
HISTORIK 
Långedrags båtvarv

• David Sjöbergs varv till år 1910 -1939 

• Hjalmar Johanssons varv 1939- 1978

• Volvo Penta 1978 – 1995
Dotterbolag till Volvo 1993-1994 tar fram ett förslag som leder till Antagandehandling

• Fördjupad översiktsplan Saltholmen – Långedrag 1998-1999 

• Långedrags båtvarv 2000 Nimbus AB hyresgäst

• Nimbus Boats AB försattes i konkurs 2012

• Efter konkursen påbörjades en omorganisationsfas av den nya ägaren, R12 Kapital AB.

• Markägare Hans och Lars Wiklund med flera. Officialservitut för passage gäller.



• Dotterbolaget 
till Volvo
Bohus AB
1993 -1994
Antagande-
handling  

GRANNARNAS UTSIKT!
INGET HUS SKULLE FÅ  
HÖGRE TAKLISTHÖJD ÄN 
VERKSTADSHALLEN SOM 
HAR PLANT TAK. 
DET STÄMDE! 
MEN NOCKHÖJDEN PÅ DE 
NYA HUSEN HADE INTE 
BEAKTATS!



FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR SALTHOLMEN – LÅNGEDRAG
1998 - 1999

• VERKSTADSBYGGNADENS KONTORSDEL ANVÄNDES SOM MÖTESPLATS 
FÖR GÖTEBORGS FÖRSTA REFERENSGRUPP FÖR MEDBORGARE. 

LÅNGEDRAGS  BÅTVARV



Miljödom 2009 Miljönämnden i Göteborg meddelade 2006 försiktighetsåtgärder

för Nimbus Boats AB:s verksamhet i Långedrag. Beslutet överklagades till länsstyrelsen av ett antal 
närboende som åberopade störningar orsakade av lukt och buller samt tunga transporter på Pejlingsgatan. 
I fösta hand yrkades att verksamheten skulle förbjudas. https://nimbusgroup.se/sv/historik

ÄEF engagerade sig mycket i ärendet!



2010 svarade kontoret på en begäran om 
förhandsbesked avseende Älvsborg 855:125.
•

Av utvecklingsplanen framgick att varvsområdet skulle bli ett center för sjösport och näringsliv 
med maritim anknytning i samverkan med planerad klubblokal och marina. 
Den befintliga varvslokalen skulle finnas kvar men förändras från ett småbåtsvarv med relativt omfattande 
industriell verksamhet till en marina med service för fritidsbåtar. 
Den attraktiva västra delen öppnas för allmänheten med väg, byggnader, klubbhus och servering samt två 
terrasshus med tränings-utbildningslokaler och tävlingsinternat med ca 30 dubbelrum och lägenheter. 

• Kontorets kommentar: ”Den redovisade utvecklingsplanen har enligt kontorets förmenande ett innehåll och 
inriktning som är förenligt med platsens speciella förutsättningar och kan vara en utgångspunkt vid en prövning 
av en förändrad markanvändning för varvsområdet”.

Tidigare besked 2009 bedömde stadsbyggnadskontoret, genom distrikt söder, en planändring för 
fyra enbostadshus som olämplig samt att det inte heller lämpade sig att detaljplanera för förändrad 
markanvändning (för bostäder) med delvis bibehållen varvsverksamhet. Kontoret framförde även vid det tillfället: 
”Platsen har ett strategiskt läge och utgör en resurs för kommunen, föreningslivet och lokalbefolkningen som 
medger att man här kan nå fram till vattnet och verksamheter som har anknytning till havet. En fortsatt 
verksamhetsinriktning med marin anknytning är enligt kontorets uppfattning ett lämpligt markutnyttjande”.



2016 Pejlingsgatan 13 inom stadsdelen Älvsborg
Förprövning avseende planläggning för flerbostadshus på fastigheten Älvsborg 855:125,

OVANPÅ BÅTHALLEN PLACERAS
BOSTÄDER I 4-5 VÅNINGAR
MED TILLGÄNGLIGHET VIA

PEJLINGGATAN



STUDIECIRKEL
Stadsbyggnadskontoret hade bildat Göteborgs första medborgargrupper 1998. En av dessa var 
”Referensgruppen för föreningar i Älvsborg” där ÄEF var den drivande. Gruppen bytte namn till 
Medborgarkraften och lever vidare som ett nätverk i samverkan med Föreningen Staden Vi Vill Ha 
och  arbetsgruppen för HASSP med flera.



DE 6 ST LYFTA SCENARIERNA
DESSA KAN LIGGA TILL GRUND FÖR DET FORTSATTA ARBETET!

NYA VERKSAMHETER SKA VARA MARINA     NUVARANDE VERKSAMHETER                     LÖNSAMMA VERKSAMHETER KÖPS  UPP        DIFFERENTIERAT INNEHÅLL                             FLYTANDE MÖTESPLATS INTEGRERAD     HÅLLPLATS FÖR FÄRJA TILL 
SKÄRGÅRDEN 

FÖRSTÄRKS 

Värt att notera är att föreliggande begäran om planbesked har genererat ett stort lokalt engagemang. När en 
planfråga bedöms vara av stort allmänt intresse, med svårbedömd markanvändning eller motstridiga intressen, 
kan det vara motiverat att inleda planarbetet med ett programförfarande (HANS ANDER )



BYGGEMENSKAPER

KAN BLI 
AKTUELLT!



Beslut om att området bara ska innehålla småhus 

• Aktuellt förslag! 
KAN VARA MED SOM ETT SCENARIE I DET FORTSATTA ARBETET!



TILL BYGGNADSNÄMNDEN
med begäran om förlängd samrådstid med hänsyn till Prototyp Göteborg

DETTA KAN FÖRHINDRA SÅ KALLAD  FÖRGÄVESPLANERING!



PROTOTYP – GÖTEBORG
ÄEF kan deltaga och verka för att en nod etableras 
i Älvsborg och bli ”spindeln i nätet” för stadsdelen.


