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15 mars 2011
Hej där alla!
Här är ett nyhetsbrev med ovanligt hett innehåll:
- Städdag 9 april.
- Årsmöte 26 april. Vid årsmötet har vi två prominenta gäster som kommer att stjäla
föreställningen.
- SCH är initiativtagare till Flunsåsstråkets Dag – ett stort evenemang i september som ska
fylla Flunsåsstråket med folk och därmed sätta Flunsåsstråket på kartan.
- Vårt initiativ att uppmärksamma Flunsåsstråket med en egen Dag kommer i elfte timmen.
Delen mellan Bjurslättsskolan och Gustaf Dalénsgatan kan bli totalförändrad genom ett nytt
planärende. Se nedan om planärendet Fjärdingsplan…
- Framsynt förslag från stadsbyggnadskontoret om att bygga stad kring Rambergsvallen och
omvandla ”motorvägen” Hjalmar Brantingsgatan till stadsgata
- SCH samarbetar med Centrala Älvstaden.
- Djurhagar på Östra Flunsåsberget. Det är faktiskt fullt möjligt med bökande grisar och
betande får. Planer smids i samarbete med Stadsjord. Info under årsmötet.

Städdag 9 april
Vi städar Östra Flunsåsberget kl 10-13. Om vi blir 15 pers får föreningen 1.500 kr. Se vidare på vår
hemsida.

Årsmöte 26 april kl 18.30
Mötet äger rum i en bostadsrättsföreningslokal på Nordanvindsgatan 8D i källaren (vid södra
långsidan av Bjurslättsplans fotbollsplan). Vi skickar snart en kallelse.
Gästpratare nr 1 är Lars Lindskog från Stadsdelsförvaltningen. Han som berättar om planärenden
som berör oss. Gästpratare nr 2 är Niklas Wennberg från Stadsjord. Se vidare rubriken ”Djurhagar
på Östra Flunsåsberget” nedan.

Stort evenemang - Flunsåsstråkets Dag i september
Med plattformen som vi skapade 2010 siktar vi
nu vidare! Flunsåsstråkets Dag – ett evenemang
som kommer att lyfta fram det ganska okända
Flunsåsstråket för boende och för de som
funderar på att bo i det framtida
Backaplansområdet. Vi vill manifestera stråket.
Lyfta fram potentialen och befolka stråket för
att ge exempel och en försmak av hur det kan
se ut i framtiden när 10.000 har flyttat in i
Backaplansområdet. Genom denna
manifestation, som ska bevakas av tidningar
och kanske TV, blir stråket känt vilket gör det

lättare att lyfta frågan och få en helhetssyn i all planering som rör Flunsåsstråket. Vi är ute i elfte
timmen – läs nedan om Fjärdingsplan.
Vilka aktiviteter vill du se i Flunsåsstråket? Hur skall stråket användas i framtiden? Genom att
genomföra Flunsåsstråkets Dag, preliminärt datum 11 september, vill vi lyfta fram stråket och sätta
fokus på dess utveckling. Att förbereda och genomföra detta evenemang kräver mycket planering.
För att befolka stråket och få dessa personer att ”göra varvet runt” tänker vi skapa ett pärlband av
små attraktioner. Det kan handla om musik, information, fika/mat, testa idrott osv. Har du idéer
och förslag på innehåll i detta evenemang? Hur vill du bidra i denna process? Hör av dig!

Nya planärendet ”Fjärdingsplan” medför stora omvälvningar i Flunsåsstråket
Ett alldeles nystartat planärende har som utgångspunkt att
- det nya (Östra) Kvillebäcken, som börjar byggas nu, inte har planlagt tillräckligt med
förskolor inom sitt område samt att
- BK Häcken har lämnat 11-manna-gräs-fotbollsplanen Fjärdingsplan i Flunsåsstråkets östra
ände.
Även om programskedet just har inletts och ingen information har gått ut till allmänheten har vi fått
kännedom om att det kan bli tal om stora omdaningar. Nästan hela Fjärdingsplan kan bli förskolor
samtidigt som det finns tankar på att med skohorn klämma in en ny 11-mannaplan närmast
Bjurslättsskolan. När programmet är färdigställt inom kort finns det anledning för kringboende att
sätta sig in i detta planärende för att påverka utvecklingen av Flunsåsstråket. SCH:s styrelse
använder sig redan nu av upparbetade kontakter och informella kanaler. Välkomna att kontakta
oss. Vi befinner oss nu i ett avgörande skede i Flunsåsstråkets historia!

SCH stöttar radikalt programförslag som ”fogar samman” Rambergsstaden
Ett annat nästan lika nystartat planärende är området kring Rambergsvallen. Programmet gäller
mycket mer än Rambergsvallen och vi menar att detta stadsbyggnadsprojekt på ett välgörande sätt
fogar samman Rambergsstadens två åtskilda delar. Därmed framträder Rambergsstaden som en
tydlig och väl sammanhållen stadsdel. Programmet är vågat och kan stöta på motstånd i andra
kommunala förvaltningar. Det innehåller bl.a. förslag på att göra stadsgata av Hjalmar
Brantingsgatan och ”täppa igen” den barriär som spårvagnsschaktet vid Wieselgrensplatsen innebär
och samtidigt lägga spårvagnarna i marknivå och biltrafik under marknivå.
Vi har lämnat synpunkter på
planprogrammet - ett
visionärt och spännande
förslag som dessutom är fullt
realistiskt. Vi har lyft fram
medborgarperspektivet och
naturligtvis frågan om
grönytor och grönstråk samt
ytor för aktiv fritid och gång
och cykeltrafik. Med
ombyggd arena blir området
en magnet som drar
människor hit – vårt område
kommer i framtiden att vara
bättre knutet till centrala Göteborg- ja rentav utgöra Göteborgs norra Centrum. En spännande
utveckling! Staden kommer att hålla samman ännu bättre – vi måste nu driva detta så det sker både
fysiskt, socialt och miljömässigt. Här vill SCH vara – och är – en respekterad part i stadsutvecklingen!

Centrala Älvstaden – SCH driver medborgardialog
Du har heller inte missat vårt engagemang i projekt Centrala Älvstaden - ett visionsprojekt initierat
av kommunstyrelsen. Vi för nu fortsatt dialog i detta projekt för att lyfta fram medborgarperspektivet och försöker bidra i denna dialog på ett konstruktivt sätt. Vårt inspel på Älvrummet i
oktober (se film på vår hemsida) gav flera nya infallsvinklar och kontakter som vi nu följer upp.
I juni kommer personer från hela världen till Göteborg för att delta i en internationell workshop om
den framtida Centrala Älvstaden. SCH har hedersamt blivit tillfrågat att delta i bedömningen av
workshopens förslag.

Djurhagar på Östra Flunsåsberget!
I samarbete med Stadsjord - http://stadsjord.blogspot.com/ diskuterar
vi nu möjligheten att ha djurhagar på Östra Flunsåsberget. Vi tror att
detta kan vara intressant för både vuxna och barn och dessutom hjälpa
till att hålla rent/röja på ett miljömässigt bra sätt. Stadsjord arbetar
med stadsnära jordbruk och djurhållning på flera platser i Göteborg
och vi tycker att dessa idéer och inriktning är intressanta.
Niklas Wennberg från Stadsjord kommer till årsmötet 26 april för att informera. Det blir samtidigt
en kickoff för vårt samarbete. Intresserade kan anmäla sitt intresse under mötet.

Nu vill vi vidare!
Vi behöver bli flera som aktivt tar del och driver våra frågor framåt. Ovan är det vi just nu har högst
på agendan men du är alltid välkommen att ta upp egna frågor och driva dessa inom SCH.
Sprid informationen till övriga intresserade!

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

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

