
Annedals torg och trädgårdar

Stadsbyggnadskontoret har skrivit till Annedals trädgårdsförening och några andra föreningar i Annedal, för 
synpunkter på stadsdelens nuvarande och kommande utformning. Föreningen har därför under november 
2001 tagit initiativet till en rad möten och samtal med boende, skola, äldreomsorg, kyrka, affärer etc i området, 
och påtagit sig att dels beskriva stadsdelen i dag, dels föra fram synpunkter på ett framtida Annedal. 

Samstämmigheten i förslagen från samtliga berörda intressenter i stadsdelen är tydlig: 
  ALLA är öppna för tanken att Annedal skall utgöra en givande stadsmiljö för äldre, handikappade och barn. 
  ALLA önskar enstämmigt, att Kvarteret Druvan, som utgör en öppen yta mitt i stadsdelen, skall förklaras som 
parkmark, och att de obsoleta byggrätterna från 70-talet definitivt stryks. Först därefter kan enkvalitetshöjande 
upprustning av existerande bebyggelse –  en trettio år gammal, halvfärdig och misslyckad kompromiss – inledas.

Historik:

ETT SÅR

Stadsplanen för Annedal i början av 1970-talet var omstridd och debatterades livligt. Det fanns dels stark 
kritik mot att den mänskliga skalan i bebyggelsen försvann och speciellt att den kulturhistoriskt intressanta 
bebyggelsen där det första landshövdingehuset utvecklades skulle utplånas. Rivningen resulterade i 
Grävskope-priset, och i ett sår i det kollektiva medvetandet.
  Liksom rivningen var utformningen av det som planerades starkt kritiserad. 
  Efter att kommunen antagit den nya stadsplanen och den skulle fastställas av länsstyrelsen ansåg denna 
att ärendet hade sådan principiell karaktär att den lät Kungl Maj:t pröva fastställelsen. Detta innebar i 
praktiken att Statens planverk yttrade sig innan ärendet las på civilministerns bord. Planverket tvekade inför 
stadsplaneförslaget på flera punkter: 

Förr och nu. Brunnsgatan mot väster.  I fonden Risåsgatan.



”Störst tveksamhet gäller // tillgången på friytor, skolor och barnstugor samt solbelysning.” 
”De beräkningar som gjorts inom planverket visar att tillgången på ytor för lek och utevistelse är knapp. 
Vissa uttalanden vid förslagets behandling inom kommunen tyder på att man är medveten om detta. Bristen 
på lekytor är störst i den södra delen av området och det är främst lekytor för de äldre barnen som saknas.” 
”Friytan inom det föreslagna A-området (område som får användas endast för allmänt ändamål, skola) är 
även knapp.” 
  Planverket hade helst velat lämna tillbaka planen till kommunen för omarbetning, men eftersom man då 
befarade att fördröjningen skulle leda till ännu högre exploatering för att undvika hyreshöjningar valde man 
att låta planen passera.

Om den centralt belägna friyta som kvarteret Druvan utgör kan iordningställas ”för allmänna ändamål”  kan 
den på många sätt kompensera de brister som Statens planverk fann hösten 1972.

     

TRÄDGÅRDSFÖRENINGENS 
förslag och visioner

KVARTERET DRUVAN, i stadsplanen avsedd för gemensamma ändamål, bör klassas som 
parkmark, utformas som stadsdelscentrum och rekreationsytor och kallas Annedals torg och 
trädgårdar. Avsikten är att göra Annedal till en lugn och lättillgänglig oas i stenstaden, 
särskilt utformad med tanke på barn, handikappade och gamla.

– Sakargumentet av central betydelse är att utrymmen måste finnas för bollspel och lek för  skolans 
340 barn, samt för de tre förskolorna i kvarteren – liksom även för barnfamiljer i Annedal, Vasastan,  
Nilssonsberg etc.

– Människor liksom växter måste ha ljus för att må bra. En grön öppen plats innebär en möjlighet för 
området att hysa barnfamiljer och för stadsdelen att fungera som terapeutisk miljö för gamla. 

–    Det går bra använda utemiljön i skolundervisningen. 
I kvarteret föreligger ett unikt tillfälle att skapa dels särskilda pedagogiska trädgårdsanläggningar för 
skolklasser, dels lättframkomliga odlingar på upphöjda bäddar som kan skötas av rörelsehindrade och gamla.
 En doftträdgård mitt i stan? Gammaldags växter med dofter från en annan tid. Utvidga skolträdgården 
– varför inte bygga en damm? Gör hela Annedal till en fruktträdgård, såsom kvartersnamnen anvisar: Kv 
Aprikosen, Krikonet, Körsbäret... Bananträd – går det? Aprikosträd går åtminstone bra, och vindruvor skall 
planteras. 
–   Trädgårdsföreningen har redan tidigare visat att det finns  intresse för och möjligheter till egna små 
odlingslotter och blomstersängar för enskilda personer.
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Idag: Snöbollskrig
på gamla Folkskolegatan



    

Trädgårdscafé med konst och kultur 

Én idé som också redan provats i verkligheten med ideella insatser och gott resultat är Annedals 
Trädgårdscafé, som skulle kunna bli ett gemensamt socialt projekt för stadsdelen, eller en ekonomiskt 
självbärande affär.
   Det finns utrymme för och behov av ett trädgårdscafé, som under den varma årstiden kan verka 
i en växthuspaviljong och/eller utomhus. Det finns även utrymme i området för konstnärerna på 
Konstepidemin (medlem i Trädgårdsföreningen) för skulptur och annan konst. Caféet kan utgöra ett 
självständigt etappmål vid ett framtida grönt och bilfritt promenadstråk från Vasastan till Botaniska.

Föreningen Gamla Annedalspojkar visar gärna sitt fina museum.

Mitt i Annedals Trädgårdar ligger Brunnsgatan 14, som hyrs av föreningen Gamla Annedalspojkar. 
Föreningen vårdar också en fin trädgård med en inhägnad gräsmatta, en miljö där gamla och unga 
möts. Föreningen är grundad l945, och har som en central uppgift att sköta om stadsdelens äldsta hus, 
Brunnsgatan 14, med ett värdefullt lägenhetsmuseum. Muséet är öppet för allmänheten. Tiderna för 
söndagsvisningarna med sakkunnig guide finns på föreningens anslagstavla.

– Föreningen föreslår, att Brunnsgatan läggs igen och införlivas i parkmiljön. 
– Vidare önskar föreningen anlägga en Boule-bana i anslutning till sitt hus, och efterlyser 

uppsnyggade entréer och gångstråk.
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Ett trädgårdscafé på 
lagom prome-
nadavstånd från och 
till allting?

Vårplantyering 
i skolträdgården



Annedalsskolan behöver fria ytor 

Skolan är en av de äldsta och den bäst bevarade av 1800-talets förstadsskolor. Upptagningsområdet är 
förutom de kringliggande kvarteren även Änggården. Skolan är trångbodd, har idag 340 elever i åldrarna 6 
– 13 år, och förutsätts öka antalet barn. Skolgården är liten, varför verksamheten är beroende av friytorna 
i kvarteret Druvan – alldeles speciellt bollplanen, som används flitigt av skolbarnen även efter skoldagens 
slut.
 – Om bollplanen försvinner, slutar jag som rektor, säger Birgitta Sallander. Skolan har varit skonad från 
allvarliga bråk, mobbing och klotter mest tack vare den lugna, trafikfria och gröna miljön i kvarteren.

– SKOLAN med rektor, skolråd och elevråd anser att marken mot Västergatan kommer att behövas för den 
växande skolans framtida verksamhet.

– Skolan deltar i ett skolträdgårdsprojekt i samarbete med Park- och fritidsförvaltningen. 
– Elevrådets synpunkt är: Inga hus på skolans grus! 

–   Hämtning och lämning av barn  till och från skolorna och daghemmen kan lösas så att biltrafiken 
     minskar och hårdgjorda ytor åter kan tas i anspråk som utemiljöer.

Bostadsrättsföreningen Körsbäret: Västergatan behöver hel skog av körsbärsträd.

BRF KÖRSBÄRET  är en bostadsrättsförening för 360 av Nilssonsbergs ca 800 hushåll. Husen vetter mot 
Västergatan, Ö. Husargatan och Brunnsgatan. Fasadbilden mot Annedal domineras av en voluminös, föga 
stadsmässig  infart till ett garage med en stor sopsuganläggning i basplanet, som orsakar en del sanitära 
olägenheter. Kvarterets tills vidare enda vårdträd kan inte ensamt dölja alla skavanker, improvisationer och 
tillkortakommanden i fasadarkitekturen. BRF Körsbäret vill lämna följande förslag:

  
       

   
–  Nilssonsbergs fasader och uppfart från Brunnsgatan ges en stadsmässig utformning. 
 – Bygg inte i kvarteret Druvan. Behåll detta som en grön- och torgyta.
 – Rusta upp Brunnsgatan – gärna kommun och fastighetsägare tillsammans. Krymp de onödigt stora, 
hårdgjorda ytorna. Skapa tydliga gångpassager över gatan vid spårvagnshållplatsen och garageinfarterna.
 – Lägg gräs på spårvägens banvall. Det blir grönare, tystare och – inte minst  – försvårar den farliga 
smittrafiken med bilar (taxi, budföretag, privatpersoner) inne på spårvagnsspåren.
 – Bygg återvinningsplatser, åtminstone en centralt placerad i stadsdelen, vid Brunnsgatan/matbutiken/
garageinfarterna. Några fula tidningscontainrar och gamla glasigloos utkastade lite här och där räcker
inte längre.
  

Höstgrävning
utanför Gamla
Annedalspojkars 
föreningshus
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Annedals historiska sparbankshus har en stark intresseförening

Föreningen bildades 1972 för att värna den unika byggnadsmiljön i Annedal, och lyckades också rädda 
C Grimbergsgatan från fortsatt skövling. Senare har man engagerat sig hårt i bevarande- och trafikfrågor. 
Föreningen representerar ca 20 enskilt ägda fastigheter i kvarteren som gränsar till Carl Grimbergsgatan, 
Föreningsgatan och Muraregatan. Den enhetliga bebyggelsen i kvarteren  från 1880-talet bör klassas som 
riksintresse med bevarandeplan, och kan antas bli K-märkt inom en rimlig framtid.

– Sparbankshusföreningen vill fortsätta att värna om byggnadsmiljön (Se vidare sid 7)och den lugna 
trafikbilden med återvändsgator.

–  Gatorna kan smalas av, ett cykelstråk till Medicinarberget och en gångväg till Botaniska 
låter sig utformas utan att lekytor beskärs. Grimbergsgatan är idag prydd med glas-igloos och 
pappersbehållare, som rimligen hör till ett passerat stadium i kretsloppstänkandet.

Annedalshus: Åldringar i studentrum 

Äldreboendet Annedalshus är kommunal hyresgäst i en SPP-ägd fastighet, som från början skulle bli 
studenthotell. Huset har en stum fasad mot Brunnsgatans planerade motorled. Här bor nu omkring 230  
äldre. Huset är trångbott. Hissar, dörrar och andra detaljer är dåligt anpassade för rullstolsberoende. 
Innergården utgör en uppskattad trädgårdsmiljö. Dessvärre måste planteringarna samsas med ambulans- 
och annan trafik.
  Ägaren till fastigheten - SPP – har inte kontaktats för ev. synpunkter på ombyggnad e. d.  

– Stadsdelsförvaltningens ansvariga för verksamheten  har reflekterat över förslaget  att  fastigheten 
kan byggas ut mot Brunnsgatan. 

– Personalen har uttryckt önskemål om ny entré  från Brunnsgatan.     °)

Dicksonska stiftelsen

Stiftelsens fastigheter utmed Carl Grimbergsgatan är från 1870-talet och utgör en arkitektonisk helhet 
av bestående värde. Interiört utsattes husen på 1970-talet för en hårdhänt renovering. Även gårdarna 
rensades från skjul och utedass. Lägenheterna är attraktiva tack vare lugn trafikmiljö och natur inpå 
farstukvistarna.
  Hyresgästerna i Stiftelsehusen har blivit informerade om Stadsbyggnadskontorets intressen genom 
hyresgäster som är medlemar i Annedals trädgårdförening. Av dem som har kunnat nås, det vill säga så 
gott som samtliga hyresgäster, har alla ställt sig bakom Annedals Trädgårdsförenings brev.

– Stiftelsen, som kärkelsfullt dokumenterat sina fastigheter i bokform, har uttryckt en ambition att i 
görligaste mån återställa gatumiljön efter 70-talets renoveringsåtgärder,  med järnstaket och andra 
tidstypiska dekorationselement.         °)
 
Föreningen Bo Bra

Föreningen representerar de boendes intressen i det nybyggda Annedal, främst hyresfastigheterna kring 
Albotorget. Aktiviteterna är huvudsakligen riktade mot äldre hyresgästers önskemål.

– Föreningen vill med sina begränsade resurser värna om äldre hyresgästers behov och önskemål. °) 
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Matcenter räknar barn

Matcenter, en medelstor livsmedelshall med centralt läge i Annedal, är lätt tillgänglig för kvarterens 
uppemot  2 000 hushåll, skolbarn och de många äldre i Annedalshus. Som en följd av den aldrig fullbordade 
trafikplaneringen på 70-talet får affären beskrivas som ”felvänd”, med skrymmande varutrafik i fasadbilden.
  Man har noterat en ökning av antalet barnfamiljer i stadsdelen, och vill att Annedal utvecklas  med grönska 
och mötesplatser, så att fler barnfamiljer väljer att bo i stadsdelen.  Man ser gärna att affären blir lättare 
tillgänglig för bilburna kunder från Husargatans intensiva trafikström. 

– Matcenter, som är hyresgäst i Saronkyrkans fastighet, har har ambitionen att utöka verksamheten, och 
vill bygga ut sin butiksyta mot Brunnsgatan.

Saronkyrkan

är en aktiv frikyrka med verksamhet för flera olika kategorier av församlingsmedlemmar. Barnfamiljer, 
ungdomar från såväl Sverige som andra världsdelar, lokalt boende äldre. Församlingen driver en populär 
andrahandsaffär. Kyrkan har en tydlig plats i stadsbilden, och verksamheten livar upp gatumiljön under 
stora delar av veckan.

– Saronkyrkan vill bygga till för att utöka främst den del av sin verksamhet som riktar sig mot ungdom. °)    

 =============================================
 ==========================================================

TRE KOMPLETTERANDE SYNPUNKTER

 1. Om det gröna i 
 stadsbyggnadslitteraturen 

Riksantikvarieämbetet har lyft fram vikten av att värdera modern hembygd – som Annedals 
sjuttiotalsbebyggelse bör hänföras till –  i skriften Modern hembygd: Leva i – Lära av – Utveckla 
tillsammans.  Boken kom ut arkitekturåret 2001 och vill väcka lusten att undersöka den egna stadsdelen 
och betonar att kulturarvet behöver allas deltagande för att kunna vårdas och utvecklas. Här i Annedal 
vill vi gärna koppla samman den äldre historien med den nyare genom såväl människor (både föreningar 
och enskilda) som miljöer. 

Betydelsen av trädgårdar och grönska för stadsmänniskor har lyfts fram i ljuset mer och mer under senare 
år. Lena Jarlöv har bl a bidragit med Lägenhetsträdgårdar och Stadsekologi och trädgårdskultur. Johan 
Rådberg har i sina arbeten om den svenska trädgårdsstaden under 1990-talet gett en tillbakablick till 
decennierna kring sekelskiftet då en lägre och grönare stad var ett ideal. Från en annan infalllsvinkel är 
Maria Nordströms Vårt behov av grönska: Några aktuella miljöpsykologiska forskningsresultat från 1994.

Demokratin behöver samtalsplatser  
  I Stadsmiljörådets nyhetsblad ’urban’ nr 34 från oktober 2000 skriver rådssekreterare Louise Nyström i 
numrets huvudartikel: ”Staden behöver parker, torg och vackra gaturum. De behövs för att skänka skönhet 
och vederkvickelse från stadslivets larm och stress. Men de behövs också för att träffas och umgås – för att 
hålla det samtal igång som är så viktigt för demokratin”.
   Förutom det grönas betydelse i allmänhet är det särskilt viktigt att uppmärksamma behovet av ett grönt 
centralt rum i stadsbilden, eftersom  många äldre som inte kan gå så långt, utan tvärtom behöver de korta, 
vederkvickande promenaderna med möjlighet att slå sig ner en stund och vila. För äldre och för sjuka kan 
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 trädgårdsarbetet och upplevelsen av grönska vara läkande.(Vi har kontakt med ett nätverk för trädgårds-
terapi, som förgrenar sig för varje dag.) Vi tror att Kv Druvans möjligheter till möten för alla, och fina 
tillgänglighet för våra äldre ger Annedal unika kvaliteter för stadens invånare.
            BM
2.   Annedal är ett område av
      kulturhistoriskt riksintresse

Länsstyrelsen har  beskrivit Annedal i  Göteborg - Kulturmiljöer av riksintresse. Kapitlet om stadens struktur, 
dess gröna lungor och småstadsatmosfär stämmer väl. Bevarade delar av arbetarstadsdelen Annedal klassas som en 
kulturmiljö av riksintresse. 
 “– Speciellt utmärkande för stadsbilden i Göteborg genom tiderna har varit dels de frikostiga inslagen av storslagna 
planteringar till stadens förskönande, dels bebyggelsens sammansättning av klart urskiljbara städer i staden med 
individuell särprägel. Kontrasterna är slående mellan stadsdelar av skiftande socialt ursprung.// Omfångsrika gröna 
lungor// ligger som öar i stadsbebyggelsens hav.//Annedals gamla tegelbyggnader med bostäder och skolor för 
arbetare, som visar 1870-talets sociala ambitioner, har stort byggnadshistoriskt värde”. 

Man kan i stadens årsringar följa tidernas gång och hur förflutna epoker avsatt spår, tydliga för den som vill se, 
av oskattbart värde för förståelsen av samhällsutvecklingen. Det är allas vår skyldighet – i enlighet med kulturmin-
neslagen – att vårda vad vi ärvt av generationerna före oss så att även våra efterkommande blir delaktiga i ett 
historiskt sammanhang. Detta kan bara ske framgångsrikt genom kontinuerlig samverkan mellan alla berörda – såväl 
myndigheter som enskilda – där alla parter tar sitt ansvar för kulturmiljön.
  
Unik stadsbild
Från den öppna platsen kring Brunnsgatan kan denna kulturmiljö avnjutas. Den utgör  en del av ett bredare 
stadspanorama. Utblickar härifrån ges också längs den öppna Västergatan väster om Annedalsskolan. Man kan på ett 
unikt sätt samtidigt studera resultaten av flera epokers ambitioner, rekordårens bostäder i det nya Annedal , 1940 -talets 
punkthus på Guldheden, sekelskiftets jugend vid Föreningsgatan, och längs Carl Grimbergsgatan de på filantropiska 
initiativ byggda mönsterkvarteren för arbetare.
   Låt ej dessa värden för alltid skymmas av ekonomiska ambitioner under en kort period i början av 2000-talet!

             FP



 

3: Annedals trädgårdar finns redan,
     men torget måste skapas 
 
Mera historik , och en fortsatt, fördjupad argumentation 

Redan 1969, vid prövning av stadsplaneförslaget i Landala, undantog Länsstyrelsen fastställelse av genom-
fartsleden vi Brunnsgatan för att hindra genomgångstrafik genom centrum- och bostadsområden i Landala 
och Annedal. I Länsstyrelsens yttrande över förslaget till stadsplan för Annedal till Statsrådet och Civilde-
partementet förutsätts ”att denna genomfartsled icke kommer till stånd utan speciella skäl och utan att andra 
möjligheter till förbindelse ingående prövats.”

De fortsätter med följande allvarliga kritik mot kommunen:
”Bristen på aktuell översiktlig planläggning inom stora delar av staden belyses inte blott av ovanstående utan 
även att en avsevärd breddning av Övre Husargatan utmed Annedal föreslås, utan att erforderliga kommunala 
beslut föreligger om framtida trafikleder i omgivningarna.”

Vad man däremot accepterade då, vilket förvånar oss idag, var ”att Annedal kunde delas i två delar med 
Brunnsgatan då en planskild gångväg kommer att ordnas.”  All erfarenhet visar idag att gångbroar och 
tunnlar inte alls överbryggar barriärer så som man då föreställde sig. I stället skapar de passager som upplevs 
som mycket otrygga att använda under stora delar av dygnet.

En grundläggande målsättning med en revision av denna ännu gällande stadsplan bör vara att återförena 
dessa två delar av Annedal.  Detta bör ske genom åtgärder som grundar sig på analyser av de faktiska 
kvaliteter och brister som området har fått. Till bristerna hör att  Brunnsgatan blev överdimensionerad och 
byggnaderna  medvetet vändes från gatan med den tanken att Brunnsgatan skulle vara starkt trafikerad. 

En ny bebyggelse i Kvarteret Druvan skulle inte på något sätt knyta samman de två delarna. Tvärtom 
har detta grönområdet blivit något som används och uppfattas som gemensamt för alla annedalsbor. 
Spårvagnshållplatsen, Matcenter och gräsmattorna,  Annedalsskolan och dess skolgård är det som håller 
samman Annedal. Dessa betydelsefulla funktioner bör således vara utgångspunkter för att utveckla ett 
gemensamt torg. 

Vi boende och verksamma i Annedal välkomnar verksamheter som vänder sig till hela Göteborg, men 
avsaknaden av verksamheter som kan nyttjas av de boende är idag påfallande. All vidare expansion bör 
således vara av den karaktären att det tillför området caféer, butiker, fritidslokaler, post och annan lokalt 
inriktad service. 
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Mitt i byn. 
Kyrkan, Matcen-
ter och Kristoffers 
Fisk.



Det finns goda förutsättningar att kombinera lokala behov med centrala Göteborgs behov, men då bör  också 
Annedals identitet utvecklas medvetet i en sådan riktning. Utifrån de kvaliteter som vi boende uppfattat 
kan en vision om Annedal som modern trädgårdsstad läggas till grund för områdets nya stadsplan och 
enskilda omgestaltningsprojekt.

TRÄDGÅRDARNA  ÄR MÅNGA

Carl Grimbergsgatan har blivit ett mycket uppskattat promenadstråk, i viss mån tack vare sina äldre hus 
numera föreslagna till K-märkning. Men det viktigaste skälet är enligt vår erfarenhet de prunkande trädgår-
dar från olika epoker som omger dessa hus. Dessa trädgårdar har också inspirerat till att Annedalspojkarna 
varsamt utvecklat en trädgård runt sitt hus, att Dicksonska stiftelsen planerar att återställa trädgårdar och 
staket efter Carl Grimbergsgatan, samt att en gemensam trädgårdsförening bildats med medlemmar från 
hela Annedal. Skolan har även inlett ett samarbete med ett skolträdgårdsprojekt. En trädgårdsutbildning 
återuppstår vid gamla folkskoleseminariet med seminarieträdgården som bas. Konstepidemin arbetar för att 
utveckla och återskapa sin fd sjukhuspark. 

En av stadens mest romantiska koloniområden – och den definitivt mest centralt belägna – förbinder 
Annedal med Medicinarberget och Sahlgrenska sjukhuset. En naturskön inofficiell gångväg på en kabelkul-
vert förbinder Annedal med Annedalskyrkan, med den nya vårdhögskolan och med Botaniska trädgården/
Slottskogen. Slutligen förbinder Föreningsgatan med sina villor och villaträdgårdar Annedal med Vasa-
parken och centrala staden. Längs övre Husargatan finns ansatser till trädgårdar på en terrass ovanpå 
markplanets butiker. Dessa terrasser skulle kunna utvecklas betydligt.

En verksamhet som ytterligare skulle kunna stödja en grön vision är att Brunnsgatan blivit ett betydande 
centrum för loppmarknader och återanvändning. Detta underlättas i hög grad av den goda tillgängligheten 
med kollektiv trafik. Bra förutsättningar att åstadkomma en stadsdel med gröna förtecken. Ett centralt, 
mycket blandat byggnadsbestånd ger Annedal dess unika karaktär. Att flertalet hus byggda på sjuttitalet 
upplevs som fula kan inte avhjälpas av en eller annan nybyggnad i vår stads- och trädgårdspark. Tvärtom 
finns uppenbara risker att nybyggen slutligen bryter sönder stadsdelen.Det finns däremot utomordentliga 
möjligheter att till rimliga kostnader skapa ytterligare lokal- och bostadsyta om man utgår från behovet av 
att bättre ansluta befintliga hus till Brunnsgatan. På så sätt kan detta centrala gaturum få en gestaltning som 
motsvarar den användning den redan har.

Tillbaka till inledningen: 

Således måste alla planer att bebygga Kv Druvan avskrivas och en planering med den gröna visionen om 
Annedals Torg och Trädgårdar som grund startas i samverkan med barnen och de många gamla, liksom med 
ägare till och boende i anslutande fastigheter. 

              LJ

=======================================================
OM INTERVJUKÄLLOR: Kommentarer som försetts med nottecken°) härrör från enskilda engagerade personer, och behöver nödvändigtvis inte samman- 
falla med ställningstaganden i resp styrelse eller förvaltning. Saronkyrkan och fastighetsägare såsom SPP, Bygg-Göta, Dicksonska eller Stena kan ansluta sig till 
Trädgårdsföreningens förslag, och/eller senare inkomma med egna ställningstaganden.

 AVSÄNDARE: Annedals trädgårdsförening,
   Carl Grimbergsg 22, 411 28 Göteborg; 
        Ordf Aja Eriksson, tel  41 47 03  
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