
Möteprotokoll 
 
Förening:  Föreningen bevara Sjöbergen  
Datum:   Måndagen den 25 februari 2013 
Plats:    Slottsskogsgatan 24, Göteborg 
 
Mötesordförande   
och sekreterare:   Anna Sandin 
 
Övriga närvarande: Se bilaga för namnlista (personer från nedan föreningar)  

Södra odlarföreningen 
   Norra odlarförening 
   Brevduveföreningen 
   Biodlarföreningen 
   Djurföreningen 
   Lokala Hyresgästföreningen Brännö/ Sandarna 
   Lokala Hyresgästföreningen Utsikten 
   Närboende 
   Allmänhet 
    

Mötet öppnas. 

Mötesordförande (ordförande i Föreningen Bevara Sjöbergen tillsammans med 

Kent Öberg) hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

Syfte och dagordning presenteras 

Ordförande berättar om mötets syfte och den serie träffar som planeras. 

Målsättningen är att samla allmänhet, föreningar på och utanför Sjöbergen samt 

andra aktörer som vill arbeta gemensamt för att utveckla området och göra det 

mer tillgängligt för en bredare allmänhet. Genom att förädla de värden som finns 

och samtidigt göra området mer attraktivt genom utvecklingsprojekt, i linje med 

befintlig verksamhet, tror föreningen att Sjöbergens skydd kan stärkas. Och leda 

till att naturområdet i dess helhet får vara kvar, även i framtiden. 

 

Ytterligare målsättningar med mötet är att bilda en paraplyförening som samlar 

alla verksamma föreningar på Sjöbergen och samtidigt är öppen för allmänheten 

och andra parter med intresse av att bevara naturområdet. Och att denna, genom 

möten och en webbsida ska fungera som en gemensam informationskanal i 

frågor som rör Sjöbergen. 



Ärendet idag och Stadsbyggnadskontorets roll 

Stadsbyggnadskontoret (Sbk) med ansvarig handläggare och planarkitekt Anna 

Signal hade bjudits in till mötet för att informera om senaste nytt i ärendet men 

valde av okänd anledning att utebli. Ordföranden förmedlar då den information 

som finns och tidigare har erhållits av handläggaren. 

 

 I december 2011 gav Byggnadsnämnden Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att 

genomföra en översiktlig programstudie för bostadsbebyggelse i Västra 

Sandarna. Det skall vara ett tydligt måldokument om områdets långsiktiga 

användning, i samarbete, nära kontakt och dialog med de närboende samt de 

som använder området till odling idag. Skogspartiet, odlingsområdet och delar 

av området på höjden nära älven skall ej exploateras. 

 

I november 2012 kontaktar Signal ordföranden och meddelar att planarbetet har 

startat. Ett kort informellt möte sker på Sbk och ordföranden får information om 

planprocessen. Det diskuteras även hur föreningar och allmänhet kan medverka 

i planprocessen genom dialog i workshops tillsammans med Sbk.  Från 

Stadsbyggnadskontorets sida är man villiga att rusta upp Sjöbergen genom sk 

kompensationsåtgärder om byggnation enligt programmet blir av. Sådana 

åtgärder som anges är bättre stigar och ev nya, informationstavlor, bänkar, 

koppling ned till Röda sten mm. Tidsmässigt pågår ett programarbete av 

Sjöbergens format under minst ett par år, med remissinstanser som 

Länsstyrelsen, Miljöförvaltningen, Park- och natur, Trafikverket mfl. Samråd sker 

under tiden programmet arbetas fram och i den fas då detaljplan över området 

utarbetas. Som första steg innan ett ev programarbete för Sjöbergen kan starta 

ska Fastighetskontoret genomföra en utredning om projektets ekonomiska 

genomförbarhet. Därefter krävs en utredning över angöringen, dvs 

trafikanslutningar till området av Trafikkontoret. Handläggaren på Sbk hade 

planerat att redogöra för resultaten på föreliggande möte. 

 

En av mötesdeltagarna, Jonas Göransson, från Lokala Hyresgästföreningen 

Utsikten (Masthugget), arbetar som planarkitekt och har mångårig erfarenhet av 

kommunala processer. Han bidrar med information om hur arbetet brukar gå till 



ärenden som dessa och enligt hans erfarenheter är det sällan som 

remissutlåtanden från fackförvaltningar går emot uppställda exploateringsmål.  

Han berättar att man som enskild person eller förening har rätt att lämna in ett 

motförslag, ett sk medborgarförslag som skall handläggas likt motsvarande 

förslag som tas fram av arkitekter och fackförvaltningar. Han råder oss att 

utarbeta ett sådant förslag och söka upp fackkunniga för råd i arbetet, bl a Anna 

Glader, en fd anställd på Park- och naturförvaltningen i Göteborg. Göransson kan 

tänka sig att granska ett medborgarförslag från Föreningen. 

Idéer och utvecklingsprojekt 

På mötet presenteras nedan förslag: 

- Ekohus (ett energisnålt hus byggt med miljövänligt material som rymmer 

förenings- och möteslokaler, lektionssal, café, konstnärlig verksamhet och 

ev verkstad, i samarbete med fackkunniga och förening/ grupp som gjort 

motsvarande på andra ställen) 

- Undervisning av skolungdomar (i ämnena djurskötsel, odling och 

hållbarhet, återupptas med stöd från kommunen el annan lämplig part ) 

- Kompost (effektivare kompostering inom hela området, Kompostbutiken 

i Majorna är intresserade av ett samarbete) 

- Grön rehab (rehabilitering av sjukskrivna personer genom 

trädgårdsarbete och ev djurskötsel, Botaniska är intresserade)  

- Konstprojekt (installationer och/ eller samarbeten på Sjöbergen, 

tänkbara samarbetspartners är Röda stens kulturförening och konstnärer 

i Majorna med omnejd) 

- Öppen förskola/ naturlekis (en verksamhet i mindre skala med naturen 

som utgångspunkt och lekplats, för barn och föräldralediga i stadsdelarna 

kring Sjöbergen, samtal förs med stadsdelsnämnden Majorna-Linné och 

dess kultursamordnare som är mycket intresserad) 

- Hållbarhetsprojekt (ex vis kring tema som kretslopp, återbruk) 

- Stigar (handikappvänliga), bänkar, utsiktsplats, koppling Röda sten 

- Hälsans stig (reparera stolpar och öppna igen) 

- Utegym 

- Stranden Nya Varvet (städning och stig från denna till Sjöergen) 



- Hudrastgård 

- Dansbana 

- Arbetslag med gratis arbetskraft från kommunen (arbetslösa, 

socialbidragstagare skulle kunna hjälpa till i projekten) 

- Picknickkonserter  

 

Tina Camitz, från Sjöbergens djurförening inleder med att presentera sina idéer 

kring öppen förskola, stigar, utegym, strand mm. Ordföranden berättar kort om 

ekohus, kompost, grön rehab och konstprojekt. Hon nämner även att Projektet 

Ekologisk stadsdel Majorna med stor sannolikhet kommer starta så smått under 

hösten. Det är möjligt att man då kan samarbeta med varandra. Det tillkommer 

ytterligare goda förslag och ordet är fritt. Mötet konstaterar att det finns ett antal 

projektidéer för Sjöbergen. Vissa mötesdeltagare manar till eftertanke och ser 

helst att projekt som leder till en ökad tillströmning av folk och slitage på 

naturen ej genomförs. I nuläget fattas inga beslut om vilka projekt som kan bli 

aktuella att genomföra. Istället kommer man överens om att 

mötesanteckningarna sprids till aktuella föreningar, för kännedom till alla 

medlemmar och som diskussionsunderlag i samband med kommande årsmöten.  

Paraplyföreningen Sjöbergen och råd för brukarföreningar 

Mötet beslutar att Föreningen Sjöbergen bildas och att denna ersätter 

Föreningen bevara Sjöbergen som upphör att existera. Föreningen är tänkt att 

fungera som en paraplyförening för alla odlare och djurhållare på området 

samtidigt som den är öppen för andra med intresse av Sjöbergen. Föreningen har 

till uppgift att sprida information om Sjöbergen, bevaka planärendet, bedriva 

opinion och verka för att området utvecklas och bevaras. Medlem blir man 

tillsvidare genom att komma på möten. Inom föreningen upprättas ett särskilt 

råd, bestående av två valda representanter från respektive brukarförening på 

Sjöbergen. Detta råd deltar i Föreningen Sjöbergens arbete likt övriga 

medlemmar. Vid sidan om detta arbete har rådet även till uppgift att samarbeta i 

praktiska frågor som rör de egna medlemsföreningarna, ex vis el- och 

vattenfrågor, skötsel, Sjöbergens dag osv. Rådet träffas om det så önskar ensamt 

och fattar beslut i dessa föreningsspecifika frågor. Vidare skall rådet förmedla 



information om vad som sker inom Föreningen Sjöbergen till sina respektive 

medlemsföreningar och vice versa återföra medlemmars synpunkter till 

Föreningen Sjöbergen. 

Gemensam webbportal och informationskanal  

Föreningen Sjöbergen avser att skapa en portalsida på nätet med adressen 

sjobergen.se.  Webbsidan är tänkt att blir en samlingsplats för all verksamhet på 

Sjöbergen och fungera som informationskanalen mellan föreningarna i området 

och utåt till personer eller grupper som vill veta mer eller delta i arbetet kring 

Sjöbergen. Länkar till föreningarna på området och andra relevanta grupper/ 

sidor med kopplingar till Sjöbergen kommer finnas på webbsidan.  Där kommer 

även föreningen presentera allmän information om Sjöbergen; ex vis områdets 

historia, naturvärden, planärendet, Sjöbergens dag, kommande 

utvecklingsprojekt, saker som är på gång etc. Det finns även idéer om en blogg på 

webbsidan där man kan skriva inlägg om stort och smått som rör området.  

 

Det är alltså tänkt att all områdes- och/ eller föreningsgemensam information 

ska finnas samlad på ett ställe; portalsidan som har till uppgift att vara 

heltäckande och ständigt aktuell. Rapportering kring planprocessen är ett 

typexempel och den sköts från Föreningen Sjöbergs webbsida. Genom att en 

grupp sköter detta kan medlemsföreningarna på området undvika onödigt 

dubbelarbete. Och mycket viktigt, alla läsare får samma information i ärendet.  

 

Tina Camitz kan tänka sig att ingå i en grupp tillsammans med intresserade som 

vill vara med och driva sidan. Ordföranden kommer gärna med synpunkter 

inledningsvis på sidans layout och uppbyggnad. 

 

Beslut om ansvariga för sidan fattas på nästkommande möte. Intresserade 

uppmanas att höra av sig till Tina. 

 

Föreningen Sjöbergens organisation 

Beslut om organisation och ledning av den nya föreningen fattas vid 

nästkommande möte. 



Nästa möte 

Ordföranden kallar till möte i april och återkommer med förslag till datum via 
mejl. 
 
 
 
Vid pennan, 
 

 
 
Anna Sandin 
 
 
 
Bilaga 1. Deltagarlista föreliggande möte 
Bilaga 2. Deltagarlista, tidigare två möten 
 
  



Bilaga 1. Deltagarlista 
 

Namn E-post Telefonnr Förening o dyl. 
Isabella Heed isabellaheed@hotmail.com 031-291277/ 

0737-818461 
Närboende 

Britt-Marie 
Skogström 

 031-147717 Norra odlarföreningen 

P-O Hansson p-ohansson@hotmail.com 0703-195527 Brevduveför./ Biodlareför. 
Lars Kerla Lars.kerla@comhem.se 0761-081550 Allmänhet 
Dennis Rumus  031-2977793 Djurföreningen 
Dick Kerla Dick.kerla@hotmail.com 0704-660260 Djurföreningen,  

S. odlarföreningen 
Leif Gustafsson Leif_53gust@hotmail.com 0735-750136 Djurföreningen 
Tina Camitz Tina.camiz@comhem.se 0761-687622 Djurföreningen 
Kent Öberg Kent.oberg@comhem.se 0704-080938 Djurföreningen 
Ingrid Ekeblad ingridekeblad@hotmail.com 0736-666828 Djurföreningen, odlare 
Katinka Randin Katinka.randin@hotmail.com 0760-023101 Djurföreningen 
Calle Wahlgren gatenhjelmska@gmail.com 0760-379512 Hyresgästföreningen 

Brännö/ Sandarna 
Anne Carlsson Annec.son@gmail.com 0734-039213 Norra odlarföreningen 
Barbro 
Hultning 

barbrohultning@gmail.com   

Jonas 
Göransson 

Jonasgoransson2@hotmail.com 0739-266637 Lokala 
Hyresgästföreningen 
Utsikten (Masthugget) 

Anna Sandin Anna.sandin@yahoo.se 0708-618639 Ordf. Södra 
odlarföreningen 

 
  



Bilaga 2. Ytterligare deltagare från möten 26/10 och 14/11, 2012 
 

Namn E-post Telefonnr Förening o dyl. 
Bo Sobeus bo.sobeus@gmail.com  Södra odlarföreningen 
 doriskjaer@yahoo.se   
Mattias Ernås Mattias.ernas@vgregion.se   
John Siljander John.siljander@gmail.com   
 Andsod1106@hotmail.com   
Erna Olausson Erna.olausson@gmail.com   
Gunhild 
Skåreby 

Gunhild.skareby@yahoo.se  Södra odlarföreningen 
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