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Ny chef för socialförvaltningen Syd Väst i Göteborg 

Annika Ljungh tillträder tjänsten som förvaltningsdirektör för 
socialförvaltningen Sydväst vid årsskiftet. ”Tidiga insatser och 
lättillgänglighet är frågor som kommer att prioriteras”.  Gbg Direkt 

 

P-ytorna minskar i Frölunda 

De närmaste 15 åren ska Frölunda expandera med 4 500 nya bostäder. 
Nya skolor ska byggas. Mycket av nybyggnationen ska ske på dagens 
parkeringsytor. Från den 10 november kan intresserade lämna synpunkter 
på planen. Gbg Direkt 

 

Påvelundsskogen får vara kvar 

Fastighetsnämnden har beslutat att avbryta planerna på att bebygga 
Påvelundsskogens ytterkanter. Istället ska idrottsaktiviteter och 
naturvärden få utrymme att växa. Gbg Direkt 

 

Tynnered lugnare än vad GT beskrivit 
Tidningen GT skrev om att kriminella gäng kontrollerar människor som rör 
sig i området. Polisen Dan Windt och nattvandraren Fredric Lindevinge 
gör bedömningen att området f.n. är relativt lugn och området är 
fortfarande inte klassat som ”särskilt utsatt” utan nu som ”riskområde”. 
Gbg Direkt 

 

Sjukvården slutar att ringa från dolt nummer 

Sjukvården kommer nu att visa sitt växelnummer (010-166 42 00 eller 
010- 331 22 90) när man ringer patienter. Genom detta hoppas man att 
det blir lättare att komma i kontakt med patienter och därmed spara tid 
och minska antalet uteblivna besök. Gbg Direkt 
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Positivparken i Frölunda får ny belysning 

Positivparken har fått ny och bättre belysning som ska göra det trevligare 
att vistas där i mörker. Vårt Göteborg 

 

Vind, väder och pandemi har gett bättre luft  
Luftkvaliteten i Göteborg har det senaste året varit ovanligt bra och 

trenden håller i sig. Att undvika bilen är det lättaste sättet att bidra till en 

bättre luft, säger Erik Svensson på miljöförvaltningen. Vårt Göteborg 

 

Göteborgarnas avfall ska minska 
Fram till år 2030 ska göteborgarnas avfall minska med 30 % enligt 

kommunens avfallsplan. Undvik engångsartiklar, behåll mobilen längre, 

drick kranvatten är några av råden. Vårt Göteborg 

 

Götatunneln öppnar 20 december 
Efter mycket krångel ska Götatunneln öppna båda rören för trafik vilket 

kommer att minska köerna mot Järntorget. Vårt Göteborg 

 

Polisen rapporterar 
Inbrotten ökar nu när det blir mörkare. Var vaksam mot telefonbedrägeri. 

Lämna aldrig id och bankinloggning till uppringare. Se över 

utomhusbelysning och bryt anonymitet i era områden genom att hälsa på 

alla ni möter. Polisens rapport till Grannsamverkan 

 

Centern i Väst /Hans Nyman 
 

Ordföranden har ordet 

– Jag är helt övertygad om att det behövs en grön liberal kraft i 
mitten för att säkerställa en hållbar utveckling av vårt samhälle.   
 
Iréne Nettéus ordf. Centern i Väst 

 

Centerpartiets lokalavdelning i Västra Göteborg. Är du intresserad av 
att engagera dig kontakta Irene Nettéus 0706 882205 ordf. eller Hans 
Nyman 0705 781776 v vice ordf. 


