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Yrkande angående rivningslov för rivning av del av skola 
på Rambergsstaden 54:5 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden: 

Att ge delegation till stadsbyggnadskontorets direktör att besluta om rivningslov med bevarande av aula, 

vestibul och våning två av vestibulen.  

Yrkandet 
I november 2016 fick lokalförvaltningen i uppdrag av lokalsekretariatet att genomföra en förstudie avseende 

möjligheten att etablera en ny grundskola med inriktningen åk 7–9 vid Blackevägen 1 i Lundby (f.d. Lundby 

gymnasium). 

Förstudien föreslog att skolbyggnaden och idrottshallen rivs. En ny utbildningsbyggnad uppförs och befintlig 

aula renoveras och byggs samman med den nya byggnaden. Ny fullskalig idrottshall byggs i samverkan med 

Idrotts och föreningsförvaltningen och kompletteras med en B-hall för att klara skolverksamhetens behov av 

idrottslokaler samt specifika lokaler för kulturskolan. 2018 fick Lokalnämnden uppdraget av 

Grundskolenämnden att uppföra skolan, tillsammans med en A-hall och B-hall. 2019 uppdaterades beslutet i 

Idrotts och föreningsnämnden att gälla två fullmåttshallar istället för en liten och en stor hall.  

Stadsdelen Lundby är en av de stadsdelar i Göteborgs Stad som växer snabbast. Där råder stor brist på både 

idrottshallar och skolor. Med ett centralt läge på Hisingen och god tillgång till kollektivtrafik är det 

geografiska läget för en ny högstadieskola, kulturskola och idrottshallar mycket fördelaktigt.  

Gamla Lundby gymnasium från 50-talet är uttjänt som skola. Under sista året har den bl.a. verkat som 

evakueringsskola. Nu står den tom och rivning skulle enligt plan ha startat sommaren 2020. Värt att bevara av 

skolan är den stora aulan som rymmer fler än 800 platser och vestibulen som har en väggmosaik av Lisa 

Larson. Båda dessa kommer att bevaras, renoveras och integreras med den nya byggnaden.  

 

Det är nu viktigt för stadsdelen, elever samt förening- och kulturliv att rivningen av del av skola genomförs så 

att renovering av aula och vestibul och nybyggnation av skola, kulturskola, särskola och 2 st fullmåttshallar 

kan komma igång så fort som möjligt. Nybygget kommer att bidra med 630 högstadieplatser, 20 platser i 

träningssärskola, 600 kvm för kultur och fritid samt 2 stora idrottshallar. Ett välbehövligt tillskott för Hisingen 

och för Göteborg. 
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