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Remiss till byggnadsnämnden angående detaljplan  

för bostäder norr om Mittviksvägen på Vrångö 
 

Göteborg är en segregerad stad. Ett karaktäristiskt drag för segregationen i Göteborg 

är, enligt rapporten Fattiga och rika – segregerad stad, är att hälften av bostadsområdena 

i Göteborgsregionen är mycket ensidiga och består mer än till 90 procent av endast en 

upplåtelseform. Merparten av dessa är egnahemsområden. Mer än 85 procent av de 

egnahemsboende bor i ensidiga egnahemsområden, vilket placerar Göteborgsregio-

nen i en särställning. (Fattiga och rika – segregerad stad, s.4.) 

Detaljplanen strider mot kommunfullmäktiges viktigaste dokument: budget 2011. I 

den av kommunfullmäktige antagna budgeten på sidan 24 står följande att läsa: ”Alla 

som vill bo i Göteborg får inte tillgång till en egen bostad och därför är bostadsbyg-

gandet prioriterat, med inriktningen att bygga hyresrätter för den öppna marknaden.” 

samt lite längre ner ”Vid nybyggnation ska vi främja de upplåtelseformer som är un-

derrepresenterade i befintliga bostadsområden.” 

I hela Södra skärgården fanns endast 23 allmännyttiga hyresrätter 2008. Det gör att 

Södra skärgården har den lägsta andelen allmännytta i hela Göteborg efter Kärra-

Rödbo, Älvsborg och Askim. (Tabell 16.31 samt 16.32 Statistisk årsbok 2010, s. 210.) 

 
Stadsdelsnämnder:
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I Södra skärgården är marktillgångarna knappa. Utrymmet för nybyggnation är 

begränsat och innebär ofta inskränkningar i viktiga natur- eller rekreationsvärden. 

Möjligheten att skapa blandade upplåtelseformer minskar drastiskt med varje småhus 

som byggs. Inom planområdet äger kommunen all mark och i anslutning till området 



ligger en brandstation och ett tvåvåningshus. Möjligheten att bygga lite större allmän-

nyttiga flerfamiljshus är därför bättre än på många andra ställen i Södra skärgården.  

Med tanke på att fjärrvärme saknas på Vrångö kan husen med fördel ses som ut-

vecklingsobjekt för modern teknik och byggas som lågenergihus eller kanske till och 

med plusenergihus som producerar mer energi i form av el än de förbrukar. 

Detta är ett tillfälle som inte kommer åter inom en snar framtid. Det finns inget vet-

tigt skäl till att privatisera göteborgarnas gemensamma egendom. Allra minst i detta 

område. Det är bättre att använda vår gemensamma egendom till att främja fullmäk-

tiges demokratiskt fattade mål än att aktivt motverka dessa mål. 

Miljönämnden kan inte ducka vårt ansvar för hela stadens budget. Vi kan heller 

inte blunda för det faktum att hållbar utveckling har tre dimensioner – ekologisk, eko-

nomisk och social – och enbart bedöma miljökonsekvenserna av en detaljplan.  

 

Förslag till beslut i miljönämnden: 

 

att, miljönämnden avstyrker fortsatt planarbete. 

 

att, miljönämnden rekommenderar en ny detaljplan som syftar till allmännyttiga hy-

resrätter. 

 
 

Jöran Fagerlund (V) 


