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Hej!
Nu närmar sig slutet på året och vi i SCH kan se tillbaka på ett mycket framgångsrikt och intressant första
verksamhetsår för föreningen. Vi betraktas nu som en seriös part som har relevanta saker att tillföra i
stadsutvecklingen. I detta brev berättar vi om årets höjdpunkter och blickar framåt mot 2011 som blir ett år
med mycket spännande på agendan!

Föreningen bildades
Efter att det pågått viss verksamhet under 2008 och 2009 hade vi ett konstituerande möte den 16 januari
2010 då vi bildade föreningen. Vårt första årsmöte hade vi den 26 april. Mötet lockade många deltagare.
Som bonus var Lars Lindskog från Stadsdelsförvaltningen inbjuden. Han berättade att det inte bara pågår ett
flertal kommunala planärenden i området utan att det även ska starta ett antal under året. Vi befinner oss i
ett getingbo av planärenden, dvs. stora förändringar är på gång runt omkring oss.

Centrala Älvstaden och sopplunch i Älvrummet
I somras hade Centrala Älvstaden sin kickoff. Det är ett projekt som kommunen ska driva i två år och som ska
leda till en vision och strategi där halva Göteborgs centrum ligger på Hisingssidan av älven. Centrala
Älvstaden har en egen organisation som håller till i Frihamnen och projektet ska drivas i samarbete med
relevanta samarbetspartners. SCH har genom att agera tidigt och nätverkat i organisationen tillskansat sig en
intressant position i projektet. Detta har skett delvis till följd av att SCH, i hård konkurrens med bl.a. stora
ingenjörs- och arkitektföretag, blev en av de utvalda som fick hålla i ett sk. Inspel under en sopplunch i
Älvrummet. Vårt inspel ägde rum den 21 oktober. Vi talade på temat ”När gammalt möter nytt på Hisingen”.
Detta var välbesökt av såväl allmänhet som yrkesfolk inom stadsplanering. Du har kanske redan sett filmen
med vårt inspel – om inte gå in på SCH:s hemsida där du länkas till filmen. Observera att filmen är uppdelad i
tre delfilmer. Vi har nu en fortsatt dialog med projektgruppen och kommer under 2011 att delta i ytterligare
aktiviteter kopplat till detta visionsarbete. Det är mycket spännande att delta i utvecklingen av ett område
som länkar ihop Hisingen med Fastlandsgöteborg och där vår stadsdel utvecklas till Göteborgs norra
centrum!

Bjurslättsplan: "Vi fick bort bullerskärmen"
Vi har deltagit i planprocessen för detaljplan Bjurslättsplan – i flera av samrådsskedena. Ett konkret resultat
av vårt arbete är att man eliminerat en tidigare planerad 5½ meter hög bullerskärm längs Wieselgrensgatan.
Istället har man arbetet med att lösa bullerproblematiken och uppfylla miljökraven med andra tekniska
lösningar. Det är mycket strategiskt eftersom Bjurslättsplan ligger mitt i Flunsåsstråket som binder samma de
nya områdena i Kvillebäcken med de befintliga områdena västerut och upp till Östra Flunsåsberget. Ett
grönstråk kan inte tillåta en barriär av typen stor bullerskärm. Detta visar att boende engagemang ger
resultat – då man är målmedveten, men också kommer med konstruktiva lösningsförslag som vi gjort i detta
fall. Detta är en milstolpe för SCH! När nu ritningar ska tas fram för de sju punkthusen med omgivning ska vi
agera med målsättningen att vi i SCH bereds möjlighet att delta med vårt kunnande i processen. Det gäller
framför allt ytorna på utsidan av husgruppen, dvs. de områden som vi vill ska fungera som sammanbindande
delar i Flunsåsstråket.

Flunsåsstråkets Dag
Vi vill nu ta nästa steg - göra Flunsåsstråket känt och visa på den potential som finns i detta strategiska
grönstråk. SCH har tagit initiativ till ett Flunsåsstråkets Dag för att manifestera stråket och ge en försmak av
hur stråket kan upplevas i framtiden – fullt med folk. Genom en välbesökt aktivitetsdag där stråket fylls med
aktiviteter av olika slag kommer människor att få upp ögonen för vilken potential som finns, vilket ger
argument för att satsa på att utveckla stråket vidare. Vi har startat en arbetsgrupp som jobbar med att
formulera ramar och innehåll och kommer i början av januari att presentera vårt förslag för presidiet i SDN
Lundby (de strategiskt viktigaste politikerna i stadsdelsnämnden). Det är ännu inte bestämt när
arrangemanget ska äga rum. Vi behöver kraftsamla engagemang i planeringen och genomförandet av
Flunsåsstråkets Dag och ser gärna fler deltagare i detta spännande arbete som knappt har inletts!

Visionsvandring på Östra Flunsåsberget
Vi jobbar långsiktigt för de boende runt Östra Flunsåsberget och de som i framtiden kommer att besöka
området för rekreation. Flera tusen nya boende kommer inom några år att ha flyttat in i Östra
Kvillebäcken/Backaplansområdet - och kommer att upptäcka Östra Flunsåsberget som en grön oas och ett
härligt område att promenera i, ha picnic i och njuta av naturen mitt i staden. Vi behöver tänka till och
komma med idéer och förslag på hur denna naturpark kan utvecklas, bli mera innehållsrik och tillgänglig.
Höstens visionsvandring lockade ca 10 personer som diskuterade olika idéer varav vi redan nu valt att arbeta
vidare med åtminstone en av dessa. Vi återkommer förhoppningsvis till detta inom kort då vi haft ytterligare
dialog med en intressant potentiell samarbetspart som vi tror skulle kunna hjälpa till att utveckla vissa delar
av området. Sedan bör vi nämna att vi under året fortsatt med röjningsarbeten på berget och dessutom
planterat östasiatiska lönnarter längs stigarna. Och under våren kunde vi alla njuta av de mängder av
narcisser och krokusar vi planterade hösten 2009!

Konst och Kultur
Centrala Hisingen tillhör den förstorade innerstadsutvecklingen i Göteborg, detta blir allt tydligare i och med
den omdaning som nu pågår, och att det ställer krav på bl.a. utveckling av konst- och kulturlivet. Konst och
Kultur Centrala Hisingen (KKCH) är en fokusgrupp som arbetar med frågor som rör konst –och kulturlivets
utveckling. Gruppen diskuterar övergången från förortstillvaro till framtiden som norra delen av Göteborgs
Innerstad. Vad är skillnaden? Och vilka konst -och- kulturverksamheter som skulle fungera, samt hur de
placeras i stadsbilden. Man har ett brett perspektiv- och tittar på behoven från olika intressenter såsom
professionellt yrkesverksamma konstnärer med olika inriktningar, kulturutövare på amatörnivå, konstnärliga
utbildningar och inte minst från konst och kulturkonsumenter i olika åldrar. KKCH har bl.a. deltagit i dialogen
och gett synpunkter på innehållet i planerat Kulturhus.

Rambergsstaden – nya bostäder och ombyggnad Rambergsvallen mm.
Nu händer det även saker kring utvecklingen av området runt Rambergsvallen! Just nu befinner sig
programmet i samrådsskedet. Det innebär att man kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.
Programmets innehåll är verkligen radikalt! Synpunkter lämnas senast 2011-01-26. SCH arbetar nu med att
formulera våra synpunkter som vi kommer att lämna in. Vill du medverka i detta så hör av dig! Vi är med och
kommer att aktivt delta i hela planprocessen. Vi ser en stor potential i att utveckla området och göra detta
mera stadsmässigt. Spännande är också hur den nya arenan kommer att se ut och vilket innehåll den
kommer att få- även detta behöver belysas inte minst ur aspekten ungdomsidrott. Vi ser också möjligheter
att knyta ihop området runt Rambergsvallen med Flunsåsstråket.

Planerna för 2011 tar form
Strategin är att 2011 blir ett tillväxtår då SCH genom flera aktiviteter stärker medlemsbasen och breddar
verksamheten. Flera nya fokusområden finns som vi vill arbeta med - men detta kräver flera aktiva
medlemmar och samarbetspartners. Vi har under året etablerat kontakter och dialog med bl.a.
Stadsdelsnämnden, Stadsdelsförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Park- och Naturförvaltningen
Fastighetsägare Centrala Hisingen (FCH), Göteborg & Co, Stadsjord, Älvstranden Utveckling samt projektet
Centrala Älvstaden.
Vi har under hösten arbetat fram en verksamhetsplan för 2011 som innehåller det vi nämner i detta brev
samt en hel del ytterligare. Med denna planering som bas har vi sökt bidrag/finansiering för de större
aktiviteter vi planerar under året.

Bli medlem 2011!
När du nu läst allt vi skrivit ovan så hoppas vi att du liksom vi i styrelsen se vilken potential som finns i den
typ av förening som SCH är. Vi är nog ganska unika och möts av positivt gensvar i alla kontakter vi tar. Vi är
stolta och väldigt nöjda med vad vi gjort under året. Nu vill vi fortsätta med samma fina utveckling under
nästa år och hoppas på ditt stöd genom ett medlemskap. Medlemskapet innebär inga alls förpliktelser - men
kan göra skillnad! Genom ett medlemskap bidrar du till stadsutvecklingen i vår del av Göteborg – den
stadsdel som utvecklas och förändras allra intensivast de kommande åren. Varmt välkommen på vår
gemensamma resa!
Nu tar vi snart en välbehövlig julledighet tillsammans med nära & kära. Vi i styrelsen önskar dig och din familj
en God Jul och Gott Nytt år!

Med vänlig hälsning
Styrelsen i SCH
hemsida: www.sch-gbg.org
Vill du bli medlem?

Du som aktivt vill stödja SCH! Medlem 2011 blir man genom att betala medlemsavgiften 50 kr till
föreningens konto i Handelsbanken clearingnummer 6694 och kontonummer 728 573 822.

