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Inledning
Denna rapport syftar till att synliggöra de projekt och processer i
Hammarkullen som har bäring på utveckling av den fysiska miljön.
Vidare lyfter den hur lokal kunskap och dialog är kopplade till denna
utveckling och de aktiviteter som är klara eller pågår.
Ett utkast av rapporten togs fram som ett underlagsmaterial för
diskussion på Forum för stadsutveckling under Göteborgs Stadstriennal
2018. Nu har den kompletterats med en sammanställning av det som
hände under Forum för stadsutveckling i Hammarkullen och finns
tillgänglig på stadsutvecklingswebben.
Avsikten är att den ska kunna fungera som en gemensam kunskapsbank
och berättelse kring det som pågår i Hammarkullen utifrån ett
stadsutvecklingsperspektiv.
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Foton och projektinput från respektive aktör.

Olika samhällsbyggnadsaktörer inom staden har ett fokus på samverkan
och gemensam prioritering av Hammarkullen för åtgärder kring
utveckling och upprustning av den fysiska miljön på kort och lång sikt.
Civilsamhället och akademi på plats i området är en stark kraft och en
bidragande part i denna utveckling. Hammarkullen har stor potential
men står också inför utmaningar. Det är utpekat som ett strategiskt
stadsutvecklingsområde men är även ett av polisens prioriterade
områden. Utvecklingen i Hammarkullen behöver därmed ske i samverkan
mellan många aktörer och utifrån en gemensam riktning. Då kan insatser
sikta rätt och effekterna av det som görs tillsammans bättre stötta en
socialt hållbar utveckling.

Vad har gjorts?
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Specifik plats
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Flertalet platser/ospecifik plats
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Inbjudet forum för stadsutveckling i Hammarkullen 21/9

4. Gräsmattan
vid torget
Nya möbler

✓

5. Fixoteket ✓
Utbyggnation
6. Konst Händer
Offentlig konst

Under Forumet hölls ett slutet samtal mellan aktörer som är aktiva
i stadsutvecklingen i Hammarkullen samt ett öppet samtal med
utställning för allmänhet och bransch.

7. Utemiljö
Bredfjällsgatan
Platsförbättring

8. Upprustning
Karnevalsstråket
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Under det slutna samtalet diskuterades hur olika aktörer har samverkat
inom pågående och genomförda projekt samt vilka lärdomar som
dragits av detta och hur det påverkat resultatet. Aktörerna funderade
också gemensamt kring hur man skulle kunna stärka samarbeten i
Hammarkullen för att uppnå bättre resultat och dra nytta av varandras
erfarenheter.
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16. 100 Vadå? ✓
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17. Aktivitetshuset
Hammarkullen

23
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11. Hammarhus ✓
Ny markbeläggn

12. Belyst fasad ✓
på Handelshuset
Rörligt ljusspel p

20
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✓

10. Odlingslotter
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Aktörer som deltog i det slutna samtalet på Forum för stadsutveckling i
Hammarkullen:

18. Bostadsområde
Nya bostäder

5

19. Hammarkullen
Offentlig konst

20. Hammarbadet
Renovera och frä

16

21. Gångstråket ✓
Nya sittmöbler

28

2018

Göteborgslokaler
Bostadsbolaget
Hammarkullen 365
Boklok
Hyresgästföreningen och Vårt Hammarkullen
Business Region Göteborg
Göteborgs Stad – Stadsdelsförvaltningen Angered
Göteborgs Stad – Lokalförvaltningen
Göteborgs Stad - Fastighetskontoret
Göteborgs Stad – Stadsbyggnadskontoret

Muralmålningar

16

22. Nya skyltar ✓
Nytt skyltprogra

2018

Under det öppna Forumet ägde rum samma dagar som en storm drog
in över väst Sverige. En mindre redovisning av det som sagts, gjorts och
görs utifrån utveckling av den fysiska miljön fanns tillgänglig genom
bland annat affischer i foajén på folkets hus Hammarkullen. Utkast till
denna rapport ingick i redovisningen. Det öppna forumet besöktes av ett
mindre antal medborgare och besökare till Göteborgs stadstriennal och

respektive projekt.
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23. Nya förskoleloka
Bredfjällsgatan
Planansökan

24. Parklek och ✓
Minimix Hammar
Bemannad lekmi

25. Underhåll Bredfj
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26. Bostäder och ✓
service Hammar
Detaljplan

P

27. Röredsdeponin
Utredning

och kunskap i samtal!

3

2019

Tack till alla som bidragit till rapporten med material

28. Bostäder vid ✓
Hammarkroken
Markreservation

29. Hinderbana Nyto
Förslag

1

Muralmålningar i Hammarkullen
Ansvarig:
När:
Status:

Bostadsbolaget
2014-nu
Pågående

Adress:

Alla Bostadsbolagets gatuadresser

Medverkande:

Sätt färg på Göteborg, Västra
Götalandsregionen, HAMSAM, Mexikos Ambassad,
Urban Konst Göteborgs Stad,
Kulturförvaltningen, Göteborg
2021, Trygg vacker stad, Blå stället,
Kultur i Väst, Hyresgästföreningen
centralt och de lokala
hyresgästföreningarna.

Område:

Offentlig konst

Resultat:

Utsmyckning med offentlig konst på
platser i Hammarkullen

Beskrivning:

Dialog:
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Med hjälp av medborgare och
hyresgäster i Hammarkullen har
kulturföreningar och kulturella
institutioner utsmyckat fasader och
platser med offentlig konst i form
av Muralmålningar. Projektens mål
är att berika området med offentlig
konst där människor bor och vistas.
Varje målning som görs i området
föregås av dialog, workshops för
deltagande och medskapande av de
boende. Konsten tas fram i dialog
med de boende.

Angereds Folkhögskola
Ansvarig:
När:
Status:
Adress:

Medverkande:

Göteborgslokaler
2015
Slutfört
Hammarkulletorget 61
Göteborgslokaler

Område:

Ombyggnation.

Resultat:

Nya lokaler.

Beskrivning:
Dialog:

Total ombyggnation av lokalen för
ny verksamhet.
-

3

Multiidrottsplats
Ansvarig:
När:
Status:
Adress:

Medverkande:

4

Bostadsbolaget
2016
Slutfört
Sandeslätt 15-38
Hyresgästföreningen

Område:

Byggnation av en multiidrottsplats.

Resultat:

Ny idrottsplats där flera idrotter kan
utövas.

Beskrivning:

Bostadsbolaget med
Hyresgästföreningen har med
boendeinflytandemedlen finansierat
idrottsplatsen.

Dialog:

Uppförandet och utföranandet
av idrottsplatsen gjordes i
dialog med hyresgäster som
Hyresgästföreningen höll. Barn i
området bjöds in och man tog in
förslag till vad som skulle kunna
göras på platsen. Barn fick bland
annat på karta teckna önskemål och
förslag.

Gräsmattan vid torget
Ansvarig:
När:
Status:
Adress:

Medverkande:

Göteborgslokaler
2016
Slutfört
Hammarkulletorget
Göteborgslokaler

Område:

Utemiljö.

Resultat:

Nya möbler.

Beskrivning:
Dialog:

Parkmöbler för stora och små på
gräsytan.
-
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Mötesplats Fixoteket. Utbyggnad och utemiljö.
Ansvarig:
När:
Status:
Adress:

Medverkande:

Byggnation.

Resultat:

Två byggnader där den ena
byggnaden är en verkstad och den
andra är en plats för källsortering.
Ny utemiljö har gjorts som förbinder
de två byggnaden.

Dialog:

Adress:

Bredfjällsgatan v6
Chalmers tekniska högskola
ansvarade för entreprenaden.

Projektet är i ett samarbete med
chalmers,tekninska högskola,
fackförvaltningen kretslopp- och
vatten, organisationen miljöbron,
hyresgästföreningen, SDF Angered.
Projektet är ett innovationprojekt
som syftar till att ta fram kunskap
om hur minikretsloppsparker och
återbrukscentraler kan fungera
som mötesplatser och lärcenter
för att ge möjlighet till återbruk,
återvinning av farligt avfall,
delandepooler, reparation och
kreativt återbruk.
Dialog har gjorts med hjälp av
hyresgästföreningen och Chalmers
studenter.

Konst Händer
Ansvarig:
När:
Status:

Bostadsbolaget
2017-2018
Pågående

Område:

Beskrivning:
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Medverkande:

7

Statens Konstråd
2016 - 2018
Pågående
Hammarkullen
Göteborg stad, GöteborgsLokaler,
SDF Angered
Maider Lopez
GöteborgsLokaler
RISE

Område:

Offentlig konst

Resultat:

Producera exempel på
offentlig konst med fokus på
mijonprogramsområden inom
ramen för regeringsuppdraget Äga
rum

Beskrivning:

-

Dialog:

-

Utemiljön, Bredfjällsgatan 36-46
Ansvarig:
När:
Status:
Adress:

Medverkande:

Bostadsbolaget
2017-2018
Slutfört
Bredfjällsgatan 36-46
Lokala hyresgästföreningen har
varit behjälplig med kontakter med
konstnär och barn i området för
utsmyckning av bänkar.

Område:

Nybyggnation av utemiljö.

Resultat:

Markhöjning, bänkar och
planteringar som är inbjudande för
möten.

Beskrivning:

Dialog:

Upprustningen och förnyandet av
utemiljön gjordes för att snygga
upp och göra platsen trygg för
vistelse och möten. Uteplatsen är
delvis finansierad av Boverket via
ansökan om medel.
Dialog har gjorts med hyresgäster.
Konsten och utsmyckningen av
bänkar har gjorts av barn som bor i
Hammarkullen.
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Lekplats och basketplan
Ansvarig:
När:
Status:
Adress:

Medverkande:

Bostadsbolaget
2017-2018
Slutfört

Ansvarig:
När:
Status:

Gropens gård 24-35
Endast Bostadsbolaget

Hammarhus

Adress:
Medverkande:

Göteborgslokaler
2017
Slutfört
Hammarkulletorget 62
Göteborgslokaler

Område:

Byggnation av ny lekplats.

Område:

Markarbeten.

Resultat:

Ny lekplats vid bostadens
omedelbara närhet för de minsta
barnen. Nya bänkar och sittmöbler i
anslutning till lekplatsen.

Resultat:

Ny markbeläggning mellan husen.

Beskrivning:

Ny markbeläggning mellan husen.

Beskrivning:
Dialog:

10
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Adress:
Medverkande:

-

Nej.

Odlingslotter
Ansvarig:
När:
Status:

Dialog:

Det behövdes byggas en ny lekplats
för de minsta barnen.

Bostadsbolaget
2017
Slutfört
Bredfjällsgatan 36-46
Endast Bostadsbolaget.
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Belyst fasad på Handelshuset
Ansvarig:
När:
Status:
Adress:

Medverkande:

Göteborgslokaler
2017
Slutfört
Hammarkulletorget 61
Göteborgslokaler

Område:

Anläggning för odling.

Område:

Belysning.

Resultat:

Uppförda odlingslotter för
hyresgäster.

Resultat:

Ljusspel.

Beskrivning:

Dialog:

Det fanns ett önskemål
från hyresgäster att få hyra
odlingslotter under ordnade
former. Bostadsbolaget har anlagt
odlingslotter med tillgång till vatten
och komposthög. Odlingslotterna är
inhägnad och har en grind som är
låst för obehöriga.
Dialog har förts med hyresgäster.

Beskrivning:
Dialog:

Rörligt ljusspel på väggen.
-
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Bibliotek och medborgarkontor
Ansvarig:
När:
Status:
Adress:

Medverkande:

Resultat:

Nya lokaler.

Dialog:

Adress:

Göteborgslokaler
Ombyggnation.

Livsmedelsbutiken
Ansvarig:
När:
Status:

Hammarkulletorget 62B

Område:

Beskrivning:
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Göteborgslokaler
2017-2018
Slutfört

Medverkande:

Ombyggnation av lokaler för
bibliotek och medborgarkontor.

Göteborgslokaler
2017
Slutfört
Hammarkulletorget 61
Göteborgslokaler

Område:

Ombyggnad.

Resultat:

Nya lokaler.

Beskrivning:

Dialog:

Om- och utbyggnad av
livsmedelsbutuikens lokaler.
-

Här ser du de projekt som planeras, pågår och har genomförts vid Hammarkulletorget.

HAMMARHUS
Ny markbeläggning
mellan husen.
Färdigställt hösten 2017.

HAMMARBADET
Renovering av badhus
samt bassäng.
Klart under 2019.

4

GÅNGSTRÅKET
Nya sittmöbler kommer
till gångstråket mellan
äldreboendet och
centrumbyggnaden.
Klart hösten 2018.

4

BIBLIOTEK OCH
MEDBORGARKONTOR
Ombyggnation.
Färdigställt januari 2018.

4

ANGEREDS
FOLKHÖGSKOLA
Total ombyggnation av
lokalen för ny verksamhet.
Färdigställt 2015.

NYA SKYLTAR
Nytt skyltprogram på
hela torget.
Klart under 2018.

4

FOLKETS HUS
Ny fasad.
Färdigställt 2017.

Folkets Hus
Ansvarig:
När:
Status:
Adress:

Medverkande:

4

BELYST FASAD PÅ
HANDELSHUSET
Rörligt ljusspel på väggen.
Färdigställt hösten 2017.

4

4

15

LIVSMEDELSBUTIKEN
Om- och utbyggnad.
Färdigställt hösten 2017.

Göteborgslokaler
2017
Slutfört
Hammarkulletorget 62B
Göteborgslokaler

Område:

Renovering.

Resultat:

Ny fasad.

Beskrivning:
Dialog:

Ny fasad på Folkets Hus.
Lorem ipsum

4

GRÄSMATTAN
Parkmöbler för stora och
små på gräsytan.
Färdigställt 2016.

16

100 Vadå? - arbetssätt för förskolan att främja utomhuspedagogik
Ansvarig:
När:
Status:
Adress:

Medverkande:

Göteborgs Stad, Lokalförvaltningen
2018
Pågående
Bredfjällsgatan 72 förskola
Gropens gård 36 förskola
Hammarkroken 1 förskola
Hammarkullegatan 3 förskola
Hammarkullegatan 5 förskola
Ramnebacken 40A förskola
Göteborgs Stad
Lokalförvaltningen, Göteborgs
Stad Angered, Göteborgs Stad
Förskoleförvaltningen

Område:

Utemiljö på förskolor.

Resultat:

I syfte att främja utomhuspedagogik
tas ett arbetssätt fram för förskolan,
med särskilt fokus på matematik
och naturvetenskap. Ett laborativt
material tas fram och byggs på
förskolegårdarna.

Beskrivning:

Dialog:

Projektet är en del i arbetet med
Jämlikt Göteborg, för att skapa
jämlika och hållbara livsmiljöer.
Arbetet ska bidra till att öka
barns delaktighet, stimulera
till utevistelser samt träna
begrepp och färdigheter inom
naturvetenskap och matematik.
Genom en delaktighetsprocess
med barn och pedagoger har två
designpedagoger tagit fram ett
förslag på arbetssätt som kommer
byggas av lokalförvaltningens
snickare och placeras på
förskolegårdarna.
Dialog med barn och pedagoger.
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Aktivitetshuset Hammarkullen
Ansvarig:
När:
Status:
Adress:

Medverkande:

Stadsdelsförvaltningen Angered
2018-pågående
Pågående
Bredfjällsgatan 36
Stadsdelsförvaltningen
Angered, Bostadsbolaget,
Hyresgästföreningen

Område:

Lokaler för evenemang, möten etc.

Resultat:

Lokaler som föreningar kan hyra,
alla dagar i veckan.

Beskrivning:

Aktivitetshuset Hammarkullen
är precis vad det låter som. Det
är ett projekt som startades
(och ägs av) Stadsförvaltningen
Angered, Hyresgästföreningen
och Bostadsbolaget. Tanken är
att erbjuda lokaler till uthyrning.
I dessa kan föreningar arrangera
evenemang, hålla möten eller
genomföra aktiviteter.

Dialog:

Projektet har innefattat medborgare
i den mån att de som bor och
verkar i området har tillgång till att
hyra lokalerna, och kan vara med
och bestämma vilka aktiviteter
och evenemang som ska fylla
rummen. I Hammarkullen finns ett
stort intresse bland medborgare
att engagera sig i föreningsliv och
nätverk, något som länge präglat
området.
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Bostadsområde Goliat
Ansvarig:
När:
Status:
Adress:

Medverkande:

BoKlok Housing AB
2018-2020
Försäljning pågår
Gropens gård 12
Endast BoKlok.

Område:

Byggnation av bostäder.

Resultat:

40 lägenheter i
bostadsrättsförening.

Beskrivning:

Dialog:

Projektet kom till för att det
saknades bostadsrätter i området
och det var ett önskemål som
Göteborgs Stad hade för området.
Kommunen har i detaljplanen
arbetat med medborgardialog
enligt planprocess tillsammans med
BoKlok.
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Hammarkullen
Ansvarig:
När:
Status:
Adress:

Medverkande:

Ham-Sam/Karnevalskommittén
2017-20
Pågående
Hammarkullen
Bostadsbolaget, Västra
Götalandsregionen, Sätt
Färg på Göteborg, lokala
Hyresgästföreningar, Mixgården/
fritidsgården, Folkets hus,
Göteborgs stad- Urban konst

Område:

Offentlig konst.

Resultat:

Kollektiva konstverk i det offentliga
rummet.

Beskrivning:

Projektet arbetar med Community
Art med fokus på bland annat
muralmåleri i området. I samtal med
de boende skapas muralmålningar
som finns på flera platser i
Hammarkullen. Parallellt med
detta bjuder vi in konstnärerna att
jobba med egna målningar där de
gestaltar Hammarkullens boende
och miljö. Boende i området - barn,
unga och vuxna får möjligheter
att förändra sin närmiljö genom
att engagera sig i det kollektiva
arbetet. Det blir en träffpunkt
för olika generationer, ett tillfälle
att lära känna området och sina
grannar.

Dialog:

Vi arbetar med boende i
Hammarkullen från alla åldrar för
att skapa kollektiva muralmålningar
med utgångspunkt i boendes
berättelser och sätt att se på
deras närmiljön. Arbetet görs i
form av samtal och workshops
samt praktisk arbete med
målningar. Förhoppningen är att
Hammarkullen blir känt även som
en plats med offentliga konstverk i
form av muralmålningar och på så
sätt kan det skapa ett ökat intresse
för området med flera som besöker
platsen.
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Hammarbadet
Ansvarig:
När:
Status:
Adress:

Medverkande:

Göteborgslokaler
2018-2019
Pågående

Ansvarig:
När:
Status:

Hammarkulletorget 63
Adress:

Göteborgslokaler

Medverkande:

Område:

Renovering av badhus.

Resultat:

Nyrenoverat badhus och bassäng.

Beskrivning:

Nyrenoverat badhus och bassäng.

Dialog:
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-

Gångstråket
Ansvarig:
När:
Status:
Adress:

Medverkande:

Göteborgslokaler
2018
Pågående
Hammarkulletorget 61-62
Göteborgslokaler
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Ansvarig:
När:
Status:
Adress:
Medverkande:

Resultat:

Nya möbler.

Resultat:

Skyltprogram.

Dialog:

Nya sittmöbler kommer till
v mellan äldreboendet och
centrumbyggnaden.
-

Ny förskola i Hammarkullen om sex
avdelningar i två plan

Beskrivning:

I samband med detaljplanearbetet
för utveckling av Hammarkullens
centrum behövs ett utökat
antal förskoleplatser i området.
Lokalsekretariatet har påpekat
behovet av att ersätta
befintlig förskolebyggnad vid
Bredfjällsgatan. Denna används
idag tillfälligt som ungdomsgård
men verksamheten ska återvända
till renoverade lokaler under våren
2019.
Fastighetskontoret har ansökt
om planbesked för en förskola
om 6 avdelningar i två våningar
på befintlig förskoletomt vid
Bredfjällsgatan.

Dialog:

Dialog kommer att ske i sambande
med detaljplanearbete enligt
PBL-processen och uppställda
kommunala mål.

Göteborgslokaler
Skyltning.

Beskrivning:
Dialog:

Nytt skyltprogram på
hela torget.
-

Fastighetskontoret,
Stadsbyggnadskontoret,
Lokalsekretariatet

Resultat:

Hammarkulletorget

Område:

Bredfjällsgatan, Hammarkullen

Detaljplaneändringar,
Utbildningslokaler

Göteborgslokaler
2018
Slutfört

Utemiljö.

Lokalsekretariatet,
fastighetskontoret
2018-2019
Pågående

Område:

Nya skyltar

Område:

Beskrivning:

Planansökan ny Förskola
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Bemannad parklek och MiniMix
Ansvarig:
När:
Status:

Park- och naturförvaltningen,
Stadsdelsförvaltningen Angered,
Bostadsbolaget
2018
Slutförd

Adress:

Hammarparken

Medverkande:
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Detaljplan för Hammarkulletorget/Bostäder och service
Ansvarig:
När:
Status:
Adress:

Medverkande:

Park- och naturförvaltningen,
Stadsdelsförvaltningen Angered,
Bostadsbolaget

Hammarkulletorget
Trafikkontoret, Fastighetskontoret,
Göteborgslokaler,
Stadsdelsförvaltningen Angered,
Framtiden AB, Park- och
Naturförvaltningen

Område:

Utemiljö

Område:

Bostäder och Service

Resultat:

Bemannad lekmiljö i och fritids

Resultat:

-

Beskrivning:

Hammarkullens parklek ligger vid
lekplatsen Hammarparken och är
en öppen fritidsverksamhet för
barn i alla åldrar men särskilt de
som är 0-9 år. Här kan föräldrar och
barn låna leksaker för utomhuslek,
använda skötrum och amningsrum
och toaletter. På eftermiddagarna
ordnar personalen aktiviteter,
beroende på vädret, som till
exempel pyssel, sport, musik, spel
och målning.

Beskrivning:

Dialog:
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Underhåll Bredfjällsgatan
Ansvarig:
När:
Status:
Adress:

Medverkande:

Trafikkontoret
2018
Klart
Bredfjällsgatan
-

Område:

Underhåll infrastruktur

Resultat:

Ny asfaltering Bredfjällsgatan

Beskrivning:
Dialog:

Underhåll på befintlig väg.
-

Arbete pågår med att ta fram
samrådshandlingar för detaljplan
för Hammarkulletorget gällande nya
bostäder och service.
-

Röseredsdeponin, underlag för framtida utveckling
Ansvarig:
När:
Status:
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Stadsbyggnadskontoret
2016 Pågående

Adress:

fastighetskontoret
2018
Klar
Mellan Angered centrum och
Hammarkullen

Medverkande:

Fastighetskontoret, Kretslopp och
vatten

Område:

Möjlig utveckling av stadens mark

Resultat:

Utredning som pekar på ytterligare
arbete

Beskrivning:

Fastighetskontoret, Göteborgs
Stad har låtit Sweco Environment
AB ta fram en utredning av den
f.d. Röseredsdeponin för att
se vilka möjligheter det finns
att använda marken för något
ändamål. Denna rapport omfattar
en sammanställning av tidigare
utredningar rörande den f.d.
deponin samt kortfattat förslag på
fortsatt arbete.
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Markreservation för bostäder vid Hammarkroken
Ansvarig:
När:
Status:
Adress:

Medverkande:

Fastighetskontret
2019 Under uppstart. Pågående
Utmed Hammarkroken, ca 600m
Sydöst om Hammarkullens centrum
Fastighetskontoret, exploatörer
tillkommer

Område:

Bostäder, småhus, flerbostadshus

Resultat:

Projektet förväntas resultera i ett
tillskott av bostäder i rad- och
parhus samt flerbostadshus i
Hammarkullen

Beskrivning:

Dialog:
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Förslag/Utredning om hinderbana
Ansvarig:
När:
Status:

SDF Angered, Nytorpsskolan
2018Pågående

Adress:

Nytorpsskolan Hammarkullen

Medverkande:

Park- och Naturförvaltningen

Område:

Utomhusmiljö, utbildningsmiljö

Resultat:

-

Beskrivning:

Projektet innefattar ett område om
ca 50 småhusenheter och ca 30
lägenheter i flerbostadshus, på en
plats som identifierats som lämplig
för prövning inför nybyggnation.
Projektet är mycket tidigt i
processen, och vid positivt utfall
föranleder detta vidare prövning
av lämplighet och förutsättningar
tillsammans med exploatör(er)/
byggherre(ar)
I det fall projektet ger ett
positivt utfall blir det föremål
för medborgardialog senare i
processen. Planläggning enligt PBL
är en förutsättning för att projektet
ska kunna genomföras, och i
planeringsprocessen ingår remiss
och dialog med möjlighet att lämna
synpunkter på ett konkret förslag.

Nytorpsskolans elever har gjort
ett förslag om en hinderbana
vid en fotbollsplan för att
göra skolmiljön roligare. Det
skulle skapa möjligheter till
utomhusaktivitetbåde på fritiden
och under skoldagen. I förslaget
ingår också en upprustning av
fotbollsplanen på skolgården. Banan
är tänkt att bli ca 300 meter lång
med olika robusta trähinder och går
över en skogsklädd kulle.
Förslaget är mottaget av SDF
Angered och skickats vidare till
Park- och naturförvaltningen

Dialog:

-

