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Mötesprotokoll Bevara Sjöbergen  

Tid: 15 juni 2011 kl. 19.00-21.00 

Plats: Hyresgästföreningen Västra Göteborgs lokal på Mariaplan 1 

Närvarande: Lennart Berggren, Urban Börjesson, Mattias Ernås, Lina Forsberg, Kerstin Hansson, 

Lars Hansson, Per-Ola Hansson, Pia Karlsson, Lars Kerla, Malin Lager, Manina Lipowska, Lotti 

Perned, Erik Pettersson, Annika Sandelin, Anna Sandin, John Siljander, Gunhild Skåreby, Mia 

Sandlund, Anders Svensson, Anders Söderlund, Kent Öberg. 

 

§1 a. Kent Öberg utses till mötesordförande  

b. Maria Ilves utses till mötessekreterare 

c. Anna Sandin och Kent Öberg utses till justerare. 

§2 Protokoll från mötet den 8 juni 2011 har skickats ut till alla som deltog på mötet. Mötet 

tillfrågas om protokollet kan godkännas. Mötet svarar att protokollet godkännes. 

§3. Mötet diskuterar gruppens övergripande målsättningar. Mötet enas om att huvudmålen 

är att 

 bevara Sjöbergen som ett fritids- och rekreationsområde med kolonilotter. 

 utveckla Sjöbergen genom synliggörande och bättre tillgänglighet.  

§4 Mötet diskuterar ett arbetsnamn på gruppen som arbetar för Sjöbergens bevarande. 

Förslagen är Bevara Sjöbergen och Sjöbergens vänner. Vid omröstning röstar en 

majoritet för att tills vidare anta namnet Bevara Sjöbergen.  

§5 Röda stens Kulturförening har i kontakt med Anna Sandin sagt sig vara mycket 

intresserade av att samarbeta med gruppen Bevara Sjöbergen. Kulturföreningen 

underströk då vikten av att Klippan och Sjöbergen ses som ett gemensamt område. 

Mötet instämmer. 

§6  Kent Öberg går igenom förslag till stadgar vid bildandet av en ideell förening. Stadgarna 

är de vanliga för ideella föreningar. Mötet konstaterar att stadgarna kan godkännas 

men att det är viktigt att tillägga att medlemmarna i styrelsen deltar som privatpersoner. 

De har alltså inte bestämmanderätt över de föreningar de eventuellt tillhör.   

Mötet diskuterar fördelar och nackdelar med en ideell förening. Anna Sandin 

konstaterar att gensvaret på förfrågan om ingå i styrelse har varit mycket dåligt. 

Underlag för att utse personer till styrelse till ideell förening finns alltså inte. 

Mötesdeltagarna tillfrågas om intresse av att ingå i en provisorisk arbetsgrupp. Fyra 

personer anger intresse, åtminstone under sommaren: Malin Lager, Lina Forsberg, 

Gunhild Skåreby och Maria Ilves. Mötet konstaterar att beslut om ideell förening och 

skapande av styrelse kan fattas vid senare tillfälle  

§7 Mötet ger Malin Lager i uppdrag att kontakta sekreteraren på byggnadsnämnden efter 

nämndens möte tisdagen den 21 juni och be om mötesprotokoll.  

§8 Mötet beslutar att ett nytt möte ska hållas onsdagen den 22 juni kl. 19.00 där 

byggnadsnämndens beslut diskuteras. Mötesdeltagarna uppmanas att bjuda in 
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personer som kan tänkas vara intresserade av att gå med i arbetsgruppen. Maria Ilves 

ska lägga ut information om mötet på Facebookgrupperna Bevara sjöbergen och 

Rädda sjöbergen. Arbetsgruppen ska efter mötet sammanställa information som ska 

publiceras i Facebookgrupperna. Om Byggnadsnämnden har beslutat att gå vidare i 

frågan om bostäder på Sjöbergen skall arbetsgruppen möta Sjöbergens brukarråd 

snarast. 

§9 Arrbetsgruppen ska i höst sammankalla ett stormöte om Sjöbergen. Mötet ska 

utannonseras på Internet och genom affischering. 

§10 Lars Hansson redogör för samtal onsdagen den 15 juni med Mats Arnsmar, ordförande 

i byggnadsnämnden. Arnsmar sade då att det största hindret i vägen för projektet är de 

stora svårigheterna att bygga vägar till Sjöbergen. Om en väg ska dras t.ex från 

området vid Nöjds konditori måste flera hus rivas. Arnsmar berättade också att de 

sammanlagda kostnaderna för bostäder i Sjöbergen kommer att bli mycket höga.  

§11 Mötet diskuterar protestlistorna. Dessa bör lämnas till byggnadsnämnden måndagen 

den 20 juni. Anna Sandin och Kent Öberg erbjuder sig att ta emot listor och överlämna 

dem till nämnden. 

Vidare pågår en digital namninsamling. Länk finns på FB-gruppen Bevara Sjöbergen. 

§12 Maria Ilves säger att hon inte har möjlighet att göra en sajt för Bevara Sjöbergen den 

närmaste månaden men att det går snabbt att göra en när hon väl börjar. En 

mötesdeltagare säger att hon känner en programmerare som skulle kunna bygga en 

sajt. Mötet konstaterar att det vore bra med en portal för alla sajter om Sjöbergen. 

§13 Mia Sandlund berättar om Sjöbergendagen som ska hållas den 20 augusti. Initiativet 

har tagits av Sjöbergen Djurförening men alla föreningar i Sjöbergen kommer att kunna 

delta i arbetet. Undersökning av finansiering pågår. Tanken är att Sjöbergendagen ska 

hållas varje år. 

§14 Anna Sandin och Kent Öberg informerar mötet om den demonstration på Gustav Adolfs 

torg tisdagen den 21 juni kl. 13.00 som har utannonserats via anslag och på 

Facebookgrupper. De konstaterar att idén till demonstrationen har uppstått spontant 

och att gruppen Bevara Sjöbergen inte har varit inblandad. 

§15 Lars Kerla påpekar de stora möjligheterna att stoppa planerna på bostäder i Sjöbergen 

just för att motståndarna till planerna är så många. Han påminner om att politikerna i 

byggnadsnämnden är våra representanter. Hittills har de som vill bevara Sjöbergen 

framträtt i nyhetsmedier,  skrivit debattartiklar och mejlat nämndens politiker. Lars Kerla 

uppmanar mötesdeltagarna att nu ringa nämndens politiker. De som vill kan mejla eller 

skicka vanliga brev. 

 Lars Hansson har varit kontakt med Tidning i Väst. Pressläggning för nästa nummer 

har redan varit. Sedan gör tidningen ett sommaruppehåll.  

§16 En mötesdeltagare föreslår att gruppen arbetar för att Sjöbergen ska bli ett 

kulturreservat i stället för naturreservat. Anledningen är att skapandet av ett 

naturreservat är mycket lågt prioriterat av berörda tjänstemän. 

§17 Mötet diskuterar brukarrådet. Tre av Sjöbergens fem brukarorganisationer har utsett 

representanter till rådet. Återigen konstateras att syftet med brukarrådet bl.a. är att 

brukarna ska kunna uttala sig med större kraft till t.ex. nyhetsmedier och politiker. Alla 

beslut kommer dock att fattas av de enskilda brukarorganisationerna. 
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§18 Lotti Perned redovisar för ett mejl från Josefine Bengtsson, Sjöbergen Norra 

odlarförening. Bengtsson, som är bebyggelseantikvarie, frågar om det finns intresse av 

en enkät om Sjöbergen. Mötet konstaterar att en enkät vore en bra idé. 

§19 Mötet diskuterar vad man kan göra i framtiden för Sjöbergen. Skyltar som visar vägen 

till Sjöbergen måste upp. Åtgärder för att snygga upp området skulle vara bra. Vidare 

nämns mulleskola, grön rehabilitering, lekplats och besök av äldre som bor på 

servicehus. Slutligen diskuteras problemen med ravefester. En mötesdeltagare 

uppmanar mötesdeltagarna att ringa polisen när det är ravefest.  

 

 

 

-------------------------------------- 

Maria Ilves 

 

 

---------------------------------------  -------------------------------------------- 

Anna Sandin    Kent Öberg 

 

 

 

 


