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Förlängning av tidigare lämnad markanvisning för uppförande av bostäder 

m.m. vid Stortoppsgatan/Kabelgatan inom stadsdelen Majorna 

 

Förslag till beslut 

1. Markanvisningen till Trollängen Bostads AB avseende delar av 

fastigheterna Majorna 151:5, 151:7 och 151:8 i Majorna förlängs 

i två år fr.o.m. 2015-01-14.  

2. Fastighetskontoret får i uppdrag att teckna tillägg till 

markanvisningsavtal enligt punkten 1 ovan. 

Bakgrund 

Inom stadsdelen Majorna i Göteborg ligger Gråberget, ca 3 km från centrala 

Göteborg. Under våren 2011 upprättades ett planprogram för Gråberget som visar 

på möjlig komplettering i området.  

Området ligger i korsningen Stortoppsgatan/Kabelgatan. Tanken är att genom 

upprättande av ny detaljplan pröva området för bostäder, verksamheter och 

boende med särskild service. Det är önskvärt att en del av bostäderna blir 

trygghetsbostäder för äldre. Detaljplanearbete pågår och förslag till detaljplan för 

bostäder m.m. vid Stortoppsgatan/Kabelgatan i Majorna har varit ute på detalj-

planesamråd under andra kvartalet 2014. Området bedöms rymma ca 125 

lägenheter. Detaljplanen beräknas antas under 2-3:e kvartalet 2015. 

Trollängen Bostads AB erhöll en tvåårig markanvisning genom beslut i 

fastighetsnämnden 2013-01-14. Inriktningen är att Trollängen Bostads AB ska 

uppföra hyresrätter. Tiden för markanvisningen har löpt ut 2015-01-14. 

Överväganden 

Fastighetskontoret bedömer att Trollängen Bostads AB har goda möjligheter att 

genomföra projektet.  

Om bolaget väljer att avstå från att utnyttja markanvisningen eller uppenbart inte 

avser/förmår att genomföra projektet i den takt eller på det sätt som avses, äger 

kommunen rätt att återta markanvisningen utan någon rätt till ersättning för 

bolaget. Detsamma gäller om bolaget och kommunen inte kommer överens om 

formerna för överlåtelse/upplåtelse av den mark som föreslås bebyggas.   
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Tillägg till markanvisningsavtal föreslås upprättas mellan fastighetsnämnden och 

Trollängen Bostads AB avseende de aktuella områdena.  

 

 

 

Magnus Sigfusson 

Fastighetsdirektör 

 

Elisabet Gondinger 

Avdelningschef 

 

Protokollsutdrag till 

Trollängen Bostads AB 

Bilagor 

1. Översiktskarta 

2. Plankarta, samråd 



Översiktskarta 

 

Bilaga till tjänsteutlåtande  

till fastighetsnämnden  

2015-02-09. Dnr 500-3356/12 
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