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Vad tycker du om Långgatsområdet? 

Vad är bra och vad kan förbättras? Vad saknas?  
 

Stadsbyggnadskontoret arbetar med att ta fram en 

ny detaljplan för kvarteret Barken i 

Långgatsområdet. Syftet är att möjliggöra 

komplettering av bostäder, verksamheter och 

kontor och samtidigt värna om och utveckla 

dagens levande stadsmiljö.  

 

Vi vill gärna ta del av era erfarenheter 

En viktig del i detaljplanearbetet är 

kunskapsinsamling, något som vi hoppas att ni kan hjälpa oss med. Ni som 

boende i närområdet har mycket kunskap och erfarenhet att bidra med.  

 

Hur använder ni området? Vad är positivt, vackert eller trivsamt med området? 

Kanske finns det också något som är negativt, fult eller otryggt i området? Vad 

skulle kunna tillföra fler kvaliteter till området?  

 

Vi vill gärna träffa er för att diskutera kvaliteter i och upplevelser av området ur 

flera olika perspektiv.  

 

Workshopen äger rum den 19 februari mellan kl 16.30-19.00.  

Plats: Nämndsalen, Stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné (Entré via 

Linnéstadens bibliotek). Vi bjuder på kaffe och smörgås. 

 

Vad händer med resultatet av workshopen? 

Resultatet sammanställs och återkopplas till workshopdeltagarna. 

Sammanställningen kommer sedan användas som ett kunskapsunderlag i 

detaljplanearbetet.  

 

Anmälan 

Vi är intresserade av att få en så blandad grupp deltagare som möjligt. Människor 

i alla åldrar är välkomna! Antalet platser är begränsat. Anmälan sker till Maria 

Lissvall, 031-368 17 63, maria.lissvall@sbk.goteborg.se  

Hör gärna av er om ni har frågor.  

 

Vänliga hälsningar   

 

Maria Lissvall, arkitekt  

 

 

 

En detaljplan är det juridiska 

dokument som bestämmer 

markanvändningen i ett 

område. En detaljplan kan 

reglera t.ex. med vad och i 

vilken omfattning ett område 

får bebyggas. 

Mer information om projektet 

hittar du på Göteborgs Stads 

hemsida www.goteborg.se 

under fliken Bygga & Bo och 
under rubriken "Linnéstaden - 

Kvarteret Barken" . 
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Flygbild över planområdet, kvarteret Barken är markerat med gul ram. 


