
Korrespondens	angående	skola	på	Ånäsfältet	2017-11-29	
Senaste	mejlet	längst	upp	i	dokumentet.		

 

Tack	Lars!	Då	verkar	det	alltså	bli	bostäder	också,	spännande..	

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Elin Xxxxx 

Utvecklingsledare miljö & stadsutveckling 

Göteborgs Stad 

Örgryte-Härlanda Stadsdelsförvaltning 

Telefon: 031- 365 67 88  

Epost: elin.xxxxx@orgryteharlanda.goteborg.se  

Postadress: Box 170 94, 402 61 Göteborg 

Besök: Kålltorpsgatan 2 (Härlanda Park)  

www.goteborg.se	

	

Från:	Lars	Xxxxx		
Skickat:	den	28	november	2017	07:56	
Till:	Amanda	Xxxxx	<amanda.xxxxx@orgryteharlanda.goteborg.se>;	Elin	Xxxxx	
<elin.xxxxx@orgryteharlanda.goteborg.se>	
Ämne:	Ånäsfältet	

Hej	!	

För	er	kännedom.	Har	fått	följande	meddelande	från	LS,	Johans	Xxxxx	gällande	planen	för	Ånäsfältet:	

”Ånäsfältet	–	Arbetet	fortgår	och	skisser	där	skolan	kompletteras	med	30-40	trygghetsbostäder	ska	
presenteras	i	veckan.	Planansökan	kan	göras	i	januarinämnden	på	FK	så	vi	kommer	förhoppningsvis	
inte	tappa	någon	tid”	

	

M	v	h	/	Lars	

	



	

Hej Johan ! 

 

Vet du hur processen ser ut gällande ny skola på Ånäsfältet. 

Är planarbetet igång? 

När behöver ni få beställning av förstudie från vår nämnd? 

 

Trevlig helg! 

Lars 

 

	 	



Ja	okej,	jag	förstår.	Jättebra	om	du	kan	reda	lite	i	det	och	återkomma	om	du	får	fatt	på	någon	som	är	
ansvarig.	Det	är	väldigt	angeläget	för	stadsdelsnämnden	att	det	blir	en	skola	här	inom	inte	allt	för	
lång	framtid	och	det	är	också	något	som	räknas	med	i	mer	långt	komna	detaljplaner	för	bostäder	i	
Lunden	till	exempel.		

Med vänliga hälsningar, 

 

Elin Xxxxx 

Utvecklingsledare miljö & stadsutveckling 

Göteborgs Stad 

Örgryte-Härlanda Stadsdelsförvaltning 

Telefon: 031- 365 67 88  

Epost: elin.xxxxx@orgryteharlanda.goteborg.se  

Postadress: Box 170 94, 402 61 Göteborg 

Besök: Kålltorpsgatan 2 (Härlanda Park)  

www.goteborg.se	

	

Från:	Johan	Xxxxx		
Skickat:	den	14	november	2017	16:28	
Till:	Elin	Xxxxx	<elin.xxxxx@orgryteharlanda.goteborg.se>	
Ämne:	SV:	Ang.	SV:	Ang.	SV:	Ang.	SV:	Ang.	Ang.	Re:	Ang.	Fwd:	Ang.	Ånäsfältet	

	

Just	nu	vet	jag	inte	vem	det	har	hamnat	hos.	Det	finns	en	uppenbar	risk	att	det	inte	ligger	på	någon	
just	nu.	

Jag	ska	försöka	reda	i	detta	nästa	gång	jag	träffar	dem.	

	

Med vänliga hälsningar 

Johan Xxxxx 

	

Från:	Elin	Xxxxx		
Skickat:	den	14	november	2017	15:39	
Till:	Johan	Xxxxx	<johan.xxxxx@stadshuset.goteborg.se>	
Ämne:	SV:	Ang.	SV:	Ang.	SV:	Ang.	SV:	Ang.	Ang.	Re:	Ang.	Fwd:	Ang.	ÅnäsfältetHej,	



	

Okej	tack	för	info!	Vem	på	FK	är	ansvarig	för	detta,	kan	du	ge	mig	kontaktuppgifter?	

	

Med vänliga hälsningar, 

 

Elin Xxxxx 

Utvecklingsledare miljö & stadsutveckling 

Göteborgs Stad 

Örgryte-Härlanda Stadsdelsförvaltning 

Telefon: 031- 365 67 88  

Epost: elin.xxxxx@orgryteharlanda.goteborg.se  

Postadress: Box 170 94, 402 61 Göteborg 

Besök: Kålltorpsgatan 2 (Härlanda Park)  

www.goteborg.se	

	

Från:	Johan	Xxxxx		
Skickat:	den	14	november	2017	14:29	
Till:	Elin	Xxxxx	<elin.xxxxx@orgryteharlanda.goteborg.se>	
Ämne:	SV:	Ang.	SV:	Ang.	SV:	Ang.	SV:	Ang.	Ang.	Re:	Ang.	Fwd:	Ang.	Ånäsfältet	

Hej	

Vi	hade	en	färdig	planansökan	men	den	blev	stoppad	av	fastighetskontoret	för	att	de	vill	få	in	
bostäder	på	platsen	också.	Vi	har	svårt	att	se	att	detta	är	möjligt	men	det	kommer	försena	processen.	
Hur	lång	tid	som	kommer	att	gå	åt	för	detta	kan	bara	FK	svara	på.		

	

Med vänliga hälsningar 

Johan Xxxxx 

	

Från:	Elin	Xxxxx		
Skickat:	den	14	november	2017	14:10	
Till:	Johan	Xxxxx	<johan.xxxxx@stadshuset.goteborg.se>	
Ämne:	SV:	Ang.	SV:	Ang.	SV:	Ang.	SV:	Ang.	Ang.	Re:	Ang.	Fwd:	Ang.	Ånäsfältet	



Hej!	

Har	du	hört	något	med	kring	planbeskedet	för	Ånäsfältet?	

	

Med vänliga hälsningar, 

Elin Xxxxx 

Utvecklingsledare miljö & stadsutveckling 

Göteborgs Stad 

Örgryte-Härlanda Stadsdelsförvaltning 

Telefon: 031- 365 67 88  

Epost: elin.xxxxx@orgryteharlanda.goteborg.se  

Postadress: Box 170 94, 402 61 Göteborg 

Besök: Kålltorpsgatan 2 (Härlanda Park)  

www.goteborg.se	

	

	 	



Från:	Johan	Xxxxx	[mailto:johan.xxxxx@stadshuset.goteborg.se]		
Skickat:	den	11	september	2017	15:37	
Till:	Elin	Xxxxx	<elin.xxxxx@orgryteharlanda.goteborg.se>	
Kopia:	Amanda	Xxxxx	<amanda.xxxxx@orgryteharlanda.goteborg.se>	
Ämne:	Ang.	SV:	Ang.	SV:	Ang.	SV:	Ang.	Ang.	Re:	Ang.	Fwd:	Ang.	Ånäsfältet	

Hej		
	
Jag har inte koll på vilka nämnddatum frågan behandlas men planen var att ärendet skulle upp i 
fastighetsnämnden i september och då är det nog tidigast i oktober som gäller för byggnadsnämnden. 	
	
Med vänliga hälsningar		
	
Johan Xxxxx		
Planeringsledare		
	

	
	
Stadsutveckling		
Lokalsekretariatet		
404 82  Göteborg		
031- 368 02 38		
0739- 10 25 88		
http://www.goteborg.se		
Besöksadress: Köpmansgatan 20	
 

Hej	Johan,	

Vet	du	något	mer	om	planen	för	Ånäsfältet?	Kommer	ansökan	om	planbesked	behandlas	i	
byggnadsnämnden	nu	den	29:e?	

Med vänliga hälsningar, 

Elin Xxxxx 

Vik. Utvecklingsledare stadsutveckling & miljö 

Göteborgs Stad 

Örgryte-Härlanda Stadsdelsförvaltning 

Telefon: 031- 365 67 88  

Epost: elin.xxxxx@orgryteharlanda.goteborg.se  

Postadress: Box 170 94, 402 61 Göteborg 

Besök: Kålltorpsgatan 2 (Härlanda Park)  

www.goteborg.se	 	



Från:	Johan	Xxxxx	[mailto:johan.xxxxx@stadshuset.goteborg.se]		
Skickat:	den	20	juni	2017	14:21	
Till:	Elin	Xxxxx	<elin.xxxxx@orgryteharlanda.goteborg.se>	
Ämne:	Ang.	SV:	Ang.	SV:	Ang.	Ang.	Re:	Ang.	Fwd:	Ang.	Ånäsfältet	

Allt som är randigt är skolgård. Som jag sagt tidigare så tas hela ånäsfältet i anspråk. 	
	
Med vänliga hälsningar		
	
Johan Xxxxx		
Planeringsledare		
	

	
	
Stadsutveckling		
Lokalsekretariatet		
404 82  Göteborg		
031- 368 02 38		
0739- 10 25 88		
http://www.goteborg.se		
Besöksadress: Köpmansgatan 20		
	
Från:        Elin Xxxxx <elin.xxxxx@orgryteharlanda.goteborg.se>		
Till:        Johan Xxxxx <johan.xxxxx@stadshuset.goteborg.se>		
Datum:        2017-06-20 14:18		
Ärende:        SV: Ang. SV: Ang. Ang. Re: Ang. Fwd: Ang. Ånäsfältet		

	
	
Tack!	Men	så	de	fria	ytorna	är	skolgård?	Men	inte	den	ytan	längst	mot	söder	som	park	och	natur	
förvaltar?		
			
Det	är	nämligen	så	att	vår	nämnd	är	intresserade	av	att	initiera	medborgardialog	för	hur	användning	
av	de	ytor	som	inte	tas	i	anspråk	av	skissen/planen	skulle	kunna	användas	och	i	så	fall	föra	dialog	
tillsammans	med	den	förvaltning	som	förvaltar	den	eventuella	ytan.	I	det	här	fallet	verkar	den	del	
söderut	som	hör	till	park	och	natur,	inte	vara	en	del	i	skissen/planen?		
			
Med vänliga hälsningar,		
 		
Elin Xxxxx		
Vik. Utvecklingsledare stadsutveckling & miljö		
Göteborgs Stad		
Örgryte-Härlanda Stadsdelsförvaltning		
Telefon: 031- 365 67 88 	
Epost: elin.xxxxx@orgryteharlanda.goteborg.se  		
Postadress: Box 170 94, 402 61 Göteborg		
Besök: Kålltorpsgatan 2 (Härlanda Park) 	
www.goteborg.se		



Från:	Johan	Xxxxx	[mailto:johan.xxxxx@stadshuset.goteborg.se]		
Skickat:	den	20	juni	2017	14:07	
Till:	Elin	Xxxxx	<elin.xxxxx@orgryteharlanda.goteborg.se>	
Ämne:	Ang.	SV:	Ang.	Ang.	Re:	Ang.	Fwd:	Ang.	Ånäsfältet		
			
Hej 	
 
Här får du den senaste skissen. Det är fortfarande ett arbetsmaterial och ska inte spridas.		
	
 
Med vänliga hälsningar		
 
Johan Xxxxx	 
Planeringsledare		
	

	
 
Stadsutveckling	 
Lokalsekretariatet	 
404 82  Göteborg	 
031- 368 02 38	 
0739- 10 25 88		
http://www.goteborg.se	 
Besöksadress: Köpmansgatan 20		
	
	
 
Från:        Elin Xxxxx <elin.xxxxx@orgryteharlanda.goteborg.se>	 
Till:        Johan Xxxxx <johan.xxxxx@stadshuset.goteborg.se>	 
Datum:        2017-06-20 13:49	 
Ärende:        SV: Ang. Ang. Re: Ang. Fwd: Ang. Ånäsfältet		

	

	
Hej	igen,		
		
Jag	bara	funderar	lite	på	exakt	vilken	yta	det	är	ni	tittar	på.	Är	det	den	huvudsakliga	delen	som	idrott	
och	förening	förvaltar	i	dagsläget?	Även	den	del	som	park	och	natur	har?		
		
Har	du	möjlighet	att	skicka	skisserna	till	mig	när	de	är	klara?		
		
Med	vänliga	hälsningar,		
		
Elin	Xxxxx		
Vik.	Utvecklingsledare	stadsutveckling	&	miljö		



		
Göteborgs	Stad		
Örgryte-Härlanda	Stadsdelsförvaltning		
Telefon:	031-	365	67	88		
Epost:	elin.xxxxx@orgryteharlanda.goteborg.se		
		
Postadress:	Box	170	94,	402	61	Göteborg		
Besök:	Kålltorpsgatan	2	(Härlanda	Park)		
www.goteborg.se		
		
		
_____________________________________________	
Från:	Johan	Xxxxx		
Skickat:	den	9	juni	2017	14:10	
Till:	Elin	Xxxxx	<elin.xxxxx@orgryteharlanda.goteborg.se>	
Ämne:	Ang.	Ang.	Re:	Ang.	Fwd:	Ang.	Ånäsfältet		
		
	 
Nej, förskolan kommer inte få plats.	 
	 
Med vänliga hälsningar	 
	 
Johan Xxxxx	 
Planeringsledare	 
		 
Stadsutveckling	 
Lokalsekretariatet	 
404 82  Göteborg	 
031- 368 02 38	 
0739- 10 25 88		
http://www.goteborg.se	 
Besöksadress: Köpmansgatan 20	 
		
		
	 
Från:   Elin Xxxxx/Orgryteharlanda/GBGStad	 
Till:   Johan Xxxxx/Stadsledningskontoret/GBGStad@GBG	 
Datum:  2017-06-09 13:56	 
Ärende: Ang. Re: Ang. Fwd: Ang. Ånäsfältet		
		
	 
Hej,	 
	 
Jag förstår. Men tänker man sig då att både skola, förskola och idrottshall kommer få plats?	 
	 
Trevlig helg!	 



	 
Med vänliga hälsningar,	 
	 
Elin Xxxxx	 
Vik. Utvecklingsledare stadsutveckling & miljö	 
Göteborgs Stad	 
Örgryte-Härlanda Stadsdelsförvaltning	 
Telefon: 031- 365 67 88  
Epost: elin.xxxxx@orgryteharlanda.goteborg.se  
Postadress: Box 170 94, 402 61 Göteborg	 
Besök: Kålltorpsgatan 2 (Härlanda Park) 	
www.goteborg.se  
		
	 
Från:   Johan Xxxxx/Stadsledningskontoret/GBGStad	 
Till:   Elin Xxxxx/Orgryteharlanda/GBGStad@gbg	 
Datum:  2017-06-08 21:10	 
Ärende: Re: Ang. Fwd: Ang. Ånäsfältet		
		
		
Hej	Elin		
		
Hela	ytan	kommer	tas	i	anspråk	så	det	kommer	inte	finnas	någon	mark	kvar	att	förvalta	för	någon	
annan	än	lokalförvaltningen.		
Vi	ska	få	skisserna	efter	sommaren.	
	
Med	vänliga	hälsningar	
	
Johan	Xxxxx	
Planeringsledare	
	
Stadsutveckling	
Lokalsekretariatet	
404	82	Göteborg	
031- 368 02 38	
0739- 10 25 88	
http://www.goteborg.se	
Besöksadress:	Köpmansgatan	20		
	
8	juni	2017	kl.	16:27	skrev	Elin	Xxxxx	<elin.xxxxx@orgryteharlanda.goteborg.se>:	 
Hej! 
 
Finns det möjlighet att få tillgång till de skisser som än så länge finns? Jag är intresserad av 
att veta ungefär hur stor yta som förväntas tas i anspråk och vilken förvaltning som förvaltar 
den marken som blir kvar. 
 



Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Elin Xxxxx 
Vik. Utvecklingsledare stadsutveckling & miljö 
 
Göteborgs Stad 
Örgryte-Härlanda Stadsdelsförvaltning 
Telefon: 031- 365 67 88  
Epost: elin.xxxxx@orgryteharlanda.goteborg.se  
 
Postadress: Box 170 94, 402 61 Göteborg 
Besök: Kålltorpsgatan 2 (Härlanda Park) 	
www.goteborg.se  
Lars Xxxxx---2017-04-07 12:24:17---Från: Lars Xxxxx/Orgryteharlanda/GBGStad Till: Elin 
Xxxxx/Orgryteharlanda/GBGStad@gbg		
 
 
 

	 	



Från: Lars Xxxxx/Orgryteharlanda/GBGStad 
Till: Elin Xxxxx/Orgryteharlanda/GBGStad@gbg 
Datum: 2017-04-07 12:24 
Ärende: Fwd: Ang. Ånäsfältet	
	
För	kännedom.		
/Lars	
	
Skickat	från	min	iPhone	
	
Vidarebefordrat	brev:		
Från:	"Johan	Xxxxx"	<johan.xxxxx@stadshuset.goteborg.se>	
Datum:	7	april	2017	11:01:59	CEST	
Till:	"Lars	Xxxxx"	<lars.xxxxx@orgryteharlanda.goteborg.se>	
Ämne:	Ang.	Ånäsfältet 
 
Hej Lars 
 
FK har lagt uppdrag på att ta fram volymskisser på en F-9-skola samt ev. även en förskola. 
Det sistnämnda är dock mycket osäkert om vi kommer kunna få in.  
Tanken är att vi ska söka planbesked för detta den 4 september och att en plan i så fall kan 
påbörjas efter årsskiftet.  
 
Jag behöver ingen beställning utan kommer att starta en förstudie i vilket fall men denna 
kommer inte att starta förrän nästa höst som tidigast. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Johan Xxxxx 
Planeringsledare	
	
<0.F5C.gif> 
 
Stadsutveckling 
Lokalsekretariatet 
404 82 Göteborg 
031- 368 02 38 
0739- 10 25 88	
http://www.goteborg.se 
Besöksadress: Köpmansgatan 20 
Lars Xxxxx---2017-04-07 10:50:51---Hej Johan ! Vet du hur processen ser ut gällande ny 
skola på Ånäsfältet. 
 
 
Från: Lars Xxxxx/Orgryteharlanda/GBGStad 
Till: Johan Xxxxx/Stadsledningskontoret/GBGStad@GBG 
Datum: 2017-04-07 10:50 



Ärende: Ånäsfältet 
 
 
Hej Johan ! 
 
Vet du hur processen ser ut gällande ny skola på Ånäsfältet. 
Är planarbetet igång? 
När behöver ni få beställning av förstudie från vår nämnd? 
 
Trevlig helg! 
Lars		

	

	 	



Från:	Anna	Xxxxx		
Skickat:	den	3	april	2017	13:39	
Till:	Elin	Xxxxx	<elin.xxxxx@orgryteharlanda.goteborg.se>	
Ämne:	Vb:	Ang.	Ang.	Vb:	Ånäsfältet	

LS har nu landat i att det finns behov av utbildningslokaler på platsen. Kolla ev med Fredrik framöver 
hur det går och vad som planeras. Involvera gärna Hans Svensson, honom kan du även fråga om han 
vet mer kring detta. 

Vänligen, 

Anna Xxxxx 

Processledare Skrota skräpet & projektledare Dela mera 

 

GÖTEBORGS STAD 

Kretslopp och vatten  

Utveckling och projekt, Avfallsprojekt  

Telefon: 031-368 71 57, 072-856 62 44   

E-post: anna.xxxxx@kretsloppochvatten.goteborg.se  

 

Postadress: Box 123, 424 23 ANGERED 

Besök: Hjällbo lillgata 1 

www.goteborg.se/kretsloppochvatten 

----- Vidarebefordrat av Anna Xxxxx/Kretsloppochvatten/GBGStad på 2017-04-03 13:37 ----- 

 

Från: Fredrik Xxxxx/Stadsbyggnadskontoret/GBGStad 

Till: Anna Xxxxx/Orgryteharlanda/GBGStad@GBG 

Kopia: Jan Xxxxx/Stadsbyggnadskontoret/GBGStad@GBG, Eva 
Xxxxx/Stadsbyggnadskontoret/GBGStad@GBG 

Datum: 2016-12-13 16:36 

Ärende: Ang. Ang. Vb: Ånäsfältet 

 

Hej Anna, 

vi har pratat om förslaget för Ånäsfältet i Förskola/Bmss-gruppen. Lokalsekretariatet kommer med 
anledning av förslaget göra en mer långsiktig bedömning av behovet av utbildningslokaler i området, 
därefter kan vi ge en rekommendation hur Ånäsfältet ska användas. Innan dess är det som jag ser det 
ingen mening att handläggare för planbeskedet utses. 



LS räknar med att kunna ha gjort bedömningen i mitten av januari. 

Med vänliga hälsningar 

Fredrik Xxxxx 
Planarkitekt 
  

GÖTEBORGS STAD 
Stadsbyggnadskontoret 
Planavdelningen 
Telefon: 031-368 15 91 
E-post: fredrik.xxxxx@sbk.goteborg.se 
E-post: sbk@sbk.goteborg.se 

Postadress: Box 2554 403 17 Göteborg 
Besök: Köpmansgatan 20 
www.goteborg.se 

 

Från: Jan Xxxxx/Stadsbyggnadskontoret/GBGStad 

Till: Anna Xxxxx/Orgryteharlanda/GBGStad@GBG 

Kopia: Elin Xxxxx/Orgryteharlanda/GBGStad@GBG, Fredrik 
Xxxxx/Stadsbyggnadskontoret/GBGStad@GBG, Eva 
Xxxxx/Stadsbyggnadskontoret/GBGStad@GBG 

Datum: 2016-12-13 16:16 

Ärende: Ang. Vb: Ånäsfältet 

 

Hej 

Vi har tyvärr inte kunnat tillsätta någon handläggare för förprövningen ännu. 

Jag tror inte ärendet har hunnit komma upp i gruppen men förskolor/skolor än men där vet Fredrik 
Xxxxx besked. 

 

Med vänliga hälsningar 

Jan Xxxxx 
Planarkitekt/Processledare förprövning 

GÖTEBORGS STAD 
Stadsbyggnadskontoret 
Telefon: 031-368 17 81 
E-post: förnamn.efternamn@sbk.goteborg.se 
E-post: sbk@sbk.goteborg.se 



Post- och besöksadress: Köpmansgatan 20 
Postadress: Box 2554 403 17 Göteborg 
www.goteborg.se 

 

Från: Eva Xxxxx/Stadsbyggnadskontoret/GBGStad 

Till: Jan Xxxxx/Stadsbyggnadskontoret/GBGStad@GBG 

Kopia: Anna Xxxxx/Orgryteharlanda/GBGStad@GBG, Fredrik 
Xxxxx/Stadsbyggnadskontoret/GBGStad@GBG, Elin Xxxxx/Orgryteharlanda/GBGStad@GBG 

Datum: 2016-12-13 12:53 

Ärende: Vb: Ånäsfältet 

 

 

Hej Jan! 

Kan du svara Anna? 

Ligger planbeskedet bara på vänt eller finns det en handläggare utsedd eller är det du som håller koll 
på vad som händer? 

Har ärendet varit uppe i gruppen som tittar på skolor, förskolor, Bmss etc.? 

 

Mvh 
Eva 

 

Eva Xxxxx 
Planarkitekt 
Planavdelningen 
Besöksadress: Köpmansgatan 20 
Box 2554, 403 17 Göteborg 
 
Telefon: 031-368 17 49 
 
E-post : eva.xxxxx@sbk.goteborg.se 
alt. e-post : sbk@stadsbyggnad.goteborg.se 
webbplats: http://www.goteborg.se 

P Tänk på miljön innan du skriver ut! 

----- Vidarebefordrat av Eva Xxxxx/Stadsbyggnadskontoret/GBGStad på 2016-12-13 12:50 ----- 

 

Från: Anna Xxxxx/Orgryteharlanda/GBGStad 



Till: Eva Xxxxx/Stadsbyggnadskontoret/GBGStad@GBG 

Datum: 2016-12-13 12:39 

Ärende: Ånäsfältet 

Hej Eva, 

Vet du vem hos er som handlägger Ånäsfältet?  

Vänligen, 
 
Anna Xxxxx  
Vik. Utvecklingsledare stadsutveckling & projektledare Dela mera  
www.goteborg.se/delamera 
 
GÖTEBORGS STAD  
Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning 
Telefon: 031-365 67 88 I Mobil: 073-050 71 01  
Epost: anna.xxxxx@orgryteharlanda.goteborg.se 
 
Postadress: Box 170 94, 402 61 Göteborg  
Besök: Kålltorpsgatan 2 (Härlanda Park)  
 
www.goteborg.se 
 
Tänk på miljön innan du skriver ut! 

	
		
		
			

	



Ingegerd Xxxxx <ingegerd.xxxxx@fastighet.goteborg.se> 5 december 2017 12:46 
Till: Christopher Xxxxx <xxxxx@gmail.com> 
Kopia: Diariet Fastighetskontoret <diarium.fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se> 
 
Hej Christopher! 
 
Översänder en checklista med förutsättningar och synpunkter från en del förvaltningar inför utveckling och 
framtagande av skisser för Ånäsfältet. Checklistan ligger till grund för skiss 170613. Därefter har synpunkter 
inom Fastighetskontoret legat till grund för vidareutveckling (se skissändringar nedan) av denna skiss och 
resulterat i skiss daterad 171127. 
 
Skissändringar:  

• Lägg till bostäder längs Ånäsfältets västra del utmed Stockholmsgatan. Bostadstyp: smålägenheter 
för studenter eller äldre, i 3 plan (ca 30 st). 

• Flytta upp idrottshallen så långt det går åt nord-ost samt flytta omklädningsrum, ev under 
idrottshall. Parkering under mark. 

• Vinkla ev. F-3 byggnad in mot gården för att möjliggöra större yta för bostäder. 
 

Med vänliga hälsningar 
Ingegerd Xxxxx 
 
Utvecklingsledare 
Planerings- och utvecklingsenheten 
Strategiska avdelningen 
GÖTEBORGS STAD 
Fastighetskontoret 
Postadress: Box 2258, 403 14 Göteborg 
Besök: Postgatan 10 
www.goteborg.se/fastighetskontoret 
	











Fastighetskontoret

2017-06-13
Utredningsskiss -Ånäsfältet

F-3 skola, 4-9 skola



skala 1:1000Sektion A-A,

Fastighetskontoret 2017-06-13
Utredningsskiss -Ånäsfältet

F-3 skola, 4-9 skola

skala 1:500Sektion A-A,



skala 1:1000Sektion B-B,

Fastighetskontoret 2017-06-13
Utredningsskiss -Ånäsfältet

F-3 skola, 4-9 skola

skala 1:500Sektion B-B,
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Ånäsfältet, Bagaregården 742:38,  ÖRGRYTE-HÄRLANDA 
 
Stadsbyggnadskontoret: 
Sbk har sammanställt en karta över pågående detaljplaner, positiva planbesked och 
markanvisningar i stadsdelen Lunden för att skapa en överblick över hur många bostäder som 
tillkommer i stadsdelen inom 10-20 år. Om allt genomförs blir det cirka 2 700 nya bostäder. 
Med Lokalsekretariatets planeringsmodell om 0,5 barn/bostad tillkommer det i så fall 1 350 
barn i området. Enligt planeringsmodellen är en tredjedel av dessa barn i förskolan och två 
tredjedelar i F-9. (450 barn i förskolan och 900 barn i F-9) 
I dagsläget är det fullt i alla skolor och förskolor i området och det behövs cirka 200 platser i 
skolan nu för att ha en liten buffert. 
 
 

 
Ånäsfältet, vy väster ifrån. 
 
 
Lokalsekretariatets synpunkt på förslaget att placera en skola på Ånäsfältet: 
Ånäsfältet är en bra plats för en F-9 skola för uppskattningsvis 650 elever, 2-parallellig F-6 
och 3-parallellig 7-9. Önskvärt att även få plats med 6 avd förskola. Det kommer behövas 
ytterligare platser för förskola, närmre de planerade tillkommande bostäderna. 
Bra också om skolgården innehåller någon form av fotbollsplan för spontanidrott som kan 
nyttjas även efter skoltid då det vore en förlust för området om planen försvinner. 
170512 Avstämning med Kvarnström arkitekter: använd hela ytan till skola F-9 (förskola får 
inte plats). Sporthall 20x40 m. Skola F-9/ 650 elever fördelat på två byggnader (enligt 
förslaget).  
170608 Avstämning med arkitekt: Lägg ihop de två skolbyggnaderna till en, med en fond mot 
Storkgatan. Flytta idrottshallens omklädningsrum till söder om hallen för att skapa en plats 
norr om, kan användas för parkering. Undvik placering av byggnader på ledningar och håll ett 
avstånd ca 2-3 m (Ingegerd kollar detta och vilket djup ledningarna ligger på). 
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Fastighetskontoret:   
Ånäsfältet har tidigare utretts som eventuellt möjlig för temporära bostäder och synpunkter 
har inkommit från berörda förvaltningar. Skickar ny förfrågan om era synpunkter p.g.a. den 
nya användningen. 
Serneke har presenterat ett förslag som innebär att bygga utbildningslokaler tillsammans med 
bostäder på Ånäsfältets norra del. Behovet av utbildningslokaler i området är dock så stort att 
vi nu ska titta på ett förslag som endast innehåller utbildningslokaler.  
Markerad yta är ca 11 000 kvm.  
 
 
Idrotts- och föreningsförvaltningen: 
Vi vill understryka Lokalsekretariatets kommentar om behovet av en mindre fotbollsplan  i 
området. Vi vill också understryka vikten av dialog med de föreningsbildningar som finns i 
området och som varit aktiva i frågan om att bevara och utveckla "lekfältet". Bland de tankar 
som formulerats av de närboende finns tanken om ett modernt aktivitetsfält som är öppet 
dygnet runt men fungerar som skolgård och idrottsarena för skolorna under dagtid.    
 
En F-9 skola med 650 elever behöver självklart också en idrottshall och här bör man definitivt 
överväga en fullmåttshall. Stadsdelen Örgryte-Härlanda är, jämfört med staden i stort, 
underförsörjt på fullmåttshallar. När Lundenhallen står färdig kommer den att bli stadsdelens 
tredje fullmåttshall efter Torpahallen och Kristinedal. Totalt i staden går det ca 10 000 
invånare per fullmåttshall - för Örgryte-Härlanda blir detta nyckeltal cirka 19 500 efter det att 
Lundenhallen står klar. Ånäsfältet ligger ganska bra till för en fjärde hall i stadsdelen bland 
annat därför att den också ligger bra till i förhållande till expansionen i angränsade stadsdel 
(Gamlestadstorget). 
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Markägare: Göteborgs Stad 
Fastighet: Bagaregården 742:38 
Förvaltning: Idrotts och föreningsförvaltningen 
Aktuell användning: Ingen upplåtelse 
Areal: 11 000 kvm 
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Fastighetskarta: Göteborgs stad äger marken 
 

 
Förvaltningskarta:  IoFF förvaltar 
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Översiktlig stabilitetskarta:  
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Stadsbyggnadskontoret: 
 
ÖP: Befintliga bebyggelseområden. 
 
Norra delen ligger inom skydds- och bedömningszon runt transportled för farligt gods. 

 
 
Gällande plan: Akt nr 741, anger allmän plats. Genomförandetiden har gått ut.

 
 
I en liten del i norr gäller en nyare plan akt nr 4805, för området söder om gc-vägen gäller Y – 
idrott, genomförandetiden har gått ut. 
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Inom FÖP eller Program: Ej FÖP. Finns troligen inget aktuellt program för området. 
Riksintresse: Nej. Ett område i direkt anslutning mot söder utgör dock riksintresse för 
kulturmiljövården. Bagaregården beskrivs som tidstypisk 1910-tals stadsplan. 
Landshövdingehus bl.a. i utpräglad nationalromanisk stil. Socialhistoriskt intressanta 
institutioner.  
Tillkommande bebyggelse behöver på ett medvetet sätt förhålla sig till riksintresset. 

 
 
Inom bevarandeprogram: Bagaregården är med i bevarandeprogrammet. Det har delvis en 
annan avgränsning än riksintresset. 

 
 
Fornlämningar: Inga karterade 
Strandskydd: Nej 
Kollektivtrafik: Tillgången till kollektivtrafik är god. Hållplatserna Gustavsplatsen och 
Ejdergatan finns närmast, ca 200 meter bort. Gator behöver korsas på övergångsställen, men 
hållplatserna nås via gc-banor. 
P-platser: Längsgående parkering finns längs Stockholmsgatan i nordlig riktning. 
Längsgående parkering finns även längs en del av Löparegatan i sydlig riktning. En asfalterad 
och planenlig parkeringsplats finns längst norrut i området. Söder om den finns en grusad 
parkeringsyta på idrottsområdet. 
P-norm: Samutnyttjande bör vara möjligt i området, mellan boende, skola och idrott. 
Samutnyttjande är förutsatt i parkeringstalen nedan. 
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Övriga synpunkter:  
• Stockholmsgatan utgör en viktig koppling mellan stadsdelar och det är viktigt att försöka 

minimera den otrygga barriär mellan Gamlestaden och Bagaregården som Alingsåsleden 
innebär. 

• I Bagaregården, Lunden och Olskroken är det mycket ont om öppna oprogrammerade 
gräsytor att leka, sola och ha picknick på. Det bör finnas kvar tillräckligt stora sådana ytor 
på Ånäsfältet.  

• Trafikbuller och risker från farligt godsled behöver förstås utredas, men redan i skisskedet 
bör det beaktas.  

 
Park o Naturförvaltningen: 
 
Allmänna synpunkter: 
Ånäsfältet ligger inom en del av staden där det råder brist på bostadsnära park. Den yta som 
idag förvaltas av park- och naturförvaltningen är för liten för att uppfylla de krav som finns 
vad gäller just bostadsnära park. Park- och naturförvaltningen skulle därför önska att 
användningen av hela Ånäsfältet sågs över. På det sättet skulle kvaliteterna på platsen kunna 
förbättras och brist på bostadsnära park i området kunna åtgärdas. 
 
 
 
 
 
Miljöförvaltningen: 
 
Buller: Höga ljudnivåer. I utredning visa att det går att klara 55 dba på gården.  
Luftmiljö: Risk för överskridande av gränsvärde. Höga nivåer av kvävedioxid. Fördjupad 
utredning krävs. 
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Förorenad mark: Ej riskområde för förorenad mark. Idrottsplats, allmän plats sedan 40-talet. 
Risk för föroreningar bedöms låg. 
Naturmiljö: Trädrad med generellt biotopvärde längs hela nordöstra sidan. 
Verksamhetsstörningar: Bostäder runt om. Inga uppgifter om miljöstörande verksamheter i 
närområdet. 
 
 
 
Trafikkontoret: 
 
Angöring: TK 
 
Allmänna synpunkter: 
 
 
Kretslopp o Vatten: 
 
Avfall: Trafiksäker angöring för avfallsfordon behöver ordnas. Om återvinningsstationen på 
Stockholmsgatan 40 påverkas av förslaget behöver ev flytt eller borttag utredas vidare. 
VA: Karta, se nästa sida. (Finns serviser upprättade för omklädningsrum) 
Möjlighet att bygga nya serviser. Ytan är idag lågpunkt vid skyfall vilket ska tas hänsyn till.  
Huvudledningar finns i ytterkant. / AHG 2017-04-03:  
En av våra stora matarledningar för dricksvatten in mot centrum går igenom västra delen av 
fältet. Finns inga planer på att lägga om denna ledning. Betydande omfattning på ett projekt 
som innebär omläggning av denna ledning. 
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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum 2016-10-24 

 
 

Göteborgs Stad Fastighetsnämnden, utdrag ur protokoll 1 (2) 

Ansökan om planbesked bostäder med mera vid Ånäsfältet, inom stadsdelen 
Bagaregården 

§ 298, diarienr 3257/16 
HANDLING 

 

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande 2016-10-24 

Yttrande L, M 

 

BESLUT 

 

Enligt fastighetskontorets förslag: 

 

1.   Fastighetskontoret får i uppdrag att ansöka om planbesked för bostäder m.m. vid 
Ånäsfältet inom stadsdelen Bagaregården. 

 

2.   Vid positivt planbesked utgör även ansökan beställning av detaljplan. 

 

PROTOKOLLSANTECKNING 

 

Ledamöterna för L och M antecknar som yttrande en skrivelse, bilaga 1. 

 

Vid protokollet 
 

 

Sirpa Bernhardsson 
 

Justerat 
2016-11-07 
 
  



 
 
 

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum 2016-10-24 

 
 

Göteborgs Stad Fastighetsnämnden, utdrag ur protokoll 2 (2) 

 

 

Ordförande 
Jahja Zeqiraj 

 

 

Justerare 
Hampus Magnusson 

 



Översiktskarta 

 

Bilaga 1 till tjänsteutlåtande  
till fastighetsnämnden  
2016-10-24. Dnr 3257/16 

 



Detaljkarta 
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Tjänsteutlåtande 
till Fastighetsnämnden 
2016-10-24 
diarienummer 3257/16  

Strategisk planering 
Joel Blomgren 
telefon 031-368 12 12 
e-post: joel.blomgren@fastighet.goteborg.se 

 
 

Ansökan om planbesked för bostäder med mera vid Ånäsfältet, inom stadsdelen 
Bagaregården 
 

Förslag till beslut 
1. Fastighetskontoret får i uppdrag att ansöka om planbesked för bostäder med 

mera vid Ånäsfältet inom stadsdelen Bagaregården. 
 

2. Vid positivt planbesked utgör även ansökan beställning av detaljplan.  
 
Ärendet 
Fastighetskontoret bedömer att området kan bestå av en kombination av 
bostadsbebyggelse samt ytor för rekreation och idrott. Bostadsbebyggelsen kan omfatta 
cirka 85 lägenheter och placeras i områdets norra del. Bebyggelsen ska även omfatta en 
förskola med potential upp till 4 avdelningar integrerat med bostäderna samt till viss del 
lokaler i bottenvåningarna. Ytor för idrott och rekreation fokuseras till den södra delen 
av området. 

Aktuell plats omfattar Ånäsfältet inom stadsdelen Bagaregården och tillhör SDN-
område Örgryte-Härlanda. Marken består i dagsläget huvudsakligen av en grönyta som 
används för rekreation samt en fotbollsplan. Området omfattar del av fastigheten 
Bagaregården 742:38 som ägs av Göteborgs kommun.  

Gällande detaljplaner för området anger allmän plats, idrott samt skyddsplantering.     

Överväganden 
Fastighetsnämnden beslutade 2016-05-16 § 165 med diarienummer 3441/15 att uppdra 
åt fastighetskontoret att i öppet förfarande bjuda in till intresseanmälningar för 
markanvisningar gällande bostäder vid Ånäsfältet.   

Kontoret föreslår att en ansökan om planbesked för området lämnas in till 
byggnadsnämnden med utgångspunkt från detta tjänsteutlåtande samt tillhörande 
bilagor. Vid positivt planbesked avser fastighetskontoret att bereda frågan om 
markanvisning och därefter återkomma till nämnden.  

 
 
 
Martin Öbo    Stephan Cedergren 
Tf Fastighetsdirektör   Tf Avdelningschef 
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Bilagor 
Bilaga 1 – Översiktskarta, Detaljkarta  

Bilaga 2 – Ärendepresentation 
 




