Stadsbyggnadskontoret

Dnr 0548/20

Protokoll arkitekturutskottet
Sammanträdesdatum: 2020-09-08

Tid: 10:00–11:00
Plats: Skype

Närvarande
Ledamöter
Björn Siesjö (ordförande)
Birgitta Lööf (anteckningar)
Niklas Greve - EJ närvarande
Lena Larsson – EJ närvarande
Anna Reuter Metelius
Simon Wallqvist
Övriga närvarande
Carita Sandros, AC bygg
Johan Hagsgård, EC bygg
Robin Barnholdt, bygglovhandläggare
Jonas Järvmarker, Avenyfamiljen
Jonas Hallqvist, Sjögren bygg

Om beslut och formuleringar från protokollet används i tjänsteutlåtande,
granskningsyttrande och liknande ska det framgå att dessa utgör
stadsbyggnadskontorets ställningstagande.

1. Pråm med barpaviljong vid Tyska bron
Föredragande: Björn Siesjö, Robin Barnholdt
Tid: 10:00-10:30
Fråga
Förberedande diskussion

2. Pråm med barpaviljong vid Tyska bron
Föredragande: som ovan samt Jonas Hallqvist, Sjögren Proj o bygg, Jonas
Järvmarker Avenyfamiljen
Tid: 10:30-11:00
Fråga
Inför kommande bygglovsansökan önskas en diskussion. Ansökan avser
förlängning av tidsbegränsat lov för barpaviljong samt helårslov för denna och
skärmtak.

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, protokoll arkitekturutskottet

1 (2)

Stadsbyggnadskontoret

Protokoll (nr 3)
Sammanträdesdatum: 2020-09-02
Bakgrund
Syftet med pråmen är att ha sommarservering. Ingen verksamhet avses bedrivas
på pråmen under vinterhalvåret, förutom att toalettbyggnaden kan användas för
serveringen på Tyska bron som är aktiv vintertid. Huvudbyggnaden på bron är
kök för hela verksamheten medan den mindre glaspaviljongen är
inomhusservering. Uteserveringen på bron tas bort inför vintern.

Pråmen, med toalettbyggnad, har ett tidsbegränsat lov på 5 år och behöver inte
tas bort för vintern. Lovet är kopplat till och beroende av lovet för kökspaviljongen
på bron. För barpaviljongen på pråmen finns ett säsongslov. Barpaviljongen
liksom bågtaket ska enligt gällande bygglov demonteras inför vinterhalvåret.
Verksamhetsutövaren önskar få en ny prövning av lovets omfattning och man
önskar slippa demontera tak och barpaviljong med hänsyn till bland annat det
slitage det medför på byggnadsdelarna.
Diskussion
Det förs en diskussion om påverkan på kulturmiljö och stadsbild av att
byggnadsdelarna står kvar vintertid och då utan någon pågående verksamhet.

Politiskt finns det propåer att uteserveringar ska tillåtas även under
vintersäsongen för att underlätta för verksamheterna att kunna bedrivas trots
covid-19. Det pågår ett arbete på Stadsbyggnadskontoret att se över hur detta
ska hanteras.
Man får också beakta koppling till upplåtelse av mark från Trafikkontoret.
Beslut
Ny bygglovsansökan skickas in och hanteras därefter i vanlig ordning.

3. Ärendet utgick
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