
Omarbetning av projekt till startplan 2020  

Med hänvisning till beslut i BN 19-12-17 avser denna skrivelse att beskriva Framtidenkoncernens 

förändringar av nedanstående projekt i enlighet med yrkandet till ärende 29 i BN 19-12-17 där 

Framtidenkoncernen uppmanas att söka de strukna planerna på nytt men då för Egnahemsbolagets 

räkning. Det kan nämnas i sammanhanget att av de strukna planerna så ingick redan en stor del av 

bostäderna för Egnahemsbolagets räkning. Vår omarbetning innebär nu att projekten förändras till 

enbart bostads- eller äganderätter för Egnahemsbolagets räkning.  

Gnistgatan Dnr: 13/0651 

Fastighetsägarförhållanden 
Kommunal mark, positivt planbesked finns för endast två mindre fastigheter, Järnbrott 51:1 och del 

av Järnbrott 758:66. Vid FN 16-04-25 markanvisades ett större område vid Gnistgatan. Denna 

markanvisning skedde genom ett yrkande till en samlingsanvisning som innehöll flera 

markanvisningar. Planbesked för detta större område som avser hela Gnistgatan finns ej men söks av 

FK under våren 2020. Planbeskedsansökan kommer att vara avstämd med programarbetet för 

Frölunda. Projektet var ursprungligen ett samarbete mellan Framtidenkoncernen och Dicksonska 

Stiftelsen. Befintlig markanvisning måste föras över till Egnahemsbolaget. 

Innehåll 
250 bostäder samt kommunal service i form av förskola. 

Förändring av projekt  
Egnahemsbolaget blir aktuell byggaktör med målet att bygga bostadsrätter och ev. eget ägande. Vi 

ser inte att en förändring av upplåtelseform skulle innebära någon förändring av volym av bostäder.  

Brunnsbo Dnr: 0674/19  

Fastighetsägarförhållanden 
Huvuddelen av marken ägs av Bostadsbolaget (Backa 866:578, 7:22) Förslaget omfattar även del av 

fastigheten Backa 866:576 som ägs av Göteborg kommun. Denna yta används idag som parkeringsyta 

för Bostadsbolagets hyresgäster. AB Framtiden har ansökt om ett medgivande av fastighetsnämnden 

att få ansöka om planbesked på del av ovan nämnda fastighet.  

Innehåll 
Förslaget innehåller 450 - 500 nya bostäder. Parkering ordnas i p-hus ovan mark. Eventuellt behov av 

nya skollokaler kan tillgodoses på A-tomt i området. Nya bostäder utmed Litteraturgatan är en 

naturlig fortsättning på den stadsutveckling som pågår i Backa med omvandling av Litteraturgatan till 

stadsgata. Nya bostäder i Brunnsbo ansluter utmärkt till infrastruktursatsningarna 

Citybuss/Backastråket inom ramen för Sverigeförhandlingen, ny spårväg från Backaplan och 

Bohusbanans nya järnvägsstation i Brunnsbo som planeras tas i bruk 2024.  

Förändring av projekt 
Egnahemsbolaget blir aktuell byggaktör med målet att bygga bostadsrätter. En förändring av 

upplåtelseform innebär inte någon förändring av föreslagen volym av bostäder. Oavsett 

upplåtelseform så innebär förslaget en effektivare markanvändning med bostäder och p-hus istället 

för markparkering.  



 

Lövgärdesvägen Dnr: 17/0766 

Fastighetsägarförhållanden 

Markanvisningen har föregåtts av en markreservation vilken tilldelades JM AB och Förvaltnings AB 

Framtiden som tillsammans lämnade in en ansökan. Fastighetsnämnden tog beslut om 

markreservationen 2017-10-23.   

Markanvisningen omfattar 160 bostäder i flerbostadshus i bostadsrättsform samt en förskola på 6 - 8 

avdelningar. Markanvisningen tillåter även möjlighet för koncept som hyrköp och liknande i det fall 

efterfrågan på bostadsrätter i den utsträckningen inte finns.  

Innehåll 
Efter omarbetning innehåller Egnahemsbolagets del av projektet ca 40 radhus samt JM:s 

oförändrade del 60 bostadsrätter. I detaljplanen ingår även kommunal service i form av förskola samt 

utbyggnadsmöjligheter för Rävebergsskolan. 

Förändring av projekt 
Av projektekonomiska och integrationsmässiga skäl (blandning av hustypologier) har 

Egnahemsbolagets del av projektet omarbetats till att istället för flerbostadshus nu istället innehålla 

radhus. Egnahemsbolagets del av projektet har gått från från ca 98 bostadsrätter i flerbostadshus till 

ca 40 radhus i brf-form. En tredjedel av radhusen planeras att uppföras med självbyggeri. Lövgärdet 

är i stort behov av en annan hustypologi där småhus i form av radhus är i linje med inriktningen i KF:s 

budget och BN:s och FN:s uppdrag att möjliggöra för 500 småhus/stadsradhus år 2020. 

Marconigatan/Tratten Dnr: 16/0279 

Fastighetsägarförhållanden 
Det föreslagna planområdet innehåller två fastigheter; Järnbrott 133:1 och Järnbrott 758:73. Den 

förra tillhör Göteborgs Energi som genom ett intentionsavtal med AB Framtiden avser att avyttra den 

till Framtiden i samband med ny exploatering och den senare Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag. 

Frågan kvarstår om den avvecklade värmeanläggningens (Tratten) ska bevaras och i så fall med vilka 

förutsättningar. AB Framtiden och Göteborg Energi sökte planbesked för en skola och ca 100 

bostäder. Framtiden ser detta som en möjlighet att medverka till att angelägen skolutbyggnad kan 

ske i ett område där många nya bostäder planeras/byggs. Byggnadsnämnden beslutade att ge 

planbesked för skolan men med tillägget att man önskade en högre bebyggelse. Utifrån det har 

Byggnadsnämnden angett 100 bostäder i Startplan 2020.  

Innehåll 
En skola samt 100 bostäder kan exploateras inom planområdet.  

Förändring av projekt 
Egnahemsbolaget blir aktuell byggaktör med målet att bygga bostadsrätter. Vi ser inte att en 

förändring av upplåtelseform skulle innebära någon förändring av volym av bostäder.  

 


