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Om jag vill bli medlem?
Du som vill stödja SCH betalar en medlemsavgift
till föreningen. Avgiften är 50 kr/år. Att vara medlem innebär inga krav på engagemang - endast att
du stödjer det arbete som drivs inom SCH.

Föreningen
för dig som
vill utveckla

Föreningens Plusgiro: 59 16 06-9
Märk inbetalningen med Namn och Adress

Om jag vill veta mera?
Besök vår hemsida:
www.sch-gbg.org
Skicka ett mail:
info@sch-gbg.org

din stadsdel

Kontakta någon i styrelsen:
Erik Liedner
erik_liedner@hotmail.com
Mats Göransson
mats.e.goransson@telia.com
Ulf Dverre
dverre@bredband.net

www.sch-gbg.org

Vad är SCH?
Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen (SCH) är
föreningen för dig som bor och vistas på Centrala Hisingen i det vi kallar ”Långpannan” (eftersom det är ett
stort, platt och ganska rektangulärt område omgivet av
höga kanter, dvs berg), se bild. Vi engagerar oss i frågor
som handlar om att utveckla vår stadsdel. Vår utgångs-

2. Vi deltar i utveckling och skötsel av
grönområden
SCH har ett stort engagemang i att praktiskt förädla
Östra Flunsåsberget som är ett härligt men bristfälligt
utvecklat rekreationsområde i västra änden av Flunsåsstråket. Här samverkar vi med Park- och Naturförvaltningen som har förvaltningsansvar för området.

punkt är alla vi som bor och vistas här.

Vad har vi uträttat?
SCH har genom sitt engagemang påverkat
Långpannans utveckling. Vi har bl.a:
• Lyckats få Flunsåsstråket att bli ett begrepp. Namnet
används numer av kommunen. Stråkets existens var
tidigare inte erkänt och än mindre hade det något
namn.
• Förhindrat att en barriär i Flunsåsstråket blir byggd i
form av en 5½ meter hög bullerskärm längs Wieselgrensgatan.
• Medverkar i projektet Centrala Älvstaden. Vi har
hållit föredrag på Älvrummet på temat ”När gammalt
möter nytt på Centrala Hisingen”. Se föredraget på
film på vår hemsida. Vi har också tackat ja till att
ingå i den grupp som ska bedöma resultatet av en
internationell workshop.
• Tagit initiativ till Flunsåsstråkets Dag för att manifes-

Hur arbetar vi?
Som medlem i SCH kan du välja att engagera i den eller de frågor som du brinner för! Du väljer att rikta ditt
engagemang inom ett eller flera områden eller frågor

Vad arbetar vi med?
Vi arbetar med 2 olika infallsvinklar:

- Fördjupad översiktsplan Backaplan

arbetsgrupper utifrån de frågor som medlemmarna

- Detaljplan Östra Kvillebäcken

SCH deltar i opinionsbildning och beslutsprocesser

Centrala Hisingen, KKCH). Ett annat fokusområde med

som rör stadsutveckling. Mycket av arbetet ligger i att

egen arbetsgrupp är Flunsåsstråkets Dag.

som omfattar bl.a. kulturutbud, sociala dimensioner/
integration, miljö, trafik: speciellt gång- och cykelstråk,
grönfrågor: bl.a. ytor för rekreation/spontanidrott och
gränsöverskridande mötesplatser.

• Lämnat omfattande synpunkter på flera

Vi arbetar i vad vi kallar Fokusområden där vi skapar

pågående planärenden som berör Långpannan. Vi har

perspektiv och ser stadsutveckling som ett begrepp

djurhållning inom Långpannan.

planärenden, bl.a:

1. Vi bildar opinion och påverkar
stadsutvecklingsprocesser

som rör Långpannan. Vi har ett medborgar/brukar-

• Initierat samverkan med Stadsjord kring stadsnära

som du tycker är intressanta att driva och bidra till.

vill driva. Just nu har vi Fokusområden kring flera

delta i de planärenden - planprogram och detaljplaner

tera Flunsåsstråket. Går av stapeln 11 sep 2011.

ett fokusområde kring kulturfrågor (Konst och Kultur

- Detaljplan Bjurslättsplan
- Planprogram Fjärdingsplan (på gång)
- Planprogram Rambergsvallen/Rambergsstaden
• Förädlat Östra Flunsåsberget. Vi har röjt, gallrat träd,
städat undan gamla ris- och skräphögar i entréområde, längs stigar och målpunkter. Vi har planterat
lökar och exotiska träd. Och vi har lyckats få gehör
hos kommunen för att man ska anlägga stigar med
trappor. Drivit på för att ett stort bestånd döda almar
avverkas vid Folkparksvägen/förskolan - nu måste
detta välexponerade hygge ges en vettig funktion
och tilltalande utformning.

