Opinionen (läget 2000-2008)
I debatten och i inslag i media påstås ofta att motståndet mot byggplanerna kommer
från de boende kring berget. Intresset för att bevara berget och Skansen Kronan är
emellertid större än så. Det finns både en stark folkopinion och ett starkt motstånd från
de verk och nämnder som har till uppgift att värna vår kulturmiljö och våra historiska
minnesmärken.
Att bevara Skansberget är således inte något särintresse för de närboende!
Redan år 2000 lämnade över 4000 sina namnunderskrifter i protest mot
byggplanerna.
Av dessa bor ca hälften i Linnéstaden, medan en tredjedel bor i övriga Göteborg med
omnejd.
Personer på tillfälligt besök från när och fjärran svarar för ca 700 av namnen på de
inlämnade protestlistorna.
Av Föreningens medlemmar bor runt 20 procent i Linnéstaden. Majoriteten av de
övriga bor i Göteborg med omnejd, men vi har stödmedlemmar även från övriga landet.
Det finns således en lika stor opinion mot byggplanerna från icke närboende.
Vår förhoppning är att det stora stöd som finns bland göteborgare och andra också skall
komma fram i uttalanden från politiker och media.
Hösten 2004 påbörjades en ny namninsamling mot detaljplaneförslaget. Avsikten
var att presentera resultatet före byggnadsnämndens möte den 9/11. Då resultatet
lämnades in till byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret den 8/11 hade 8262
göteborgare protesterat mot detaljplaneförslaget.
När namninsamlingen var klar hade över 10 000 (10 074) göteborgare protesterat
inför kommunfullmäktiges möte den 24/2 2005.
Den 21/10 2004 genomfördes ett fackeltåg med start kl. 18.30 från Järntorget. Med
facklor och musik tågade vi Linnégatan-Djupedalsgatan-Lilla Risåsgatan upp till
Skansberget. På berget talade Margita Björklund (fp), Margot Ottosson (v), Ethel
Sjöberg (mp) och Birgitta Ulfsson (skådespelare från Folkteatern). En strong
upplevelse på berget med facklorna och ljuset från staden!
Lördagen den 18/12 2004 hade vi ett bord på Haga Nygata i samband med
Julmarknaden. Vi bjöd på glögg och pepparkaka och samlade in namn och fick kanske
några nya medlemmar. Vi startade vid 11-tiden och höll på till 15-tiden. Även tomten
var med och spelade!
Den 29 juni 2005 träffar Anne, Viktor och Hans från RS! Göran Bengtsson
(överdirektör) och Dick Hedman (avdelningschef) på Lst för att framföra RS! åsikter på
den nya detaljplanen.
Föreningen kontaktade den f.d. stadsträdgårdsmästaren Bernt Finnskog om
Skansberget. Den 7 augusti 2005 publicerade GP en debattartikel av BF på en helsida.
Den 19 augusti 2005 träffar Anne, Viktor och Hans från RS! landshövding Göte
Bernhardsson för att informera och höra hans synpunkter på byggplanerna.
Under 2006 avsade sig handläggaren för Skansberget Rolf Bondesson sitt uppdrag
som övertogs på chefsnivå av Göran Bengtsson, Dick Hedman och Jan-Gunnar
Lindgren. Detta innebar ett samarbete mellan Lst och kommunen.
Kohandeln mellan länsstyrelsen och kommunen beskrevs av Göteborgs Fria tidning
som intervjuade flera tjänstemän på Lst, bl.a. Rolf Bondesson.

RS! inbjöds den 12 april 2006 av Stiftelsen Byggnadsvårdsmagasinet för att medverka i
en konferens på Stadsmuseet om riksintressen. Anne och Hans deltog med ett inlägg
om Skansberget.
Föreningen skickade under februari 2007 brev till RAÄ, kulturdepartementet och
SFV för att påtala den bristande hanteringen av kommun och länsstyrelse.
Vi fick svar från kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth om att detta skall hanteras av
Länsstyrelsen!
Efter att Kommunstyrelsen flera gånger bordlagt ärendet förklarar S och mp
2008-06-16 att byggplanerna läggs ner.
2008-12-18 upphäver Länsstyrelsen den detaljplan som fullmäktige antagit 2005-0224. Därmed är det formellt detaljplanen från 1968 som gäller.
Under åren 2008 och framåt har RS! haft kontakt med MP och V för att få dessa
partier att motionera om en ny detaljplan för Skansberget. Denna skulle innebära att
hela området runt berget rustades upp och förvandlades till parkmark.

