Föreningen RaddaSkansberget • https://raddaskansberget.org/

Vad tycker Göteborgs politiker om de nya
planerna att kolonisera Skansberget med
vidlyftiga skolbyggnader?
Som presenterats på bl a vår hemsida finns planer på att förlägga skolor med plats för 550
elever på Skansbergets sydsida. För att få vägledning har vår Förening skrivit ett mejl till
samtliga 103 politiker som sitter i de olika aktuella nämnderna. Inte så många har brytt sig
om att svara, men här är de svar vi fått fram till och med idag. Så här löd vår mejl den 20
augusti till respektive nämnd:
******************************
Hej i XX-nämnden!
Aktuell forskning, liksom den Grönplan som antogs av Park- & Naturnämnden i juni 2022,
betonar vikten av grönska i städer. I Grönplanen nämns särskilt vikten av att värna befintliga
äldre och därmed stora träd. Inte minst viktigt i relation till de värmeböljor som redan blivit
vanligare och som är särskilt bekymmersamma i större städer.
Trots det ansöker nu fastighetsnämnden om att få ta bort just sådana träd i korsningen
Kastellgatan/Risåsgatan för att i stället bygga en skola på platsen. Detta innebär dels att
mikroklimatet i denna gatukorsning försämras påtagligt vid varmt väder, dels att kontakten
med kvarvarande grönska och kulturvärden på Skansberget skärs av från de människor som
rör sig i denna del av staden.
Vi i Föreningen Rädda Skansberget menar att bebyggelse på Skansberget går emot stadens
egna, nyantagna, Grönplan och existerande kunskap. Vi ser också ny forskning som bedrivs
om just grönska och värme i städer, vilken med största sannolikhet kommer att visa att ett
beslut i linje med Fastighetsnämndens planansökan om bara några år kommer att visa sig vara
ett stort misstag.
Vi i föreningen Rädda Skansberget undrar hur du som politiker kommer att rösta när denna
fråga tas upp i nämnden som du sitter i?
Hälsningar, Föreningen Rädda Skansberget
https://raddaskansberget.org/
*******************************
Jörgen Fogelklou (SD) 2022-08-20
Hej, vi har tyvärr inte plats i fastighetsnämnden. Vi sitter däremot i park och natur. Om och
när ärendet kommer till kulturnämnden/KS så kommer vi noga titta på ärendet.

Mvh
Peter Danielsson (fd D) 2022-08-20
Hej!
Jag har avslutat mina politiska uppdrag för Demokraterna och denna mailadress.
Jag kan nås på min privata mail: (borttaget av vår red.)
Med vänlig hälsning
Peter Danielsson
Björn Tidland (SD) 2022-08-22
Hej,
Jag kommer att försvara Grönplanen i alla lägen.
Om jag kommer att sitta i Stadsbyggnadsnämnden efter valet så kommer jag driva att
Skanstorget får parkeringsplatser under mark och torget blir ett grönområde.
Även Skansberget ska bevaras, inte minst som ett viktigt historiskt kulturminne.
Med vänlig hälsning
Björn Tidland
PS bifogar länk till den nya grönplanen
Urban Junevik (V) 2022-08-22
Hej och tack för ert mail!
Det är ingen ovanlig konflikt i centrala lägen att våra gemensamma ytor ska räcka till allt.
Naturligtvis vill vi alltid göra vad vi kan för att följa den nya grönplanen.
Vi kommer självklart att noga läsa igenom förvaltningens TU som brukar var väl
genomarbetade.
Men vår önskan är självklart att gamla träd med alla nyttigheter som dom ger oss får stå kvar.
Med vänlig hälsning
Urban Junevik
Anna Hildesson hälsar också
Lars Edmar (S) 2022-08-22
Hej föreningen Rädda Skansberget,
Tack för ert mejl. Tyvärr är mitt svar i nuläget att jag vet inte hur jag kommer att rösta. I alla
våra ärenden till Kulturnämnden så har nämndens tjänstepersoner skrivit ett beslutsunderlag,
dessa är robusta sammanfattningar av kunskapsläget och vilka olika konsekvenser ett bifall
eller avslag får. Innan beslutsunderlaget är skrivet och jag har läst det är det oerhört svårt för
mig att ha någon uppfattning i frågan då jag inte känner till ärendet. När jag väl har
kunskapen är det min och övriga ledamöters uppgift att ställa olika intressen mot varandra och
värdera vad som är viktigast.
Ledsen att jag i nuläget inte kan ge er ett mer konkret svar.
Med vänlig hälsning,
Lars Edmar (s)

Karl Johan Nordensten (MP) 2022-08-23
Hej!
Tack för ert mejl. Jag delar er uppfattning om att vi måste värna stadens grönområden, inte
minst av klimatskäl. Om det här ärendet kommer till kulturnämnden så kommer vårt fokus
sannolikt att ligga på hur projektet påverkar kulturmiljön och kulturvärden snarare än på
miljön. Som ersättare har jag vanligtvis inte rösträtt, men jag ser fram emot att sätta mig in
mer i ärendet och diskutera det med våra samarbetspartier.
Vänliga hälsningar
Karl Johan Nordensten (MP)
Ersättare Kulturnämnden
Ersättare Nämnden för inköp och upphandling
Ledamot Stiftelsen Gustaf Malmgrens fond för behövande musici
Louise Thörnkvist (Fi) 2022-08-28
Hej!
Tack så mycket för mail och engagemang för träden. Känner inte till när ärendet kommer upp.
Generellt sett vill jag värna och bevara träd och gröna ytor. De är livsviktiga för människor,
djur, miljö, klimat och staden i sin helhet. Exakt hur jag kommer ställa mig i frågan beror
alltid på olika parametrar, och underlaget vi får till oss brukar lyfta olika perspektiv och sätt
att hantera intresse- och behovskonflikter. Kan därför inte säga exakt hur jag kommer ställa
mig till frågan innan jag tagit del av mer underlag såsom exempelvis ett tjänsteutlåtande, men
min spontana uppfattning är att träd och grönytor alltid ska bevaras alternativt alltid ersättas
på ett sätt som fyller samma funktion som innan.
Tack för erat engagemang!
Bästa hälsningar
Louise Thörnqvist
Karin Pleijel (MP) 2022-08-31 gm Anna Skrapste
Tack för att ni hör av er,
Miljöpartiet är positiva till att bygga en ny skola eftersom det är brist både på skolor och
förskolor i de centrala delarna av staden. Men vi anser att byggnaderna bör placeras på ett sätt
som inte äventyrar bevaransvärda träd. Vi ser precis som ni att det är viktigt att värna den
grönska som finns i staden. Skulle det vara omöjligt att bevara alla träd så anser vi att
kompensationsåtgärder ska genomföras. Vad vi förstår så har Stadsbyggnadskontoret i nuläget
påbörjat arbetet med att ta fram en detaljplan, så den exakta utformningen är ännu inte klar.
Under planprocessen så kommer synpunkter från medborgare och berörda inhämtas i
samband med samråd och granskning.
Våra ledamöter kommer att följa frågan i de planerande nämnder där vi finns representerade.
Vänliga hälsningar
Karin
**********************************

