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BoStad2021
Park- och naturförvaltningen

Information till berörda vid
Radiotorget och dess närhet
Detta brev ansluter till den i maj utskickade informationen.
Park- och naturförvaltningen har nu efter semesteruppehåll återupptagit arbetena med
ledningsomläggningar vid Radiotorget. Arbetena har tyvärr dragit ut på tiden eftersom vi på
torgytan stött på både mycket berg och att befintliga kablar i marken måste vara driftsatta
under arbetets gång. Dessutom behöver en av ledningarna få en längre sträckning än först
planerat. I praktiken medför detta att Antenngatan åter delvis behöver stängas av och att
hållplatserna får ett annat läge under tiden. Även vissa boendeparkeringar berörs, vilka fått
separat information. Dessa åtgärder är ännu inte datumsatta men vi kommer att informera
Västtrafik i god tid, som i sin tur informerar er boende om förändringar i kollektivtrafiken.
Det nu pågående arbetet startade vecka 14, 2017 och beräknas vara klart vecka 40, 2017.
Går allt som planerat kan gångvägen öppnas igen om ca 2 veckor.
Hoppas att du som berörs fått den information du behöver. I annat fall är du välkommen att
kontakta oss enligt nedan.

Penelope Nikolopoulos, markingenjör, Park- och naturförvaltningen
(på plats fr o m 21 augusti)
Tel: 031-365 58 48, e-post: penelope.nikolopoulos@ponf.goteborg.se
Magnus Bergström, exploateringsingenjör, Fastighetskontoret
Tel: 031-368 10 24, e-post: magnus.bergstrom@fastighet.goteborg.se
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Om detaljplanen för bostäder och lokaler vid Raditorget
Som en del av projekt BoStad2021 planeras ca 115 nya bostäder vid Radiotorget.
Bostäderna beräknas vara inflyttningsklara år 2019. För att underlätta det kommande
bostadsbyggandet genomförs en del förberedande arbeten. Detaljplanen antogs av
kommunfullmäktige den 18 maj 2017 men är överklagad till Mark- och miljödomstolen.
På Göteborgs Stads hemsida för plan- och byggprojekt kan du läsa mer om detaljplanen för
Radiotorget: www.goteborg.se

Om BoStad2021
Göteborg bygger 7000 extra bostäder. Projektet kallas BoStad2021 och är ett samarbete
mellan Göteborgs Stad och 27 byggaktörer. Bostäderna ska vara klara år 2021 då Göteborg
firar 400 år. Här kan du läsa mer om projektet: www.bostad2021.se
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