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Cirka 1100 bostäder.

Cirka 50 000 kvm handel, kontor och andra verksamheter.

4 förskoleavdelningar.

Parkeringsanläggningar ersätter markparkeringar.

Syftet med detaljplanen är att utveckla området kring   
Frölunda Torg och Marconigatan som ett kraftsamlings-
område, i enlighet med stadens Strategi för utbyggnads-
planering, Göteborg 2035.

Samrådet är ett skede där du som medborgare 
kan tycka till om förslaget. När samrådstiden 
är slut bearbetas dina synpunkter och ett fär-
digt detaljplaneförslag tas fram och ställs ut 
för granskning. Du måste lämna skriftliga syn-
punkter senast i granskningsskedet annars kan 
du förlora rätten att överklaga beslut att anta 
detaljplanen. 

Skriv till Byggnadsnämnden, Box 2554,  
403 17 Gbg,  E-post: sbk@sbk.goteborg.se  
eller på goteborg.se/planochbyggprojekt

Ange diarienummer 0305/14 
Senast 20 december 2022

Har du synpunkter?

Vad är ett samråd?

Samråds- och informationsmöte

För den som vill veta mer om förslaget och kunna
ställa frågor, finns det möjlighet att vara med på 
ett samrådsmöte i Frölunda kulturhus Valthorns-
gatan 13 onsdagen den 23 november klockan 
17:15 – 19:00. 
Välkommen

Detaljplan för

Blandad stadsbebyggelse vid Frölunda torg 

Enligt PBL 
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Här är vi nu

Planens innehåll

 Allt om detaljplanen finns            
 tillgängligt på vår webbplats:
 www.goteborg.se/planochbyggprojekt
 Förslaget visas också på:
 - Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20
 - Frölunda bibliotek, Valthornsgatan 13

 Kontakt på stadsbyggnadskontoret:  
 Anders Dahlgren   031-368 18 90
 Viveca Risberg   031-368 16 45     
 Kontakt på fastighetskontoret:
 Sanna Gavel     031-368 11 68  

 Kontakt på trafikkontoret:
 Ulf Bredby      031-368 29 11

2021: Frölunda torg från sydväst. Området närmast Frölunda köpcentrum innehåller få bostäder 
och är primärt planerat för biltrafik vilket innebär att det upplevs som svårtillgängligt för andra än 
bilister dagtid och öde kvällstid. Utöver asfalterade ytor finns två gröna bostadsgårdar, ett koloni-
område och ett antal alléer. Vybild Göteborgs stad

2021: Frölunda torg från syd-
väst. Vybild @Göteborgs stad

2035: Frölunda torg från sydväst. Orange: Skandia, mörkblått: Poseidon  
Illustration Göteborgs stad


