värnar om som grön- och rekreationsområde samt mötesplats för
närboende i olika åldrar.
Flertalet närboende ser en ohållbar trafikökning i närområdet och för höga trafikbullernivåer. Placeringen av en återvinningsstation är olämplig på grund av det korta avståndet till närliggande bostäder som kommer bli störda av trafik och tömning av material.
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg anser att förslaget har anpassats och möjliggör för de
boende att fortsätta använda sitt närområde i högre grad. I yttrande från partierna KD,
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M, FP, MP och V ser man det önskvärt att återvinningsstationen placeras på en bättre
lämpad plats i Utby utifrån trafiksituationen i området och buller.
Fastighetsnämnden efterfrågar ytterligare utredning av kostnadseffektiva gatuanläggningar. I ett yttrande från partierna MP, S, V, M, FP och VägV vill man att behov och
placering av eventuell återvinningsstation prövas på nytt.
Park- och naturnämnden betonar att området har stora problem med dagvatten som rinner från berget i norr och väster mot fastigheterna i öster. De ädellövträd som står på
den blivande förskolegården är viktiga att behålla då de suger upp mycket vatten. Man
ser positivt på kreativa och estetiska lösningar gällande dagvattenhantering.
Kretslopp och vatten påtalar att ansvarsfördelningen kring återvinningsstationer kommer att ändras framöver och man föreslår ändringar i planbeskrivningen som förtydligar
detta.
Stadsbyggnadskontoret bedömer efter att ha fört diskussioner med övriga förvaltningar
om alternativa lokaliseringar för återvinningsstationen samt utformning av gatuanläggningar att det är lämpligt att gå vidare med förslaget.
Framförda synpunkter från närboende kan inte beaktas fullt ut även om flertalet förändringar och anpassningar har gjorts i plankartan innan detta andra samråd.
Övriga synpunkter har till stor del kunnat beaktas genom mindre ändringar i planhandlingarna.
Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare och
berörda konsulter för kännedom och ev. beaktande vid planens genomförande.

Samlade svar på inkomna synpunkter
Nedan följer samlade svar på inkomna synpunkter från samråd II, ingen inbördes rangordning finns för de olika frågorna. Det rekommenderas att även läsa samlade svar på
inkomna synpunkter i samrådsredogörelsen från första samrådet 2013-10-23 – 2013-12-03,
sidorna 1-4, i och med att flertalet synpunkter är desamma under samråd II.
Ökad trafikbullernivå

En trafikbullerutredning har tagits fram ”Trafikbuller Fjällbogatan SBK, Slutrapport.
SWECO, 2015-03-26”. Utredningens resultat är att förskoleverksamheten och återvinningsstationen kommer alstra mer trafik jämfört med dagens situation. Trafikbullernivåerna i parken kommer därför att öka men riktvärdena för trafikbullernivåer, se nedan,
överskrids inte för planområdet eller närmast omkringliggande bostadsbebyggelse då
trafikökningen är så pass ringa.
Nu gällande rekommenderade ljudnivåer för boende i bostadsbebyggelse som riksdagen
har tagit beslut om (Riksdagsbeslut 1996/97:53) ligger på:
30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus,
45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid,
55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad),
70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad.

Ett samtal i vanlig samtalston ligger på ca 60 dB. För bedömningsgrunder för ljudnivåer
vid förskolor vänligen se utredningens sida 2.
Återvinningsstationens läge

Flera andra platser för en återvinningsstation i Utby har studerats under framtagandet av
detaljplanen. Andra förutsättningar råder på de studerade platserna vad gäller markägoGöteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse II
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förhållanden, aktuell och planerad markanvändning samt bebyggelse- och trafikstruktur.
De olika förutsättningarna som nämnts förhindrar att en återvinningsstation skulle kunna uppföras på de andra platserna. På aktuell föreslagen plats fungerar alla förutsättningarna så att det är möjligt att uppföra en återvinningsstation.
Planbestämmelsernas innebörd

Allmän platsmark markerat på plankartan som ”PARK”, ”NATUR”, ”LOKALGATA”
och ”GÅNGVÄG" innebär att marken är allmän och huvudsyftet är att den ska vara tillgänglig för allmänheten under dygnets alla timmar.
Kvartersmark markerat på plankartan med ”S1” (förskola) och ”E1” (teknisk anläggning) innebär att marken ses som privat och nyttjas av markägaren.
Exempel från nu gällande detaljplan är marken i den södra delen av parkområdet med
en lägre kulle och en flerstammig alm. Denna yta är planlagd för, det vill säga avsedd
för att användas som parkering inom kvartersmark.
Den gällande planen kan tolkas som att man vid planeringstillfället avsatte mark ifall ett
större behov av parkeringar i området skulle uppstå. Någon parkering har inte anlagts på
platsen utan marken används som allmän parkmark idag.
Det nu aktuella planförslaget innebär att marken planläggs som ”PARK” istället. Marken
blir därmed avsedd att användas som allmän plats och inte för parkering på kvartersmark, som det skulle kunna vara om man följde avsikten med gällande plan.
Trafiksituationen vid Utbyvägen och inom bostadsbebyggelsen

Trafikkontoret har studerat utformningsförslag av in- och utfarten till planområdet och
trevägskorsningen vid Utbyvägen. Förslagen innebär att trevägskorsningen kan utformas trafiksäkert likt de befintliga större trevägskorsningarna i området samt säkrar hastigheten och flödet på Utbyvägen. Området på plankartan avsett för ”HUVUDGATA” på
Utbyvägen inrymmer ovan nämnda gatuutformning.
Den nya in- och utfarten är avsedd att användas för de motorfordon som har ärenden till
förskolan. Upplevs eller ses trafikproblem bör detta anmälas till trafikkontoret. Genom
anmälningar kan trafikkontoret utreda ärenden och vid behov göra åtgärder för att förebygga oönskat trafikbeteende inom omkringliggande bostadsbebyggelse.
Begreppet ”icke störande verksamhet” i ÖP09

Översiktsplanen (ÖP09) beskriver området som ett bebyggelseområde med grön- och
rekreationsytor där en blandning av bostäder och icke störande verksamhet är önskvärd.
Begreppet ”icke störande verksamhet” förhåller sig till bestämmelserna i miljöbalken
(MB) samt plan- och bygglagen (PBL). Verksamheter som kan blandas med bostäder
ska inte medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som
innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.
Miljöbalken 9 kap. 3 § definierar olägenhet som ”Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och
som inte är ringa eller helt tillfällig.”

En förskoleverksamhet medför inte sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i
övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på
annat sätt och ses därmed som en ”icke störande verksamhet” utifrån ett plansammanhang.
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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

Anser att man bör studera kostnadseffektiva lösningar gällande gatuanläggningarna.
Framförallt gäller det den nya lokalgatans anslutning till Utbyvägen där en säker korsning till ett rimligt pris måste anordnas. Även dimensioneringen av lokalgatan i sin helhet bör studeras för att hitta en kostnadseffektiv lösning som tillfredsställer behovet.
Yttrande i nämnden från MP, S, V, M, FP, VägV
Ärende 11, Yttrande över förslag till detaljplan för förskola m.m. vid Fjällbogatan
inom stadsdelen Utby, andra samrådsremiss
En återvinningsstation planeras i området. Med tanke på den trafikökningen som en ny förskola medför vill vi att behov av och placering av ev. återvinningsstation prövas på nytt.
Kommentar:

Se svar ovan på sidorna 2-3. En ny kostnadsberäkning har tagits fram för gatuanläggningarna. Förslaget med en trevägskorsning samt ny in- och utfart vid Utbyvägen är en
konsekvens av att trafiken till och från förskolan respektive återvinningsstationen inte
kan gå inne i bostadsområdet via Fjällbogatan, vilket fanns som en lösning i tidiga skisser.
2. Trafikkontoret

Ingen erinran.
3. Lokalförvaltningen

Ingen erinran.
4. Park- och naturnämnden

Anser att man i planarbetet har tagit hänsyn till många av nämndens synpunkter. Planen
har anpassats och tillgängliggjort mer parkmark.
Befintliga träd inom och intill planområdet är viktiga att behålla då de är beståndsdelar i
stadens grönstruktur, utgör platsens karaktär och ger skugga på den blivande förskolegården. Tre riskträd bör dock tas ned.
Enligt sociotopkartan är lek det enda sociotopvärdet inom planområdet. Området kommer att få en utökad modern lekplats med det nya planförslaget men leken för allmänheten kommer endast att kunna ske under kvällar och helger då förskolan är stängd.
Om ädellövträd avverkas går planen emot naturvårdsprogrammet. Enligt naturvårdsprogrammet ska andelen ädellövträd öka i förhållande till övriga trädslag då ädellövskogar i
allmänhet är artrikare än övriga skogar. Man bör därför överväga att spara så många
ädellövträd som möjligt och arbeta med kompensationsåtgärder där detta inte är möjligt.
Området har idag stora problem med dagvatten som rinner från berget i norr och väster
mot fastigheterna i öster. De ädellövträd som står på den blivande förskolegården är
viktiga att behålla då de suger upp mycket vatten. Förvaltningen ser positivt på kreativa
och estetiska lösningar gällande dagvattenhantering. Driftfunktionen för öppna diken
och dammar som ingår i dagvattensystem tar förvaltningen inte ansvar för.
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Den borttagna allmänna platsmarken kan ersättas genom att exempelvis utrusta parkmarken öster om planområdet med parkmöbler för att skapa en mötesplats eller
komplettera lekplatsen Gilleplan med exempelvis fler lekredskap och belysning.
Kommentar:

Noteras. Synpunkterna kommer att delges Lokalförvaltningen som ansvarar för uppförande av förskola och förskolegård och förvaltningen av dem. Information om naturvårdsprogrammet införs på plankartan.
5. Kretslopp och vatten

Påtalar att ansvarsfördelningen kring återvinningsstationer kommer att ändras framöver
och man föreslår ändringar i planbeskrivningen som förtydligar detta.
Kommentar:

Synpunkterna tillgodoses genom ändring i planbeskrivningen enligt inkommen skrivelse.
6. Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen har inga ytterligare synpunkter utifrån ändringen av planområdet,
utan står fast vid synpunkterna under det första samrådet.
 ”Så mycket grönt och så många träd som möjligt bör behållas i området. Träd
som måste fällas bör ligga kvar.
 Vi förordar att bullerdämpande åtgärder för återvinningsplatsen genomförs.
 Vädersäkra cykelparkeringar bör skapas.
 SBK bör redogöra för hur Säveåns naturvärden påverkas om dagvatten kan
komma att nå den.
 Vi förordar att man följer förslaget i dagvattenutredningen att anlägga gröna tak.
 Göteborgs Stads program för miljöanpassat byggande bör följas.
 Vi efterlyser en tydlighet i hur detaljplanen bidrar till att miljömålen nås.”
Kommentar:

Planbeskrivningen har kompletterats med förtydliganden för hur miljömålen uppnås
och hur dagvattnet kan komma att påverka recipienten, det vill säga Säveåns naturvärden. Lösningen med Gröna tak finns beskriven i planbeskrivningen. Information om
Göteborgs stads naturvårdsprogram införs på plankartan.
7. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg

Är fortsatt positiv till anläggandet av en återvinningsstation med god tillgänglighet från
Utbyvägen, vilket ökar förutsättningarna för boende i området och förbipasserande att
kunna agera miljövänligt. Det är dock positivt att det reviderade förslaget gör det möjligt att uppföra ett plank för minskning av eventuellt störande ljud från återvinningsstationen.
Det reviderade förslaget har anpassats efter tidigare synpunkter och därigenom möjliggörs för de boende att fortsätta använda sitt närområde i högre grad.
Samtliga representanter för KD, M, FP, S, MP och V lämnar följande yttrande till protokollet;
”Om det är möjligt, utan att det påverkar det fortsatta arbetet med förskoleutbyggnaden, vore det önskvärt om återvinningsstationen kunde placeras på en bättre lämpad plats i Utby utifrån trafiksituationen i området och buller.”
Kommentar:

Se svar ovan på sidorna 2-3 under rubrik ”Samlade svar på inkomna synpunkter”, särskilt under rubriken ”Återvinningsstationens läge”.
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Statliga och regionala myndigheter m.fl.
8. Länsstyrelsen

Har följande synpunkter:
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
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.
Motiv för bedömningen
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§
Ändringarna i ett andra samråd berör inte någon prövningsgrund enligt 11
kap. 10 § PBL.
Råd enligt 2 kap. PBL
Länsstyrelsen har i ett första samråd lämnat synpunkter på planförslaget.
Dessa synpunkter kvarstår.
Det bör i planhandlingarna förklaras varför oskyddade trafikanter till- och
från förskolan som behöver korsa Utbyvägen dessutom skall behöva korsa
Fjällbogatan. Det behöver även motiveras varför planförslaget tillåter cykel- och
mopedtrafik mellan förskolan och Fjällbogatans vändplan med korttidsparkering
då det är över denna GCM-väg som lämning och hämtning av barn kommer att ske.
Länsstyrelsen har inga synpunkter på det förändrade planområdet.
Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts, se bilaga 2.
Kommentar:

Plankartan ändras och istället för bestämmelsen ”GCM-väg” anvisas aktuell mark att
användas utifrån ändamålet ”GÅNGVÄG” och ”PARK” istället.
9. Lantmäterimyndigheten

Ingen erinran.

Sakägare
10. Fastighetsägare, Utby 19:5

Vi håller fast vid våra tidigare inskickade synpunkter gällande ärendet Utby- förskola
mm vid Fjällbogatan.
Kommentar:

Se svar ovan på sidorna 2-3 samt svar i samrådsredogörelse I, sidorna 1-4.
11. Fastighetsägare, Utby 75:4

Det är fortfarande en förskola på 5-6 avdelningar som man vill bygga på en alldeles för
trång yta. Dessutom är återvinningsstationen fortfarande kvar, vilket naturligtvis är dåligt ur boendeperspektiv.
I det nya förslaget ges marginellt lite yta tillbaka av den befintliga lekplatsen och ett
nytt område tas i anspråk. Boende där blir av med all offentlig plats vilket innebär en
kraftig försämring.
Förändringarna är för diffusa på kartan med kategorin "planområde tillkommer".
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Förskolebyggnaderna har flyttats en bit upp och kommer närmre boende på Backegårdsvägen 11a. Det nya förslaget är sämre än det tidigare. Att ha en 2-3 våningsbyggnad på denna trånga plats är absurt.
Det kommer uppenbarligen inte finnas plats för bilar att parkera/vända för lämning/hämtning. En oundviklig konsekvens med för få parkeringsplatser är att trafiken
kommer hitta nya och för oss oönskade vägar genom vårt bostadsområde. Dessutom lär
det vålla stora parkeringsproblem för personal.
Folk inte kommer ta bussen till förskolan, utan bilen och man bygger in ett enormt logistiskt problem.
Föreslagen återvinningsstation med 20 meter till närmsta uteplats är helt oacceptabelt.
En bättre lösning är att flytta ut återvinningsstationen vid Sävenäs utanför området så
den är tillgänglig dygnet runt.
Vad gäller ”större öppna ytor för bollspel på 200-300 meters avstånd" för ungdomarna
är det Fjällboskolans skolgård som avses eller gräsmattan bredvid Fjällboskolan?
Bullervall?
Man har byggt en bullervall längs med den nya tillfälliga förskolan bredvid gamla Preem-macken. Om man är så angelägen om att skydda människor från buller, då borde det
också vara lika rimligt att skydda boende runt den nya förskolan med motsvarande.
Kommentar:

Se svar ovan på sidorna 2-3 samt svar i samrådsredogörelse I, sidorna 1-4.
12. Fastighetsägare, Utby 75:4

Enligt den nya planen så har ni mindre yta utanför Hattmakaregatan
Den lilla parkytan som blir kvar kommer att bli någon form av samlingsplats för högljudda ungdomar oavsett klockslag. Med bollplank, bänkar och belysning blir det ett
tillhåll. Det betyder att de som har sovrum mot parken kommer att bli störda på kvällar
och eventuellt nätter och sedan bli väckta tidigt av fordon som ska till och från förskolan.
Förslaget tillgodoser inte på något sätt de boende eller barnen som bor i området, och är
helt förkastligt.
Efter att det tillfälliga bygglovet för den befintliga förskolan har gått ut ska byggnaden
tas bort och marken återställas till grönområde enligt gällande plan.
Kommentar:

Se svar ovan på sidorna 2-3 samt svar i samrådsredogörelse I, sidorna 1-4.
13. Fastighetsägare, Utby 59:6

Sedan sommaren 2010 har vi bott på Backegårdsgatan 9 (Utby 59:6) alltså en av fastigheterna som ligger i direkt anslutning till föreslagna förskolan. Vi är förvånade att de
föreslagna förändringarna endast är marginella då de synpunkter som framförts av bl.a
våra grannar framförallt avser en markant ökad störning från all den aktivitet som följer
med en förskola av denna storlek.
Vi är generellt inte emot en ny förskola (eller snarare en upprustning av nuvarande)
dock är vi starkt kritiska till omfattningen av den föreslagna förskolan (6 avdelningar).
För en sådan stor förskola kan det inte anses lämpligt att bygga den så nära inpå övriga
bostäder. Vi har själva två barn på Fjällbo Parks förskola och ser hur trafiksituationen
blir med endast tre avdelningar.
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse II
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De problem vi ser till följd av den föreslagna förskolan och framförallt storleken av
densamma är:
Trafiksituationen kommer bli än mer kaotisk än vad den redan är vid Utbyvägen (hållplats Österlyckan). Varje morgon är det i princip kaos när all pendlingstrafik, bussar (58
& 59), skolelever, leveranser etc. skall samsas. Att därtill lägga en förskola med 100
barn, lärare, föräldrar och en återvinningsstation kommer garanterat göra situationen
ohållbar.
Som en följd av ovanstående befarar vi också att trafiksituationen på Backegårdsgatan
kommer att påverkas då det garanterat kommer vara många föräldrar som väljer att parkera längs med gatan och ta gångvägen ner med sina barn för lämning/hämtning. Sikten
är redan skymd i svängen på Backegårdsgatan närmast förskolan till följd av backkrönet
och med ökad trafik och fler bilar parkerade ute i gatan kommer det bara vara en tidsfråga innan en olycka inträffar.
Vad vi önskar är att man antingen minskar förskolans storlek med 50 % eller överväger
att uppföra en förskola av denna storlek i något av följande områden (där trafik- och
boendesituationen skulle bli hållbar):
Mellan Brovägen och Brodalen, söder om Kvibergsvägen
Mellan Orrebacksgatan och Strandängsledet, söder om Utbyvägen
Mellan Österlyckan och Högbrogatan, söder om Utbyvägen

Har något av ovanstående områden övervägts och vad var i så fall anledningen till att
valet föll på det föreslagna området?
Kommentar:

Se svar ovan på sidorna 2-3. Upplevs eller ses trafikproblem bör detta anmälas till trafikkontoret. Genom anmälningar kan trafikkontoret utreda frågan och vid behov göra
åtgärder för att förebygga oönskat trafikbeteende. På grund av det överhängande behovet av förskolor i Göteborg har fler platser studerats i Utby. Fler platser för förskoleverksamhet kommer att prövas för att aktuella och framtida behov ska kunna tillgodoses.
14. Fastighetsägare, Utby 75:6

Reviderad detaljplan för förskola vid Fjällbogatan i Utby innehåller förändringar som
för oss boende är lika störande som det ursprungliga. Genom att anlägga en för stor skola i en befintlig park och naturområde vill man begränsa tillgången till parken för oss
boende till en återstående bit asfalt med tillhörande återvinningsstation och transformatorstation. De tidigare så framhållna flackdikena som beskrevs för att bevara Natura
2000 har nu degraderats till dagvattensdiken vilket förmodligen är en mer realistisk beGöteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse II
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skrivning. Att anlägga en återvinningsstation granne med vår hemfrid, den enda plats vi
har för att äta ute i trädgården, att leka med barnen och känna lukten från blommor och
träd i parken. Skall vi byta ut det mot när folk skall återvinna glasflaskor som klirrar och
doften av gammal surt rödvin och skräp som flyger omkring runt den förmodliga ”sopstationen”.
Lägg sopstationen på Sävenäs där den bättre hör hemma.
Parkering är idag ett problem för oss boende då det inte finns parkeringsplatser i någon
nämnvärd omfattning. Att området då skall ta hand om ett ökat trafikflöde som naturligtvis kommer att uppstå med ca 120 barn till och från skola. Det beskrivs att föräldrar
kommer att gå och åka kollektivt till och från för att lämna barn, men föräldrar skall inte
hem igen de skall till jobbet, vilket många gör med bil. Området är dimensionerat år
1945, då få hade bil i Utby, mycket har inte hänt sedan dess. En utbyggnad av infarten
till den beskrivna nya gatan till skolan talar sitt tydliga språk att mer trafik är att vänta,
men planeringen verkar inte förstå för hur många.
Lägg en skola på lämpligare plats.
Kommentar:

Se svar ovan på sidorna 2-3. Inget Natura 2000-område finns inom eller angränsande
till planområdet. Att styra utformningen av dagvattendiken för detta planområde är
svårmotiverat utifrån plan- och bygglagen.
Se även svar i samrådsredogörelse I, sidorna 1-4.
15. Fastighetsägare, Utby 75:10

Att förtäta ett redan tättbebyggt område är helt inkonsekvent jämfört med tankegången
när det gäller t ex nybyggnation på Kvibergs Ängar.
Nu byggs en ny temporär förskola ungefär vid Fjällboplanen. Det är ett utmärkt val av
placering. Det finns gott om plats och man kan redan från början anpassa byggnation
efter verksamhetens behov. Se istället över möjligheten att göra det till en permanent
förskola. Det är ett mycket bättre alternativ än att bebygga en oas, i ett tättbebyggt område, som används för rekreation, utelek och som skapar ett bra boende för de som bor i
området.
100-120 barn på förskola som ska lämnas och hämtas varje dag, många med bil då upptagningsområdet är stort, innebär en oerhörd ökning av trafiken i hela närområdet. Naturligtvis kommer även de trånga smågatorna som ligger närmast att beröras av detta.
Att i detta område, med smala gator utan trottoarer på många ställen, skapa en ökad
mängd trafik innebär ökat buller, avgaser, trängsel och irritation bortom rimlighetens
gräns.
Den befintliga lekplatsen används av barn och ungdomar i alla åldrar. Den är tillgänglig,
varierad och öppen för alla, utan revirgränser. En informell mötesplats. Dessutom används den av daglediga i området, i alla åldrar.
Att ”grönområdet ska samnyttjas av förskolan och allmänheten, utifrån förskolans behov” är inte tillräckligt på långa vägar. Det innebär helt enkelt att man stänger ute
många människor från lekplats och en grön oas utan ett reellt alternativ.
Förtäta inte ett redan tättbebyggt område ytterligare. Utnyttja istället obebyggd mark
mellan Utbyvägen och Säveån.
Jag anser inte att det ska byggas någon förskola enligt rubricerat förslag/detaljplan.
Kommentar:

Se svar ovan på sidorna 2-3 samt samrådsredogörelse I sidan 1-4.
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16. Tomträttshavare, Utby 59:7

Det är ingen stor skillnad för oss i den nya detaljplanen 2. Grundproblemet är storleken i
kombination av närhet, detta verkar ni inte vilja förstå med alla de komplikationer som
följer i form av buller, trafik, etc.
Vi ser att ni har ändrat i detaljplanen lite grand för att hörsamma våra synpunkter. Tyvärr så ger förändringarna inga förbättringar, snarare har det blivit till det sämre då
byggnaderna inte skärmar förskolegården lika bra som tidigare. Alla synpunkter från
detaljplan 1 kan behållas med mindre justeringar samt tillägg för mindre skärmad förskolegård.
Först av allt; Ni har diskvalificerat er själva
Ni gjorde fel för 28 år sedan som inte informerade eller tillfrågade oss som bor absolut
närmast (3-4 fastigheter på Backegårdsgatan), se bilaga 3, GP-artikel från 10 april 1986.
Ni gör precis samma fel i samråd 1 då ni inte informerar eller tillfrågar oss denna gång
heller. Vi tycker det är makalöst, men framförallt tycker vi att ni är diskvalificerade i
denna fråga. Vi har inte fått någon som helst information om denna tilltänkta förskola
från er. Information har vi fått från grannar runt Fjällbogatan. 1986 var det olämpligt,
denna gång har man tänkt sig att sexdubbla verksamheten, fortfarande utan att informera eller tillfråga oss på Backegårdsgatan.
Rött kort, tycker vi! Till samråd 2 har vi i alla fall fått en inbjudan, antagligen för att vi
hade synpunkter i första samrådet. Andra grannar har inte fått en inbjudan fastän de
berörs, dåligt!
Generellt

Rent generellt är det klart olämpligt att förlägga en så STOR förskola mitt i ett villaområde, förskolan blir omringad av fastigheter på 2 av 3 sidor i en kilform. Det kommer att
innebära olägenheter för alla närboende och för de närmaste boende helt oacceptabla
olägenheter.
Vår fastighet ligger absolut närmast och nuvarande entré är 8 meter från tomtgräns, 20
meter från vårt sovrum. Om man mäter avståndet till dagens väg så är det 2 meter från
tomtgräns, 14 meter från vårt sovrum.
För oss i närområdet är det också viktigt med tillgång till lekplats, luftiga ytor och grönområden för rekreation och utelek.
Vi listar följande synpunkter i någon slags relevansordning för OSS, för andra närbonde kan rangordningen vara en annan:
1) Buller, (avgaser)
Det absolut största problemet för oss är närheten av verksamhet, väg, parkering, korttidsparkering och entré. Vårt hus är byggt 1972, alla 5 sovrum vetter mot tänkta förskola
och alla fönster är gammaldags kopplade 1+1 fönster. Vi är 5 personer i familjen varav
3 har oregelbundna arbetstider, dvs. de skall SOVA under den tid som förskolan är aktiv
samt under lämna/hämta. Under sommarhalvåret sover vi med öppna fönster då huset
blir väldigt varmt på övervåningen. Vi har köpt denna fastighet för dess lugna läge på
baksidan huset, på framsidan visste vi att det var en del trafik, men där vetter bara kök,
hall, garage och vardagsrum.
Nu tänker vi oss att upp till 120 föräldrabilar skall ta sig till denna förskola. Vi säger
”upp till”, givetvis kommer några närboende att gå och cykla. De som inte bor nära
kommer att använda bil och de flesta närboende kommer också att använda bil då de
lämnar/hämtar i anslutning till färd till/från arbetet. Ytterst få använder kommunala
färdmedel, vi har aldrig sett föräldrar med förskolebarn ta bussen under de 10 år som vi
haft barn på förskola, vi känner heller ingen i Utby eller andra vänner i Göteborg som
använder buss.
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse II
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Om vi då räknar på vilka ljud som kan genereras från förskolan:
1. Föräldrabilar
- mellan kl 7-9, 120 ankomster, 120 starter, 3x120 bildörrar, 2x120 entrédörrar, 2x120
personer
- övrig dagtid, barnlek samt skrik (tyvärr är det så) detta blir nu värre för oss i detaljplan
2 då byggnaderna inte längre avgränsar ljud från förskolegård i och med att de flyttats
norrut
- mellan kl 16-18, 120 ankomster, 120 starter, 3x120 bildörrar, 2x120 entrédörrar,
2x120 personer
2. Förutom föräldrabilar så tillkommer ljud från mellan 21-27 personal med ankomster,
starter, bildörrar, entrédörrar etc.
3. Till detta får vi lägga övriga transporter som matleveranser, sopbilar och övriga servicefordon.
4. Buller från teknisk utrustning då det ligger i samma höjd som våra sovrum.
Det är alltså otroligt många ljud, ca 2000-3000 ljud, som tillkommer ovanpå den allmänna bullernivån som finns i luftrummet. Den allmänna ljudnivån från Utbyvägen,
E20 och tågen är rätt jämn mer som ett muller, medan ljud från dörrar, bildörrar, bilstart/stop, barnskrik etc är kortvariga och skarpare, DÄRMED mer störande om man
t.ex. skall sova. Detta är helt oacceptabelt för oss!
Den byggnad som är där idag har genom åren också dragit till sig ungdomar. De klättrar
på byggnaden, de kan sitta och lyssna på musik, parkera med bilar och köra bilstereon
på hög nivå, dricka alkohol och allmänt skräna, 20 meter från vårt sovrum. Detta sker på
kvällar och nätter. Ljud stiger som bekant väldigt bra, vi hör tydligt det som sker nedanför oss (se bilaga 1). Detta kan tillta om det blir tak över entré, där samlas ungdomar.
Vid gynnsamma fall kan vi höra exakt vad folk säger nere från radhusens verandor.
Avgaser kommer också att bli betydligt högre med mängden bilar och alla dessa starter
av bilar. På vintern låter en del föräldrar bilen gå på tomgång medan de är inne på förskolan och lämnar/hämtar barnen!
Vi har även uteplatser och gräsmattor som vetter mot förskolan och vi vill kunna utnyttja dessa ytor idag och på ålderns höst utan att störas av detta buller.
Det viktigaste är självklart nattsömnen.
Se bilaga 2, sid 84, stycke 7.1.1 där man säger att:
”Buller kan påverka människors hälsa och välbefinnande genom
• Hörselskador (trafikbuller ger normalt inte så höga ljudnivåer att det finns risk för hörselskador)
• Sömnstörningar
• Påverkan på talkommunikation
• Prestation och inlärning
• Psykosociala effekter och symptom”

I alla år har vi godkänt förlängningar av det tillfälliga bygglovet då vi tyckt att verksamheten som den bedrivs idag inte stör oss nämnvärt. Vi har sett fram mot den dag
verksamheten helt upphör.
Idag kan vi ligga i sängen och räkna antalet bilar för 1 avdelning, tänk er att detta skall
sexdubblas, för oss är det otänkbart!
Vi tycker att denna enda punkt utgör tillräcklig grund för att förskolan inte skall
byggas!!!
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Om man skulle 1) ta bort personalparkeringen och placera den vid återvinningen, 2)
flytta vändzonen till återvinningen, 3) ta bort entrédörrar (plus andra dörrar) mot Backegårdsgatan så skulle det hjälpa marginellt men inte tillräckligt. Dessutom flyttar man
kanske problemen till andra grannar även om deras sovrum befinner sig lite längre ifrån
än vårt, samt att det kan bli väldigt trångt och hektiskt på resterande gata.
Det vore klart enklare att bygga denna storlek av förskola i de nya områdena i Kviberg,
görs det från början kan man planera området bättre och olägenheter minimeras. Varför
inte permanenta det tillfälliga dagiset mittemot den rivna Preem macken. Vi kan inte
förstå hur man kan göra en sådan enorm satsning på ett tillfälligt dagis. Där har man
dessutom byggt bullervall toppat med plank, DÄR är det tydligen viktigt att skydda
barnen från störande trafikljud, då borde samma hänsyn visas OSS boende!
2) Trafik, parkering
Det byggs enormt på Kviberg, vi känner idag inte till konsekvenserna på trafiken i Utby.
Vi har bott här i många år nu och det känns som trafiken ökat genom åren. Med alla nya
fastigheter i Kviberg kommer trafiken att öka ytterligare. Utbyvägen kommer att bli
hårdare trafikerad, liksom våra trånga villaområden som inte är byggda för denna ökade
trafik.
Från närboende vid Fjällboskolan hörde vi på Samrådsmötet att det är rena kaoset när
föräldrar skall lämna/hämta barn och lärare skall hitta parkering i ett trångt villaområde.
Från kommunens sida svarar man att det inte är deras sak. Vis av att själva ha lämnat
barn i Fjällbo park och på Knivsmedsgatan så VET vi att det är en olägenhet för de närboende.
Vi är flera som redan idag, med dagens förskola med 1 avdelning, kan vittna om att det
parkeras på Backegårdsgatan för att lämna/hämta sina barn till förskolan via gångbanan
och trappan, skall det sexdubblas blir det inte bra. Då upp till 120 föräldrar och 21-27
personal skall dela på de planerade 18 p-platserna (11 korttids, 7 personal) så förstår ju
vem som helst att det inte kommer att räcka. Detta ger som konsekvens ökad parkering
på Backegårdsgatan och tillhörande gator. Beroende på var man bor så finns flera som
tar enklaste vägen, speciellt om det inte finns plats vid förskolan.
Att blomsterlådor placeras ut längs Backegårdsgatan redan idag beror på att man vill
sänka hastigheten och minska trafiken på våra gator så våra barn kan få en säkrare trafikmiljö. Vi är flera som kan vittna om att en del kör alldeles för fort genom våra trånga
gator och kurviga backe, fler funderar på utsättning av blomsterlådor. Sedan skall vi inte
tänka oss hur det skulle se ut under snöiga vintrar, våra gator plogas ju alltid efter ett
par, tre dagar. När den väl plogas blir det ett spår som man kan köra enkelriktat i.
Hur kommer det att se ut på Fjällbogatan när lämna/hämta skall ske, så trång som den
gatan är? Redan idag har de på andra sidan Slåttängsgatan svårt att ta sig ut på Slåttängsgatan i morgontrafik, hur blir det när Kviberg är klart PLUS denna förskola.
Det känns inte genomtänkt!
Det vore klart enklare att bygga denna storlek av förskola i de nya områdena i Kviberg
eller längs Säveån, görs det från början kan man planera trafiken och allt annat bättre.
Dessutom kan fler barn troligen lämnas på väg till våra arbeten. Det är bra för miljön
och alla boende.
3) Höjd på byggnader
Vi tycker inte det är lämpligt att dessa byggnader är så pass höga så att vi kan få insyn i
våra sovrum. Tekniska utrustningen var tänkt att vara på tredje våningen och buller och
lukter är då väldigt nära våra sovrum och vår trädgård. Dessutom kommer det att ta hela
eller delar av vår utsikt över dalen beroende på om man är på vår övervåning eller un-
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dervåning. Bättre självklart hade varit att smeta ut det i sidled till max 1-2 våningar och
tekniska utrustning ner mot Utbyvägen.
4) Lekplats
Våra barn har i alla år använt denna lekplats, från barnen var riktigt små och använde
sandlåda, gungor mm. Efter hand som barnen vuxit har lekarna förändrats och på senare
år har det varit street-hockey och basket. Vi tycker inte det är ok att tillgängligheten
begränsas till att vara på helger och vardagar efter 18. Våra barn har haft stor glädje av
denna lekplats och där kunnat träffa andra barn i olika åldrar i spontana lekar. Vad vi
känner till har det aldrig funnits någon fritidsverksamhet eller ungdomsgård i vår närhet,
utan våra ungdomar har hänvisats till Bergsjön i så fall. Att då ta bort det enda som
finns, en lekplats är ett dåligt beslut. Ni skriver själva att det är en negativ förändring för
våra barn. Tänk om!
5) Återvinningsstation
Vi tycker inte det är lämpligt att återvinningsstationer placeras så nära fastigheter. Ni
har hela von Utfallsvägens 1,8 km att anlägga detta på, samt Industrivägen. Kom nu inte
och säg att man skall åka kollektivt med sina sopor nu bara…
Slutkommentar
Nej, detta är ingen bra idé! Efter omild hantering från kommunens sida över åren, har vi
trots detta godkänt det tillfälliga bygglovet och den verksamhet som bedrivs idag. Men
vi längtar efter den dag då det blir helt fritt på vår baksida och inte ha verksamhet 20
meter från våra 5 sovrum.
Nedanför oss har också existerat en fallfärdig lada som var i kommunens ägo, den var i
otroligt dåligt skick och vi var flera grannar som hörde av oss till kommunen om att den
var farlig. Trots våra kontakter med kommunen fick ladan stå där i över 15 år utan åtgärd med följd att våra och andra barn tyckte det var lite spännande att krypa in där.
Våra barn var förbjudna att gå nära ladan och jag har kört iväg många andra barn. Ladan
innebar stor risk, tur att ingenting hände! Oansvarigt! 4
Vi och barnen utnyttjar grönområdena för rekreation och hundpromenader. Vi ser ofta
älgar, rådjur, harar, ekorrar och fåglar på berget mellan oss och Utbyvägen. Med denna
förskola med byggnader och staket begränsas passagen till berget starkt, antagligen
skulle djurlivet minska. Däremot när vi har bett kommunen att rensa bland de högsta
träden nedanför vår fastighet, givetvis utan åtgärd, så vill man värna naturen. Detta är
logiken i sin fulländning!
Vi hänvisar också till Översiktsplanen (sid 5, Samrådshandling2) där det står skrivet:
"Översiktsplanen beskriver området som ett bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor där en blandning av bostäder och icke störande verksamhet är önskvärd. Detaljplanen är i överensstämmelse med Översiktsplan för Göteborg 09." Vi anser att ni
helt klart bryter mot översiktsplanen med en förskola på 6 avdelningar/120 barn som är
en störande verksamhet.
Utred istället Kviberg samt andra större områden som faktiskt finns i Utby, eller
varför inte permanenta den tillfälliga förskolebyggnation som just nu sker mitt
emot f.d. Preem!
Nej, låt oss ha kvar våra grönområden, lekparker och lugn & ro så att vi har ett
fortsatt attraktivt område nära Göteborg.
Framförallt, Vi önskar kunna bo, sova, leva och åldras i en lugn och härlig miljö!
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Vi protesterar vänligen men bestämt mot planerad förskola med hänvisning till
ovanstående skäl!
Bilaga 1 och Bilaga 2 - Utdrag ur Vägar och Gators Utformning om buller och bullerskydd, Trafikverket publikation (red. anm.).
Kommentar:

Se svar ovan på sidorna 2-3 samt trafikbullerutredning ”Trafikbuller Fjällbogatan
SBK, Slutrapport. SWECO, 2015-03-26” samt samrådsredogörelse I sidorna 1-4 och
sidan 38.
17. Tomträttshavare, Utby 59:8

Som närmaste granne motsätter jag mig byggandet av ett så stort dagis som planeras.
Vi har redan problem med trafiken då folk ofta kör c:a 70 km/tim precis utanför vår
ytterdörr då det är 30km.
Trafikbelastningen kommer bli monumental då 120 barn kommer att lämnas. Säkert
hälften av bilarna kommer komma stanna vid Backegårdsgatan för lämning av sitt barn
- helt galet. Det finns inte plats ens på gatan. Jag har själv tre barn och är redan mycket
orolig för den tunga trafik som kör alldeles för fort 3 meter utanför vår dörr.
Jag har min näringsverksamhet i mitt hus och kommer avsevärt störas av den ljudvolym
som 120 barn medför, då vi också har sovrum som vätter mot planerade dagiset.
Vi vill heller inte bli av med vår fina utsikt då vi får ett dagis som ser rakt in i vårt hus,
med tanke på den höjd som ni vill bygga med.
I Översiktsplanen (sid 5, Samrådshandling2) där det står skrivet: "Översiktsplanen beskriver området som ett bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor där en blandning av bostäder och icke störande verksamhet är önskvärd. Detaljplanen är i överensstämmelse med Översiktsplan för Göteborg 09."
Ett dagis i denna storlek är ej "icke störande verksamhet", därför bör ni ej bygga detta
överdimensionerade dagis utan i så fall en byggnad som inte är större än den befintliga.
Kommentar:

Se svar ovan på sidorna 2-3. Se särskilt ”Trafiksituationen vid Utbyvägen och inom
bostadsbebyggelsen” samt ”Begreppet ”icke störande verksamhet” i ÖP09”.
18. Tomträttshavare, Utby 61:1

För små och marginella skillnader
Första och största synpunkten på det nya förslaget, är att skillnaden till det gamla är
alldeles för liten. Det är fortfarande en förskola på 5-6 avdelningar som man vill bygga
på en alldeles för trång yta. Dessutom är återvinningsstationen fortfarande kvar, vilket
naturligtvis är dåligt ur boendeperspektiv.
Så alla tidigare synpunkter gällande trafik, buller, insyn och alla andra negativa konsekvenser, kvarstår fortfarande.
Planområde tillkommer?
I det nya förslaget vill man MER yta än förut. Man ger tillbaka marginellt lite yta av den
befintliga lekplatsen, och tar istället ett nytt område bakom Sporrmakaregatan. Detta gör
att boende där nu blir av med ALL offentligt gräsmatta och alla skogsdungar, vilket
innebär en kraftig försämring för boende på Sporrmakaregatan.
Detta nya område som man tar i anspråk definieras på kartan som "planområde tillkommer", vilket är en alldeles för diffus definition något som kan bli förskolegård i direkt anslutning till våra privata uteplatser. Det är dessutom alldeles för diffust vad som
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är tänkt att hända med gångstigen/trappan som numera finns strax bakom befintlig förskola, eftersom även denna kategoriseras som "planområde tillkommer".
För boende på Backegårdsgatan 11a:
I det nya förslaget väljer man att ta bort en vändzon och flytta alla förskolebyggnader en
bit upp. Detta innebär att byggnaden kommer närmre boende på Backegårdsvägen 11 a,
vilket gör det nya förslaget sämre än det tidigare.
Iden om att ha en 2-3 våningsbyggnad på denna trånga plats, är redan från början fullkomligt absurd.
Parkering orealistisk
Just nu har befintlig förskola EN avdelning. Antal parkeringsplatser just nu är 10 till
antalet, varav 3-4 är konstant använda av personal. I nytt förslag har man 5-6 avdelningar - men fortfarande 10 parkeringsplatser.
Det kommer uppenbarligen inte finnas plats för bilar att parkera/vända för lämning/hämtning. En oundviklig konsekvens är att trafiken kommer hitta nya och för oss
oönskade vägar genom vårt bostadsområde.
Dessutom lär det vålla stora parkeringsproblem för personal.
Man har tidigare hävdat att man inte behöver så stor plats för biltrafik, eftersom man
tänker sig att folk åker kollektivt till och från dagis. NÄR folk inte kommer ta bussen
till förskolan, utan bilen, har man byggt in ett enormt logistiskt problem.
Flytta sopstationen till utanför Sävenäs
Att ha en återvinningsstation 20 meter från sin egen privata uteplats (vilket den blir för
boende på Sporrmakaregatan 4) och 30 meter från sitt vardagsrum och sovrum, är helt
oacceptabelt. Att istället använda den redan befintliga återvinningsstationen som finns i
Sävenäs och flytta den till utsida av Sävenäs, är MYCKET smartare eftersom den inte
stör någon. Att man just nu måste ta sig in på ÅVC i Sävenäs för att slänga sopsortering,
är inte smart. Den borde flyttas ut och därigenom slipper man också ny återvinningsstation bakom Sporrmakaregatan.
Hänvisar ungdomar till Fjällboskolans skolgård
I texten som förklarar idéerna med det nya förslaget, tar man upp att våra ungdomar blir
av med offentlig utomhusyta. I texten hittar man att "större öppna ytor för bollspel finns
på 200-300 meters avstånd" för dessa ungdomar. I denna kompensationsåtgärd framgår
inte vilka större öppna ytor som avses. Är det Fjällboskolans skolgård som avses? Eller
är det gräsmattan bredvid Fjällboskolan?
Bullervall?
En intressant observation är det bullerplan/bullervall som man byggt längs med den nya
tillfälliga förskolan bredvid gamla Preem-macken. Om man är så angelägen om att
skydda människor från buller, då borde det också vara lika rimligt att skydda boende
runt den nya 6-avdelningsförskolan med motsvarande.
Utseende- och utrymmesmässigt är detta naturligtvis en orimlig åtgärd. Men det orimliga ligger i att man vill pressa in 5-6 avdelningar på en plats som är alldeles för liten. Vi
jobbar skift och måste sova dagtid 5 meter från område med drygt 100 barn och vid
pensionsålder vill man kunna sitta på altanen utan att få en olidlig ljudnivå från förskolan. Detta kommer att skapa psykisk ohälsa.
Kommentar:

Se svar ovan på sidorna 2-3. Se särskilt ”Trafiksituationen vid Utbyvägen och inom
bostadsbebyggelsen” samt ”Begreppet ”icke störande verksamhet” i ÖP09”.
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19. Tomträttshavare, Utby 61:2

För små och marginella skillnader!
Första och största synpunkten på det nya förslaget är att skillnaden mellan det gamla
och det nya är för liten. Det är fortfarande en förskola på 5-6 avdelningar som man vill
bygga på en från början för trång yta. Dessutom är återvinningsstationen fortfarande
kvar, vilket naturligtvis är dåligt ur boendeperspektiv.
Så alla tidigare synpunkter gällande trafik, buller, insyn och alla andra negativa konsekvenser, kvarstår fortfarande.
Planområde tillkommer?
I det nya förslaget vill man MER yta än förut. Man ger tillbaka marginellt lite yta av den
befintliga lekplatsen, och tar istället ett nytt område bakom Sporrmakaregatan.
Detta gör att boende där nu blir av med ALL offentligt gräsmatta och alla skogsdungar,
vilket innebär en kraftig försämring för boende på Sporrmakaregatan.
Detta nya område som man tar i anspråk definieras på kartan som "plan område tillkommer", vilket är en alldeles för diffus definition, något som kan bli förskolegård i
direkt anslutning till våra privata uteplatser. Det är dessutom alldeles för diffust vad som
är tänkt att hända med gångstigen/trappan som numera finns strax bakom befintlig förskola, eftersom även denna kategoriseras som "planområde tillkommer".
För boende på Backegårdsgatan 11a,
I det nya förslaget väljer man att ta bort en vändzon och flytta alla förskolebyggnader en
bit upp. Detta innebär att byggnaden kommer närmre boende på Backegårdsgatan 11 a,
vilket gör det nya förslaget sämre än det tidigare.
Idén om att ha en 2-3 våningsbyggnad på denna trånga plats, är redan från början fullkomligt absurd.
Parkering orealistisk!
Just nu har befintlig förskola EN avdelning. Antal parkeringsplatser just nu är 10 till
antalet, varav 3-4 är konstant använda av personal. I nytt förslag har man 5-6 avdelningar - men fortfarande 10 parkeringsplatser.
Det kommer uppenbarligen inte finnas plats för bilar att parkera/vända för lämning/hämtning. En oundviklig konsekvens är att trafiken kommer hitta nya och för oss
oönskade vägar genom vårt bostadsområde.
Dessutom lär det vålla stora parkeringsproblem för personal.
Man har tidigare hävdat att man inte behöver så stor plats för biltrafik, eftersom man
tänker sig att folk åker kollektivt till och från dagis. NÄR folk inte kommer ta bussen
till förskolan, utan bilen, har man byggt in ett enormt logistiskt problem.
Flytta sopstationen till utanför Sävenäs!
Att ha en återvinningsstation 20 meter från sin egen privata uteplats (vilket den blir för
boende på Sporrmakaregatan 4) och 30 meter från sitt vardagsrum och sovrum, är helt
oacceptabelt.
Att istället använda den redan befintliga återvinningsstationen som finns i Sävenäs och
flytta den till utsidan av Sävenäs, är MYCKET smartare eftersom den inte stör någon.
Att man just nu måste ta sig in på ÅVC i Sävenäs för att slänga sopsortering, är inte
smart. Den borde flyttas ut och därigenom slipper man också ny återvinningsstation
bakom Sporrmakaregatan.
Hänvisar ungdomar till Fjällboskolans skolgård?
I texten som förklarar idéerna med det nya förslaget, hittar tar man upp att våra ungdomar blir av med offentlig utomhusyta. I texten hittar man att "större öppna ytor för bollspel finns på 2-300 meters avstånd" för dessa ungdomar. I denna kompensationsåtgärd
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framgår inte vilka större öppna ytor som avses. Är det Fjällboskolans skolgård som avses? Eller är det gräsmattan bredvid Fjällboskolan?
Det finns för övrigt redan många barn som använder skolgården idag,(både Fjällbo och
Utbynäs -skolan) så vi förstår inte riktigt hur våra barn i området också skall få plats.
Bullervall?
En intressant observation är det bullerplan/bullervall som man byggt längs med den nya
tillfälliga förskolan bredvid gamla Preem-macken. Om man är så angelägen om att
skydda människor från buller, då borde det också vara lika rimligt att skydda boende
runt den nya 6-avdelningsförskolan med motsvarande.
Utseende- och utrymmesmässigt är detta naturligtvis en orimlig åtgärd. Men det orimliga ligger i att man vill pressa in 5-6 avdelningar på en plats som är alldeles för liten.
Kommentar:

Se svar ovan på sidorna 2-3. Se särskilt ”Trafiksituationen vid Utbyvägen och inom
bostadsbebyggelsen” samt ”Begreppet ”icke störande verksamhet” i ÖP09”.
20. Tomträttshavare, Utby 61:2

Hur skall vi få våra barn och ungdomar att gå utomhus och leka, träna & idrotta istället
för att sitta inne med Tv, Konsoler, Dator, Telefoner och Ipad's?
Jo skapa/behålla ytor ute för basket, tennis, badminton, fotboll, trädgungor, brännboll
mm.
Om vi inte lyckas med detta så kommer våra barn bli mer frånvända från att vara ute
och träffas.
Det kommer bara att handla om att träffas över nätet eller i bästa fall inom inomhusidrotter.
Som dessutom är mest aktiva på vinterhalvåret.
Det är som ni (förhoppningsvis) vet inte lätt att få våra barn att vara ute i dagens samhälle.
Detta bådar inte gott i en stadsdel som till största delen består barn och ungdomar och
inte bara förskolebarn!
Det är fortfarande så att den yta som finns används av alla i radhusområdet.
Våra tomter/uteplatser är väldigt små så man kan inte använda dessa som i vanliga villakvarter i Göteborg.
Det är även vår gemensamma yta för att kunna träffas och umgås.
För det är återigen så att vi bor i radhus med små tomter utan möjlighet att bjuda in mer
än en eller max två familjer.
Det är ganska ironiskt att ni försöker skapa utrymme för barn samtidigt som ni förstör
för (åldersmässigt) 2/3 delar av barnen!
Kommentar:

Se svar ovan på sidorna 2-3. Inkommande synpunkter tillgodoses genom att planområdet minskas och en del av befintlig plats för möten blir kvar som den är. Platsens kvaliteter som park och mötesplats för närboende ska finnas kvar om än i mindre omfattning.
21. Tomträttshavare, Utby 61:3

Vi ansluter oss till "Synpunktsinlämning 2 bygge av gigantisk förskola och återvinningsstation" och undrar hur man överhuvudtaget kan lansera ett sådant verklighetsfrämmande förslag när hela Kvibergsområdet finns tillgängligt för dylika projekt
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Kommentar:

Se svar ovan på sidorna 2-3. På grund av det överhängande behovet av förskolor i Göteborg har fler platser studerats i Utby. Fler platser för förskoleverksamhet kommer att
prövas för att aktuellt och framtida behov ska kunna tillgodoses.
22. Tomträttshavare, Utby 61:4

Freda det lilla grönområdet framför våra hus på Sporrmakaregatan. Det verkar som parkeringsplatser har minskat i det nya förslaget vilket oroar mig att man snart inser det
och tar vårt grönområde och det sägenomspunna vårdträdet på kullen.
Kommentar:

Se svar ovan på sidorna 2-3. Se särskilt ” Planbestämmelsernas innebörd”.
23. Tomträttshavare, Utby 61:4

Planområde tillkommer?
Att ta ett nytt område bakom Sporrmakaregatan till nytt planområde är mycket dåligt.
Detta lilla parkområde med sitt vårdträd, en stor lind, i mitten, är betydelsefullt för oss
som bor på Sporrmakaregatan. Bevara denna lilla gröna oas!!!
Kommentar:

Inkommande synpunkter tillgodoses genom att planområdet minskas och en del av befintlig plats för möten blir kvar som den är. Se svar ovan på sidorna 2-3. Se särskilt
”Planbestämmelsernas innebörd”.
24. Tomträttshavare, Utby 61:5

Jag anser att dessa planer är orealistiska och tyder på en stor hänsynslöshet gentemot de
närboende.
Det nya förslaget innebär en försämring för oss som bor intill.
Jag avser i första hand planerna på att ta bort parkområdet och göra det till planområde.
Lär väl bli en bilparkering att såga ner det vackra vårdträdet mm.
Jag tycker att det är väldigt naivt att inbilla sig att föräldrar skulle resa kollektivt till
daghemmet, i synnerhet som kollektivtrafiken i Utby är så dålig. Varför väljer ni inte att
riva nuvarande daghem och bygga ett nytt på samma yta då går det säkert att klämma in
en avdelning till.
Vad beträffar återvinningsstationen, tycker jag att man kan förlägga den intill Sävenäs
återvingsanläggning och inrätta den så att den är tillgänglig dygnet runt.
Kommentar:

Se svar ovan på sidorna 2-3. Se särskilt ” Planbestämmelsernas innebörd”.
25. Tomträttshavare, Utby 61:6

FÖR MARGINELLA SKILLNADER
Första och största synpunkten på det nya förslaget, är att skillnaden till det gamla är
alldeles för liten. Det är fortfarande en förskola på 5-6 avdelningar som man vill bygga
på en alldeles för trång yta. Dessutom är återvinningsstationen fortfarande kvar, vilket
naturligtvis är dåligt ur boendeperspektiv.
Så alla tidigare synpunkter gällande trafik, buller, insyn och alla andra negativa konsekvenser, kvarstår fortfarande.
PLANOMRÅDE TILLKOMMER
I det nya förslaget vill man MER yta än förut. Man ger tillbaka marginellt lite yta av den
befintliga lekplatsen, och tar istället ett nytt område bakom Sporrmakaregatan. Detta gör
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att boende där nu blir av med ALL offentligt gräsmatta och alla skogsdungar, vilket
innebär en kraftig försämring för boende på Sporrmakaregatan.
Detta nya område som man tar i anspråk definieras på kartan som ”planområde tillkommer”, vilket är en alldeles för diffus definition något som kan bli förskolegård i
direkt anslutning till våra privata uteplatser. Det är dessutom alldeles för diffust vad som
är tänkt att hända med gångstigen/trappan som numera finns strax bakom befintlig förskola, eftersom även denna kategoriseras som ”planområde tillkommer”.
FÖR BOENDE PÅ BACKEGÅRDSVÄGEN
I det nya förslaget väljer man att ta bort en vändzon och flytta alla förskolebyggnader en
bit upp. Detta innebär att byggnaden kommer närmre boende på Backegårdsvägen 11a,
vilket gör det nya förslaget sämre än det tidigare.
Idén om att ha en 2-3 våningsbyggnad på denna trånga plats, är redan från början fullkomligt absurd. Det är en får trång plats för ett sådant stort bygge!
PARKERING OREALISTISK
Just nu har befintlig förskola EN avdelning. Antal parkeringsplatser just nu är 10 till
antalet, varav 3-4 är konstant använda av personal. I nytt förslag har man 5-6 avdelningar - men fortfarande 10 parkeringsplatser. Det kommer uppenbarligen inte finnas plats
för bilar att parkera/vända för lämning/hämtning.
En oundviklig konsekvens är att trafiken kommer hitta nya och för oss oönskade vägar
genom vårt bostadsområde. Dessutom lär det vålla stora parkeringsproblem för personal.
Man har tidigare hävdat att man inte behöver så stor plats för biltrafik, eftersom man
tänker sig att folk åker kollektivt till och från dagis. NÄR folk inte kommer ta bussen
till förskolan, utan bilen, har man byggt in ett enormt logistiskt problem.
FLYTTA ÅTERVINNINGSSTATION
Att ha en återvinningsstation 20 meter från sin egen privata uteplats (vilket den blir för
boende på Sporrmakaregatan 4) och 30 meter från sitt vardagsrum och sovrum, är helt
oacceptabelt. Att istället använda den redan befintliga återvinningsstationen som finns i
Sävenäs och flytta den till utsida av Sävenäs, är MYCKET smartare eftersom den inte
står någon.
Att man just nu måste ta sig in på ÅVC i Sävenäs för att slänga sopsortering, är inte
smart. Den borde flyttas ut och därigenom slipper man också ny återvinningsstation
bakom Sporrmakaregatan.
ÅVC önskar antagligen att ha återvinningsstationen inlåst för att undvika att folk ansvarslöst dumpar skräp i anslutning till stationen. Detta är en tendens även vi sett vid de
redan befintliga stationerna (exv vid f.d. Preem-macken i Utby). Detta gör ÄNNU mer
att vi absolut inte önskar ha en sopstation när våra uteplatser.
HÄNVISAR UNGDOMAR TILL ANNAN PLATS
I texten om det nya förslaget, tar man upp att våra ungdomar blir av med offentlig utomhusyta. I texten hittar man att ”större öppna ytor för bollspel finns på 2-300 meters
avstånd” för dessa ungdomar.
I denna kompensationsåtgärd framgår inte vilka större öppna ytor som avses. Är det
Fjällboskolans skolgård som avses? Eller är det gräsmattan bredvid Fjällboskolan? Att
kunna flytta på ungdomars spontana utevistelse, utan att erbjuda något bättre än en fotbollsplan, är inte tillräckligt.
BULLERVALL
En intressant observation är det bullerplank/bullervall som man byggt längs med den
nya tillfälliga förskolan bredvid gamla Preem-macken. Om man är så angelägen om att
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skydda människor från buller, då borde det också vara lika rimligt att skydda boende
runt den nya 6-avledningsförskolan med motsvarande.
Utseende- och utrymmesmässigt är detta naturligtvis en orimlig åtgärd. Men det orimliga ligger i att man vill pressa in 5-6 avdelningar på en plats som är alldeles för liten.
SLUTLIGEN
Vi som bor på den aktuella platsen är inte emot förskolor i vårt närområde. Men vi motsätter oss stark storleken på detta projekt, med alla negativa konsekvenser som detta
bygge tillför. 2-3 avdelningar är absolut max.
Kommentar:

Se svar ovan på sidorna 2-3 samt samrådsredogörelse I sidorna 1-4 och sidan 38.
26. Tomträttshavare, Utby 76:67

Vårt hus ligger precis ovanför området och är byggt på slutet av 40-talet inte som står i
er skrift på 60 & 70-talet.
Vi har fått hämta föräldrar nere på nuvarande dagiset pga av de parkerat utanför vårt
garage så vi inte kunnat köra ut vår bil, de skulle ju bara ”lämna” barn. Detta tror vi
kommer att hända igen då det kaos som kommer bli på Utbyvägen gör att föräldrarna
kommer ta ”genvägar” och vårt garage och infarter till parkeringsplatser kommer återigen bli blockerade.
Det behövs inga fler återvinningsstationer i Utby, vad som behövs är att kommunen
håller ordning och reda på befintliga stationer, det ser på ren svenska ”för jävligt ut” på
återvinningsstationerna.
Vad barnen i Utby behöver är grönområden och trygghet.
Göteborg växer, detta medför ökad trafik generellt. Den planerade förskolan innebär
ökad trafik och ökad parkering på våra gator. Detta är huvudproblemet med denna plan,
den är inte genomtänkt, den baseras på orealistiska antaganden.
Parkeringen till förskolan är grovt underdimensionerad. Vi är flera som kan vittna om
att föräldrar parkerar på våra gator för att hämta/lämna sina barn via gångvägen, inte via
befintlig parkering vid förskolan idag.
Personal kommer garanterat att gå, cykla och åka kollektivt men 7 platser till personalparkering kommer inte räcka till. Det är ytterst ovanligt med föräldrar som åker buss till
förskolan med sina barn. En mindre del närboende cyklar eller går med sina barn till
förskolan, även om de flesta närboende tar bilen. Denna förskola kommer ha ett stort
upptagningsområde varför man realistiskt kan anta att >90% kommer köra bil.
Vi är flera som kan vittna om att en del kör alldeles för fort genom våra trånga gator och
kurviga backe. Det finns blomsterlådor utplacerade för att få ned hastigheten, fler funderar på utsättning av blomsterlådor så våra barn kan få en säkrare trafikmiljö.
Föräldrar på nuvarande dagis förstår inte hur trafiken och parkering ska kunna fungera
och dömer planen ur denna aspekt. Det är ”cirkus varje morgon” vid Fjällboskolan som
ett exempel och detta gör kommunen inget åt, vilket är oroande!
Hänvisar till planförslaget där det står skrivet: ”Översiktsplanen beskriver området som
ett bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor där en blandning av bostäder och
icke störande verksamhet är önskvärd. Detaljplanen är i överensstämmelse med ÖP09.”
Här bryter ni helt klart mot detta med en förskola på 6 avdelningar/120 barn som är en
störande verksamhet.
Vi protesterar vänligen men bestämt mot planerad förskola med hänvisning till ovanstående skäl.
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Kommentar:

Se svar ovan på sidorna 2-3. Se särskilt ”Trafiksituationen vid Utbyvägen och inom
bostadsbebyggelsen” samt ”Begreppet ”icke störande verksamhet” i ÖP09”.

Ej sakägare (följande yttranden)
27. Fastighetsägare, Utby 62:3

Det finns en återvinningsstation vid Fjällboskolan och en återvinningscentral vid Sävenäs. Jag anser att en till station därför är onödig. Att bygga en till station skapar både
besvär för bostäder i närheten och förskolan i fråga då trafiken kommer att öka på grund
av sopstationen.
Kommentar:

Se svar ovan på sidorna 2-3. Se särskilt ”Återvinningsstationens läge”.
28. Tomträttshavare, Utby 62:5

Det verkar inte rimligt att bygga en så stor förskola på en yta som är så liten som denna.
En stor anledning är att Utby är en, till stor del, bilburen stadsdel där de allra flest lämnar sina barn på förskola och skola med bil. Det anser jag mig veta eftersom jag själv
nyligen haft två barn som varit i den åldern. Det skulle innebära väldigt mycket trafik
just till den här förskolan. Dessutom är man väldigt kreativa med att hitta vägar fram till
förskolor och skolor eftersom det sällan inte finns någonstans att parkera nära, pga av
alla som lämnar samtidigt. Det är uppenbart att man då kommer att köra sina bilar på de
redan små, smala och ofta svårt blockerade vägarna kring FjällbogatanHattmakaregatan-Sporrmakaregatan.
Sannolikt kommer även livskvaliteten för de mindre skolbarn som nu växer upp i området minska då de blir av med grönområden och lekplats och får sämre tillgänglighet till
skogsområden. Något som våra egna och andra barn haft stor glädje av.
För ca 12-13 år sedan projekterades en förskola vid Kalasbacken, nära Missionskyrkan,
bara några hundra meter från platsen som nu är aktuell. Det projektet var byggklart, med
ritningar och entreprenörer färdiga, men föll på ett problem med servitutet som Missionskyrkan innehade. Kommunen skulle ta tillbaka servitutet enligt en regel som jag
inte minns namnet på, men det misslyckades pga något administrativt misstag (har jag
för mig). Det området var perfekt för en förskola. Det eller den tillfälliga som byggs vid
Fjällbovallen är ett mycket bättre alternativ om man vill undvika problem
Kommentar:

Se svar ovan på sidorna 2-3. Se särskilt ”Trafiksituationen vid Utbyvägen och inom
bostadsbebyggelsen”.
29. Tomträttshavare, Utby 74:3

Positiv till att det byggs förskolor, med den här kommer att bli alldeles för stor för ett
såpass trångt utrymme.
Vi boende i området har redan ett begränsat utrymme med små trädgårdar och otroligt
trånga gator. En stor förskola kommer att medföra mycket trafik även på våra trånga
smågator!!
Vi barnfamiljer vill ha ett tryggt område för våra barn att leka och cykla omkring i.
Även Utbyvägen kommer bli hårdare trafikerad, där cyklar våra skolbarn dagligen för
att ta sig till skola och fotbollsträningar. Tänk över placeringen. Vid Fjällboplanen
byggs ju nu tillfälliga lokaler som verkar ligga perfekt!!
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Kommentar:

Se svar ovan på sidorna 2-3. Se särskilt ”Trafiksituationen vid Utbyvägen och inom
bostadsbebyggelsen”.
30. Tomträttshavare, Utby 203:2

Göteborg växer, detta medför ökad trafik generellt. Den planerade förskolan innebär
ökad trafik och ökad parkering på våra gator. Detta är huvudproblemet med denna plan,
den är inte genomtänkt, den baseras på orealistiska antaganden.
Parkeringen till förskolan är grovt underdimensionerad. Vi är flera som kan vittna om
att föräldrar parkerar på våra gator för att hämta/lämna sina barn via gångvägen, inte via
befintlig parkering vid förskolan idag.
Personal kommer garanterat att gå, cykla och åka kollektivt men 7 platser till personalparkering kommer inte räcka till. Det är ytterst ovanligt med föräldrar som åker buss till
förskolan med sina barn. En mindre del närboende cyklar eller går med sina barn till
förskolan, även om de flesta närboende tar bilen. Denna förskola kommer ha ett stort
upptagningsområde varför man realistiskt kan anta att >90% kommer köra bil.
Vi är flera som kan vittna om att en del kör alldeles för fort genom våra trånga gator och
kurviga backe. Det finns blomsterlådor utplacerade för att få ned hastigheten, fler funderar på utsättning av blomsterlådor så våra barn kan få en säkrare trafikmiljö.
Föräldrar på nuvarande dagis förstår inte hur trafiken och parkering ska kunna fungera
och dömer planen ur denna aspekt. Det är ”cirkus varje morgon” vid Fjällboskolan som
ett exempel och detta gör kommunen inget åt, vilket är oroande!
Hänvisar till planförslaget där det står skrivet: ”Översiktsplanen beskriver området som
ett bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor där en blandning av bostäder och
icke störande verksamhet är önskvärd. Detaljplanen är i överensstämmelse med ÖP09.”
Här bryter ni helt klart mot detta med en förskola på 6 avdelningar/120 barn som är en
störande verksamhet.
Vi protesterar vänligen men bestämt mot planerad förskola med hänvisning till ovanstående skäl.
Kommentar:

Se svar ovan på sidorna 2-3. Se särskilt ”Trafiksituationen vid Utbyvägen och inom
bostadsbebyggelsen” samt ”Begreppet ”icke störande verksamhet” i ÖP09” .

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende
31. Boende på Slåttängsgatan 2E

Har sett att det har kommit upp en ny plan ang. dagis på Fjällbogatan, diarienummer
0358/11. Undrar hur det kommer sig att man inte får reda på att ett nytt förslag finns
ute? Är det tänkt att man ska kolla detta själv i tid och otid, eller har ni bara missat att
skicka ut något? Känns lite som att "hoppas att alla missar att klaga i tid". Men - ni
kommer att få flertalet synpunkter från mig den här gången också.
Kommentar:

Information om samrådet kring detaljplaneförslaget har gått ut till berörda sakägare
och remissinstanser. Övriga har blivit underrättade via annons i dagstidningen.
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32. Boende på Slåttängsgatan 2E

Nästan inga skillnader från föregående planritning
Ni tänker fortfarande anlägga en förskola för ca 120 barn och av någon anledning är det
av yttersta vikt att både bredda vägen och göra området mer tillgängligt för biltrafik. Ni
har förvisso ändrat en del, men faktum kvarstår: det är ett alldeles för stort bygge på för
liten plats.
Planområdet som tillkommer
Ni tar bort ett grönområde för att göra en del av ”bollplanen” tillgänglig?
Parkeringen helt åt fanders
Vi som bor här, vet att alla som kör bil ska fram och de ska ha någonstans att ställa sig.
Vet inte varför det är så svårt att förstå att här kommer att bli kaos, oavsett om ni breddar vägen, eller gör massor av parkeringsplatser. På den gatan som främst berör oss i
vårt hur, Fjällbogatan upp mot nämnda park, kommer inte bilarna ut från sina parkeringar som det är nu eftersom det står bilar parkerade lite hur som. Trots parkeringsförbud. Ingen räddningstrafik kommer igenom vid behov, om en (1) bil har ställt sig utmed
gatan.
Trafik
Här är fullt av trafik nu, både från Utbyvägen och Fjällbogatan. På grund av förskolebygget vid Fjällbovallen och den nya Kvibergsstaden är här också alldeles för mycket
tung trafik.
Möjlighet att komma till området kommer också att ske från Fjällbogatan – helt absurt!
Det är knappt möjligt för de boende som det är nu att använda sig att Fjällbogatan för
biltrafik På grund av att det är för trångt och för många bilar! Oavsett vad man vill, anser lämpligt och tycker och planerar – kommer trafiken och den medkommande dåliga
luften att öka!
… är området angivet som ett område med ganska god tillgänglighet för kollektivtrafik… och ganska dålig tillgänglighet för kollektivtrafik för planering av verksamheter.
För er info har Västtrafik sagt nej till att utöka trafiken på linje 58 och 519. Även politiker i nordväst har hört av sig till Västtrafik angående främst linje 58, utan framgång.
Eftersom det tänkta området är ytterst illa rustat för att ta emot en ansenlig ökning av
biltrafik per dygn, rimmar det också illa med att förskolan främst ska vara till för de i
närområdet.
Återvinningsstation
En återvinningsstation så nära de boende i direkt anslutning till infarten kommer göra
att trafiken täpps till för de som ska in och lämna barn på förskolan, för de som ska förbi
på Utbyvägen och för de som sedan ska slänga skräp av diverse slag. Med tanke på vad
vissa slänger vid återvinningsstationerna, känns det som det kommer att bli en grogrund
för råttor och andra skadedjur.
Ungdomar
Var tänker man sig att ungdomarna ska ta vägen? Till Fjällboplan? Där man redan har
tagit halva gräsområdet i anspråk till ytterligare en förskola? Fjällboplan är en yta där
det spelas baseball och fotboll, som hyrs av idrottsklubbar i närområdet till organiserad
idrott!
Lemmingvallen är också en yta som kostar pengar. Om det av någon anledning skulle
vara ledigt på dessa ytor, är det inga ytor som ungdomar naturligt samlas vid i större
utsträckning eftersom de där inte kommer att få vara ifred. Varför ska alltid de äldre
barnen flytta på sig? Varför tar ni inte hänsyn till vad som händer i vårt område? Det
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visar sig också nu att flertalet förskolor i området är utsatta för skadegörelse, skolornas
skolgårdar och grönområden i närheten är också utsatta.
Vi vill att våra ungdomar ska känna sig säkra i sitt eget bostadsområde, något Göteborgs
stad aldrig har hjälpt till med i någon större utsträckning. Nu ska de då också bli bortkörda från den här platsen.
Alla barn och ungdomar är inte intresserade av idrott, en del vill bara ”hänga” där de
någonstans kan vara i fred utan att för den skull känna sig otrygga.
Buller och luft
Översiktsplanen för Göteborgs kommun anger området som ett bebyggelseområde med
grön- och rekreationsytor där en blandning av bostäder och icke störande verksamheter
är önskvärd.
Trots detta anser ni att det inte är störande med återvinningsstation och dagis med ca
120 barn och tillhörande biltrafik? Hur tänkte ni där?
Hur har ni gjort mätningar av hur luften kommer att bli, med en så pass stor ökning av
trafiken till ett litet område? Ska vi verkligen tvingas att flytta på grund av detta?
Övrigt
Befintlig mark i sydost är planlagd för parkering yta (sic!) men ska användas för parkändamål framöver.
Det ser ut som om ni lägger dike för dagvatten inne på tomterna för de som bor på
Sporrmakaregatan. Ska de inte kunna använda gräsytan till något framöver? Eller ta sig
ut ur sina trädgårdar?
I Göteborgs stads budget 2013 är ledordet mångfald utifrån de tre hållbarhetsperspektiven socialt, ekologiskt och ekonomisk. Något känns väldigt fel, om det här bygget bygger på dessa tre ledord. ”
Kommentar:

Se svar ovan på sidorna 2-3 samt samrådsredogörelse I sidorna 1-4.
33. Boende på Backegårdsgatan 17

Göteborg växer, detta medför ökad trafik generellt. Den planerade förskolan innebär
ökad trafik och ökad parkering på våra gator. Detta är huvudproblemet med denna plan,
den är inte genomtänkt, den baseras på orealistiska antaganden.
Parkeringen till förskolan är grovt underdimensionerad. Vi är flera som kan vittna om
att föräldrar parkerar på våra gator för att hämta/lämna sina barn via gångvägen, inte via
befintlig parkering vid förskolan idag.
Personal kommer garanterat att gå, cykla och åka kollektivt men 7 platser till personalparkering kommer inte räcka till. Det är ytterst ovanligt med föräldrar som åker buss till
förskolan med sina barn. En mindre del närboende cyklar eller går med sina barn till
förskolan, även om de flesta närboende tar bilen. Denna förskola kommer ha ett stort
upptagningsområde varför man realistiskt kan anta att >90% kommer köra bil.
Vi är flera som kan vittna om att en del kör alldeles för fort genom våra trånga gator och
kurviga backe. Det finns blomsterlådor utplacerade för att få ned hastigheten, fler funderar på utsättning av blomsterlådor så våra barn kan få en säkrare trafikmiljö.
Föräldrar på nuvarande dagis förstår inte hur trafiken och parkering ska kunna fungera
och dömer planen ur denna aspekt. Det är ”cirkus varje morgon” vid Fjällboskolan som
ett exempel och detta gör kommunen inget åt, vilket är oroande!
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Hänvisar till planförslaget där det står skrivet: ”Översiktsplanen beskriver området som
ett bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor där en blandning av bostäder och
icke störande verksamhet är önskvärd. Detaljplanen är i överensstämmelse med ÖP09.”
Här bryter ni helt klart mot detta med en förskola på 6 avdelningar/120 barn som är en
störande verksamhet.
Vi protesterar vänligen men bestämt mot planerad förskola med hänvisning till ovanstående skäl.
Kommentar:

Se svar ovan på sidorna 2-3. Se särskilt ”Trafiksituationen vid Utbyvägen och inom
bostadsbebyggelsen” samt ”Begreppet ”icke störande verksamhet” i ÖP09”.

Övriga
34. Naturskyddsföreningen i Göteborg

Naturskyddsföreningen har inget att invända mot förslaget. Viktigt är att bevara de
större träd som har ekologiska värden, i det här fallet de större askarna.
Kommentar:

Noteras.
35. Skrivelse med namnunderskrifter från närboende
BYGG MINDRE. FLYTTA ÅTERVINNINGEN. 3 AVDELNINGAR ÄR RIMLIGT - INTE 6.

Skrivelse med 102 namnunderskrifter.
Orimlig trafiksituation
Det är alldeles för liten yta för 6 avdelningar! All inblandade (inklusive föräldrar som
lämnar barn) kommer få stora problem med trafik. Det finns andra platser att bygga
stort på, exempelvis där varpaplanen ligger nu.
Flytta återvinningsstationen
Nuvarande placering av återvinningsstationen ligger onödigt nära. Det finns flera andra,
mycket bättre ställen att placera återvinningsstationen på så den stör färre boende.
Exempelvis vid Ica Nära eller utanför Renova.
Kommentar:

Se svar ovan på sidorna 2-3. Se särskilt ”Trafiksituationen vid Utbyvägen och inom
bostadsbebyggelsen” och ”Återvinningsstationens läge”.
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Ändringar
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare
med förslaget.
Utöver mindre justeringar och förtydliganden föreslås följande ändringar på plankartan:


Att en lösning med gångpassage över Utbyvägen flyttas öster om den nya in/utfarten och närmre den befintliga busshållsplatsen på södra sidan om vägen för
att underlätta för kollektivtrafikåkande. Planbestämmelse om allmän plats
”SKYDD” införs på plankartan. I markanvändningen ”SKYDD” ingår skyddsvall,
bullerskärm och gångväg.



Tidigare föreslagen allmän plats för ”GCMVÄG” ändras och får planbestämmelse
”GÅNGVÄG” respektive ”PARK”.



Tidigare planbestämmelse ”E2” (återvinningsstation) ändras till ”ÅTERVINNING”
enligt Boverkets allmänna råd för planbestämmelser från 2 januari 2015.

Byggnadsnämnden beslöt den 19 maj 2015, § 214, att:
”… ändra planbestämmelsen ”förskola” till en bestämmelse som även inrymmer skola
och eventuellt även andra lämpliga verksamheter…”
Bakgrunden till beslutet är ett resonemang kring att inte begränsa bebyggelsen till en
alltför specifik användning, eftersom det då kan krävas en hel planändring för att göra
mindre förändringar i den byggda miljön.
Följande ändring har gjorts på plankartan:


Tidigare planbestämmelse ”S1” (förskola) har ändrats till ”S” (skola, förskola)
och ”K” (kontor).

Gunnel Jonsson
Planchef

Per Osvalds
Konsultsamordnare
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Bilaga 2
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