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Så här svarar politikerna: 
 
 
 
Göteborgspolitikerna  
 
Anneli Hultén, Socialdemokraterna  
anneli.hulthen@stadshuset.goteborg.se  
031-368 00 85 
 
- ännu ej svar 
 
 
Jan Hallberg, Moderaterna 
jan.hallberg@stadshuset.goteborg.se 
031-368 00 34 
 
Svar: 
 
”Tack för ert brev.  
 
Vi anser att båtlivet i Göteborg är prioriterat, liksom bostadsbyggandet är. Vi är helt övertygade om att 
dessa två prioriteringar går att kombinera på ett utmärkt och välbalanserat sätt.  
 
Vänliga hälsningar  
 
Jan Hallberg, kommunalråd Göteborg (M)  
Helene Odenjung, kommunalråd Göteborg (FP)  
Carina Liljesand, kommunalråd Göteborg (KD)” 
 
 
Helene Odenjung, Folkpartiet    
helene.odenjung@stadshuset.goteborg.se  
031-368 00 11    
 
Svar: 
 
”Hej! 
 
Kommunalrådet Helene Odenjung (FP) har bett mig att översända bif brev till Er. 
 
Göteborg 2010-09-16” 
 
 
”Hej och tack för Era brev daterade 2010-08-26, rörande arrendehöjning och bostäder i småbåtshamnar-
na. 
 
Jag väljer att svara på båda breven i ett svar, då svaret egentligen berör båda frågorna. Vi följer båda 
frågorna om arrendehöjning och bostäder genom våra företrädare i framför allt fastighetsnämnden och 
byggnadsnämnden och har förståelse för de synpunkter Ni framför. Samtidigt är vi generellt sett positiva 
till en utveckling av Göteborg. Vi måste på ett antal års sikt växa med ett nytt Halmstad för att kunna fun-
gera som den tillväxtmotor i regionen vi behöver vara för att kunna säkra jobb och välfärd. Det ställer krav 
på staden, bl a i form av att hitta nya områden och hitta ”gamla” områden där vi kan förtäta.  
 
Det innebär inte att den sjönära marken med publik tillgång som finns idag ska försvinna. Tvärtom – det 
sjönära och tillgängliga liksom många av de gröna oaser som finns i staden bör i mångt och mycket beva-
ras. Men det finns också områden där det går att göra en varsam exploatering utan att tillgängligheten 
försämras. En sådan utveckling leder i regel till att tidigare otrivsamma eller öde områden kan leva upp 
hela året och kanske större delar av dygnet. Det leder också till att kringservice i form av butiker och kol-
lektivtrafik blir bättre.  
 
När det gäller just Fiskebäck kan jag också hänvisa till ett insändarsvar av vår vice ordförande i fastig-
hetsnämnden, Kjell Björkqvist, som tillsammans med Ragnar Sahlin (FP) publicerades i GP måndagen 13 
september. 
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Göteborg har varit och är en sjöfartsstad. För att staden ska kunna utvecklas på ett bra sätt förutsätter det 
goda möjligheter såväl för näringsliv som för fritidsliv. Vi vill värna havs- och kustmiljön och underlätta för 
en rik fritid där båtlivet är en naturlig del. De frågeställningar Ni tar upp är komplexa och lösningarna på 
dem är också invecklade. Lösningarna måste, tror jag, tas fram från stadens sida hand i hand med båtli-
vet. Kanske kan en sådan samverkan också leda till en konstruktiv lösning när det gäller arrendefrågan? 
För vår del vill vi gärna eftersträva en sådan lösning under förutsättning av att det blir ett maktskifte i Gö-
teborg.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
//Helene Odenjung 
kommunalråd (FP)” 
 
 
”Göteborgs kommunstyrelse 
 
 
Insändare till GP införd måndag 13 september 
Replik till V Gustavsson ang. Fiskebäck 
 
 
Fiskebäck är ett attraktivt område, dels för de som bor där dels för de som besöker den härliga miljön 
nära havet och för de som vill flytta dit. V Gustavsson har engagerat sig för att bevara Fiskebäck från en 
storskalig exploatering. Han skriver i sin insändare att det är många i Fiskebäck som engagerat sig för att 
”det kustnära området i Fiskebäck skall få en vettig nivå av exploatering”. Det är ett oerhört vackert kust-
område med en kultur från fisket och småföretagande och som är en viktig del av Fiskebäck. Här finns ett 
fint bad som är mycket frekventerat på sommaren och här finns goda möjligheter till rekreation.  
 
Bostadsbolaget i Göteborg har visat sitt intresse för att bygga cirka 1 000 nya bostäder med parkerings-
hus/däck vid badet och småbåtshamnen. Skisserna som Bostadsbolaget har gjort visar på en storskalig 
produktion av cirka 20 stycken hus i 5-6 våningar utmed strandkanten och ett parkeringshus alldeles intill 
badplatsen som är totalt felplacerat, tycker vi. 
 
2002 gjorde stadsbyggnadskontoret ett programförslag för området med 150 bostäder utmed strandkan-
ten. Folkpartiet hade då ett eget förslag där bostäderna inte var vid strandkanten utan istället på ett betyd-
ligt större område öster om parkeringen i småbåtshamnen. Detta förslag förkastades helt av de styrande 
socialdemokraterna.  
 
Vi vill nu återigen aktualisera det förslaget vilket kan ge en ansenlig mängd av bostäder utan att ta i an-
språk strandlinjen. Fiskebäck som är ett gammalt fiskeläge bör så långt som möjligt skona sina stränder 
från alltför nära bebyggelse.  
 
 
Kjell Björkqvist FP 
Vice ordförande Fastighetsnämnden i Göteborg  
 
Ragnar Sahlin  
FP Väster 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Stefan Landberg, enligt uppdrag 
stadssekreterare (FP) 
 
Göteborgs kommunstyrelse 
Gustaf Adolfs Torg 3 
404 82 Göteborg 
tel 031-368 00 09, mob 0707-61 27 41” 
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Carina Liljesand, Kristdemokraterna  
carina.liljesand@stadshuset.goteborg 
031-368 00 17 
  
Svar: 
 
”Tack för ert brev.  
 
Vi anser att båtlivet i Göteborg är prioriterat, liksom bostadsbyggandet är. Vi är helt övertygade om att 
dessa två prioriteringar går att kombinera på ett utmärkt och välbalanserat sätt.  
 
Vänliga hälsningar  
 
Jan Hallberg, kommunalråd Göteborg (M)  
Helene Odenjung, kommunalråd Göteborg (FP)  
Carina Liljesand, kommunalråd Göteborg (KD)” 
 
 
Mats Brännström, Centerpartiet   
mats.brannstrom@mednet.gu.se  
0709-72 58 42    
 
- ännu ej svar 
 
 
Marie Lindén, Vänsterpartiet 
marie.linden@stadshuset.goteborg.se 
031-368 00 94 
 
- ännu ej svar 
 
 
Kia Andreasson, Miljöpartiet   
kia.andreasson@stadshuset.goteborg.se   
031-368 00 12    
 
- ännu ej svar 
 
 
Mikael Jansson, Sverigedemokraterna 
mikael.jansson@sverigedemokraterna.se  
0707-40 71 21 
 
- ännu ej svar 
 
 
Mölndalspolitikerna 
 
Hans Bergfelt, Moderaterna   
hans.bergfelt@molndal.se   
0706-67 70 02    
 
- ännu ej svar 
 
 
Patrik Karlsson, Socialdemokraterna 
patrik.karlsson@molndal.se 
0704-67 70 05 
 
- ännu ej svar 
 
  
Hans Broberg, Folkpartiet   
hans.broberg@molndal.se   
0704-67 70 04    
 
- ännu ej svar 



 
4 

 
 
Peter Johnson, Kristdemokraterna 
peter.johnson@molndal.se 
0736-54 59 99 
 
- ännu ej svar 
 
 
Ingemar Johansson, Centerpartiet  
ingemar.johansson@molndal.se   
0707-20 38 29    
 
Svar: 
 
/ … ”Vad jag har fått rerfara så pågår det någon slags utredning om detta.  
Så därför vill jag inte lämna ett slutgiltigt svar i detta skede då det kan förekomma en eventuell utredning. 
Men jag kan ge min egen högst personliga åsikt om detta bekymmer som ni har med bostadsbyggande i 
småbåtshamnar. 
Personligen så ser jag det som ett stort bekymmer när man för sådana här saker på tal. Samtidigt så 
finns det något som heter strandskydd vilket får göras avsteg ifrån i vissa fall men helt klart så kan inga 
båthamnar ligga långt uppe på and där det istället kan byggas bostäder av alla slag.  I detta fallet så hop-
pas jag att den tillsatta utredningen visar att fritidsbåtsverksamheten får finnas kvar och att byggandet 
sker på andra ställen. …/ 
 
MVH 
Ingemar Johansson  
Centerpartiet i Mölndal” 
 
 
Åke Nises, Vänsterpartiet 
ake.nises@molndal.se 
0708-27 55 05 
 
Svar: 
 
”Jag kan förstå din frustration i ovan nämnda fråga. Den erfarenhet jag fått är att väldigt många männi-
skor upplever "sin" fråga som oerhört viktig! Självklart är det med stor respekt som jag läser det du skrivit 
men det är svårt för mig att som Mölndalspolitiker stoppa byggplaner i Göteborg. Uppriktigt talat är jag 
inte helt insatt i alla detaljer i denna fråga. Det finns alltid två sidor av ett mynt. Hur jag ska kunna förhind-
ra byggnationen har jag svårt att se. 
 
 
Vänligen  
Åke Nises  
(V) Mölndal” 
 
 
Ulrika Frick, Miljöpartiet   
031169195@telia.com   
031-16 91 95    
 
Svar: 
 
”Jag måste svara dig helt ärligt att jag har ingen aning om hur Mölndals stad är inblandad i det här. Vi har 
"bara" haft platser i fullmäktige och några nämnder den här mandatperioden och det här är inget som har 
varit uppe på dagordningen där. Jag hoppas att du får svar från någon som kan mer om det här avtalet. 
  
Hälsningar Ulrika Frick, Miljöpartiet” 
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Michael Andersson, Sverigedemokraterna 
molndal@sverigedemokraterna.se 
0707-40 15 39 
 
Svar: 
 
Jag vidarebefordrar detta brev till våran Göteborgsavdelning som säkert är mer insatta i detta än vad jag 
är.  
Mvh 
Michael Andersson 
Sd- Mölndal 
 
 
Lars G Andersson, Kommunpartiet i Mölndal 
larsga@telia.com 
031-87 39 50 
 
- ännu ej svar 
 
 
Partillepolitikerna 
 
Stefan Svensson, Moderaterna    
stefan.svensson@partille.se 
031-792 11 30    
 
Svar: 
 
Jag har redan tidigare svarat klart och tydligt min och Partille kommuns uppfattning om arrendefrågan på 
det brev jag fick. Jag förstår inte varför det nu skickas ett nytt brev som handlar om bostadsbyggande i 
Göteborgs kommun. Det är svårt för oss kranskommuner att sätta oss in i Göteborgs bostadsbyggnads-
planer och deras bevekelsegrunder för att bygga på olika ställen. Det måste givetvis behandlas inom 
Göteborgs kommun. 

Jag hoppas att ni är nöjda med det svar ni fick från mig angående arrendefrågan som direkt berör Partil-
les invånare. 

Med vänlig hälsning 

Stefan Svensson (M) 

Kommunstyrelsens ordförande i Partille 

 
 
Eva Carlsson, Socialdemokraterna 
eva.karlsson@partille.se 
031-792 11 37 
 
Svar: 
 
/ …”När det gäller planering av bostadsbyggande så är  det en fråga som varje kommun äger och jag har 
därför inga synpunkter på detta. 
 
Hälsningar 
 
Eva Carlsson 
v. ordf. i kommunstyrelsen i Partille 
031 7921137” 
 
 
Marianne Ahlborg, Folkpartiet   
marianne.ahlborg@partille.se 
0737-14 14 30  
 
- ännu ej svar 
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Börje Lund, Kristdemokraterna 
borje.lund@partille.se 
031-44 54 30 
 
- ännu ej svar 
 
 
Anna Strand, Centerpartiet   
anna.strand@partille.se 
0709-20 68 27    
  
- ännu ej svar 
 
 
Lasse Selander, Vänsterpartiet 
lasse.selander@partille.se 
031-795 61 24 
 
- ännu ej svar 
 
   
Jenny Svanegren, Miljöpartiet   
partille@mp.se    
0735-27 03 36    
 
Svar: 
 
”Vi måste erkänna att även om Partille kommun är delägare i Grefab har vi 
inte uppmärksammat denna fråga eftersom kommunen inte har någon hamn. Vår 
generella inställning är följande: 
 
- Det är möjligt att det i några av Grefabs hamnar finns ytor som lämpar sig 
för bostadsbebyggelse, men vi vet inte. Det ska då vara fråga om t.ex. 
uppställnings ytor som inte längre används. Möjligen kan man också bygga 
ovanpå bilparkeringsplatser men då låta markplanet förbli parkeringsplats. 
 
- Så vitt vi kan bedöma skulle det i Fiskebäck och Hinsholmskilen möjligen 
rymmas något hundratal lägenheter vardera med begränsningarna ovan. 1750 
lägenheter totalt är helt oacceptabelt. 
 
- Vi är helt emot att man genomför större sprängningar eller andra ingrepp i 
naturmiljön. Byggandet ska anpassas till miljön, inte tvärtom. 
 
- Eventuella bostäder ska inte vara av gräddhyllekaraktär. Vi inser dock att 
små billiga lägenheter som det finns ett stort behov av kanske inte passar 
att bygga just i dessa miljöer. 
 
- Vi är helt emot förfarandet att exploateringsintressen presenterar färdiga 
förslag till detaljplaner som kommunen frestas anta eftersom jobbet redan är 
gjort. Man kan inte hindra byggbolagen att göra så men man kan betrakta 
förslagen med den skepsis de förtjänar. 
 
Förslaget till 1750 lägenheter förefaller mycket ogenomtänkt. Vi gör gärna 
ett studiebesök i de båda hamnarna för att lära oss mer. 
 
Med vänliga hälsningar 
Miljöpartiet de gröna i Partille 
Jenny Svanergren 
0735-27 03 36” 
 
 
Jimmie Stranne, Sverigedemokraterna 
vast@sverigedemokraterna.se 
070-953 47 28 
 
-  inget svar! 
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Alepolitikerna 
 
Jarl Karlsson, Socialdemokraterna  
jarl.karlsson@ale.se   
0704-32 02 71  
 
Svar: 
 
” / …Jag har fått information från Göteborgs stad att de avbrutna förhandlingarna ska återupptagas, vilket 
är positivt för alla parter - dialog är alltid bättre än konflikt och jag hoppas att en överenskommelse nås så 
snart som möjligt. 
 
Svaret omfattar även (V) och (MP) i Ale. /Jalle 
 
Med vänlig hälsning 
 
Jarl Karlsson 
Kommunalråd 
____________ 
ALE KOMMUN 
Kommunstyrelsens ordförande 
449 80 ALAFORS 
 
0303-33 02 71, mobil 0704-32 02 71 
E-post: jarl.karlsson@ale.se 
Hemsida: www.ale.se ” 
 
 
Jan Skog, Moderaterna 
jan.skog@ale.se   
0704-32 03 59 
 
- ännu ej svar 
 
 
Rose- Marie Fihn, Folkpartiet   
rose-marie.liberal@telia.com   
0705-58 49 13    
 
”Ni berättade i mail att Fastighetskontoret med hjälp av "kreativ" bokföring klassat marken som 
planerad industrimark och vill ha arrendehöjningar på 700% från GREFAB och att det då kommer 
att läggas på båtplatshyran med höjningar på många tusen kronor. Folkpartiet liberalerna Ale anser att 
detta är oförskämt och kommer EJ att ställa oss bakom något sådant!!! 
  
Liberala hälsningar     
Rose-Marie Fihn 
Gruppledare 
Folkpartiet liberalerna Ale 
  
Ordförande i Kyrkorådet 
Ordförande i Arbetsutskottet 
Starrkärr-Kilanda Församling 
  
rose-marie.liberal@telia.com 
rose-marie.fihn@svenskakyrkan.se 
rosemarie.fihn@gmail.com 
0303-74 10 30 
070-558 49 13 
www.folkpartiet.se/ale” 
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Kjell Klerfors, Kristdemokraterna 
kjell.klerfors@telia.com 
0735-91 64 06 
 
- ännu ej svar 
 
 
Boel Holgersson, Centerpartiet   
boel.holgersson@ale.se   
0704-32 02 68    
 
Svar: 
Ber om ursäkt för att jag rört till det. Jag hade inte uppmärksammat att det fanns en bifogad fil angående 
något annat, nämligen bostadsbyggande på eller i närheten av GREFABs anläggningar.  
Jag har läst ert öppna brev och det låter märkligt det ni beskriver. Jag som är kommunpolitiker i Ale 
kommun kände inte alls till detta innan jag läste ert brev. Eftersom det rör planfrågor i Göteborgs stad så 
har inte jag så mycket att säga utan får hoppas att ni har fått ett bra svar från Centerpartiet i Göteborg. 
Centerpartiet har bara en ledamot i Göteborgs kommunfullmäktige än så länge och det är Anders Flan-
king, e-post anders.flanking@ centerpartiet.se. Jag skickar detta till honom för kännedom.  
 
Med vänliga hälsningar 
Centerpartiet Ale  
 
Boel Holgersson 
Telefon 0303-330 268 
Mobil 0704-320 268 
 
 
Ingmarie Torstensson, Vänsterpartiet 
ingmarietorstensson@vansterpartiet.se 
0708-76 99 75 
 
Svar:  
 
Se svar från Jan Karlsson (S), ovan! 
 
 
Torbjörn Köre, Miljöpartiet   
torbjorn.kore@ale.se   
0730-94 58 32    
 
Svar: 
 
Se svar från Jan Karlsson (S), ovan! 
 
 
Rune Karlsson, Sverigedemokraterna 
rune.karlsson@sverigedemokraterna.se 
070-2401564 
 
- ännu ej svar 
 
 
Ingela Nordhall, Aledemokraterna 
ingela_nordhall@hotmail.com 
0303-74 68 63 
 
- ännu ej svar 
 


