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INLEDNING 



INLEDNING

BAKGRUND 
I Härryda kommun pågår arbetet med att ta fram en 
ny kommunomfattande översiktsplan. Parallellt med 
det arbetet görs även en översyn av andra kommunö-
vergripande underlag för planeneringen, till exempel 
detta Kulturmiljöprogram. 

I ett första steg i processen utarbetades en utveck-
lingsstrategi som godkändes av Kommunfullmäktige 
2020-10-15 (§185). Det vidare arbetet med översikts-
planen och underlag till denna bygger vidare på ut-
vecklingsstrategin. Kulturmiljöprogrammet är under-
lag till såväl översiktsplanen som övrig planering och 
hantering av förhandsbesked/bygglov inom Plan- och 
bygglagen och Miljöbalken.   

Härryda kommun är en expansiv kommun som står in-
för framtida bebyggelseutveckling inom bostadsbyg-
gande och företagande samt utbyggnad av infrastruk-
tur. Landsbygdsutveckling är och kommer fortsätta 
vara en viktig fråga för kommunen. 

SYFTE 

Det övergripande syftet med kulturmiljöprogrammet 
är att skapa förutsättningar att tillvarata den potential 
som kulturmiljön utgör för ett hållbart samhälle och ge 
möjligheter att kunna göra medvetna val vid föränd-
ringar av den byggda miljön. 

Kulturmiljöprogrammets syfte är att skapa riktlinjer 
för kulturmiljöarbetet i Härryda kommun och vara ett 
kunskapsunderlag som ska stödja arbetet i samhälls-
byggnadssektorn. Syftet är även att sprida kunskap 
om områden och byggnader med kulturvärden till 
kommunens invånare och andra intressenter. 

Kulturmiljöprogrammet genomsyras av en aktuell syn 
på urval, värdering och förhållningssätt till kulturmiljö-
frågor som utgår från forskning inom kulturmiljösek-
torn. Begreppen ”hållbar utveckling”, ”landskapsper-
spektiv” och ’modernt kulturarv’ är förankrade i 
arbetsprocessen. 

TIDIGARE ARBETE 

I Härryda kommun fnns ett befntligt kulturmiljöpro-
gram (Kulturmiljöplan för Härryda kommun) från 
2012 upprättat av Bohusläns museum, som innefattar 

28 områdesbeskrivningar. Befntligt kulturmiljöpro-
gram utgår från en byggnadsinventering från 1987. 

Med några få undantag omfattar det tidigare pro-
grammet främst landsbygdsmiljöer. För dessa miljöer 
har till stor del de tidigare texterna återanvänts i det 
nya programmet. Programmet har dock kompletterats 
med tydligare rekommendationer, en stor mängd ny-
tagna fotografer samt uppdaterade kartor som visar 
utpekade värden. 

LÄSANVISNING 

Kulturmiljöprogrammet består av 4 delar. 

1. Utgångspunkter: Begrepp, lagstiftning, nationella 
mål, klimatanpassning 

2. Kommunens strategier och mål för kulturmiljö-
arbetet 

3. Historisk bakgrund : Härryda kommun från istid till 
våra dagar, Hur människor försörjde sig, Bebyggelse-
utveckling på landsbygd och i tätort 

4. Beskrivningar av utpekade miljöer 

Dessutom utförs en byggnadsinventering inom arbe-
tet med kulturmiljöprogrammet, som kommer vara ett 
digitalt kartlager. Tanken är att byggnadsinventering-
en ska kunna uppdateras kontinuerligt av kommunen 
med nya objekt. 

METODER 

Representation och urval
Det befntliga kulturmiljöprogrammet från 2012 har 
bedömts behöva kompletteras med det moderna 
kulturarvet (1900-talet). Vid inventering av nya om-
råden och objekt har därför särskild hänsyn tagits 
till att inkludera den bebyggelsekategorin, t.ex. små-
husområden, villaområden och centrumbebyggelse. 
Kulturmiljöprogrammets omfattning är avgränsad till 
att innehålla miljöer fram till och med rekordårens be-
byggelse på 1970-talet, men det utesluter inte att det 
även kan fnnas kulturvärden i områden som uppförts 
senare. Byggnadsinventeringen har enskilda objekt 
upptagna som är uppförda efter 1970-talet. 
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Områden 
Tätorterna Mölnlycke, Landvetter, Hindås, Rävlanda 
och Hällingsjö har valts ut som prioriterade områden 
för inventering på grund av att dessa har bedömts ha 
en större mängd miljöer och byggnader av kulturhis-
toriskt värde. Ett antal småhusområden, exempelvis 
sommarstugeområden från decennierna kring mitten 
av 1900-talet, har också platsinventerats. På grund 
av de inventerade småhusområdenas förändrade ka-
raktär har inte något område pekats ut, däremot har 
fera enskilda byggnader inkluderats i byggnadsinven-
teringen. 

Urvalet av områden har först skett genom en analys 
av historiskt kartmaterial. Därefter har platsbesök 
genomförts i de områden som haft ett bibehållet be-
byggelsemönster genom jämförelse med ekonomiska 
kartan från 1960- och 1970-talen. 

Kulturmiljöns förändringstryck har även varit utgångs-
punkt för urval genom att studera inkomna planbe-
sked, förhandsbesked och pågående planer. 

Enskilda byggnader 
Under 2020 och 2021 har en byggnadsinventering ge-
nomförts. Fokus har legat på kulturhistoriskt värdeful-
la byggnader i tätorter samt inom utpekade områden 
på landsbygden. Byggnadsinventeringen fnns redovi-
sad som ett digitalt kartlager. 

Områdesbeskrivningar
För att få grepp om de olika områdenas historia har 
historiska kartor samt kulturmiljöunderlag och -inven-
teringar gåtts igenom. Övergripande litteratur inom 
exempelvis historisk agrar bebyggelse, jordbrukets 
förändringar eller tidstypiska byggnadsmaterial och 
metoder har också varit viktiga för att få förståelse för 
ett områdes framväxt. 

Inventering med platsbesök av områden i Härryda 
kommun har tagit utgångspunkt i Boverkets checklista 
för karaktärsdrag. Enligt denna checklista har beskriv-
ningar lagts upp i ordningen 1 Landskapet, 2 Bebyg-
gelsen. Checklistan tar upp ett antal underkategorier. 
Med utgångspunkt i dessa - exempelvis placering i 
landskapet, bebyggelsekaraktär, material och detaljer 
- har kortfattade områdesbeskrivningar författats. 

När det fnns kända fornlämningar med betydelse för 
miljöns utpekande så beskrivs dessa utifrån lämnings-
typ samt läge i landskapet. 

Tabell med värdefulla karaktärsdrag och förhåll-
ningssätt 
Sammanfattningsvis har det för varje område tagits 
fram värdefulla karaktärsdrag i form av en tabell. Det-
ta med syfte att lyfta ut det som motiverar områdets 
utpekande, till skillnad mot den mer målande beskriv-
ningen i löptexten. 

Karaktärsdragen omsätts sedan i förhållningssätt 

» Förhållningssätten ger riktlinjer vid förändringar i 
miljön. 

Fördjupad kulturmiljöbedömning 
» Under en särskild rubrik ”Fördjupad kulturmiljö-

bedömning” har förutsättningarna för varje områ-
de getts. Här anges det generella ställningstagan-
det att ”för att följa förhållningssätten för miljön 
kan det krävas en kulturmiljöutredning eller anti-
kvariskt utlåtande inför vissa åtgärder.” 

» För kulturmiljöer av riksintresse anges att ”de-
taljplanering inom dessa områden kräver en kul-
turmiljöutredning”. 

Lagskydd 
Under rubriken Lagskydd har det för varje miljö lis-
tats berörda lagrum och skyddstyp. För miljöbalken 
har kulturmiljöer av riksintresse och naturreservat an-
getts, samt för kulturmiljölagen byggnadsminnen och 
kyrkliga kulturminnen. För PBL (2010:900) har några 
olika generella skrivningar använts: 

» Området omfattas liksom all bebyggelse av gene-
rella varsamhetskrav enligt PBL 8:17. Hänsynskrav 
enligt PBL 2:6 gäller alltid. (anges för alla utpeka-
de områden) 

» Hela området bedöms omfattas av särskilt vär-
defullt bebyggelseområde enligt PBL 8:13. Vär-
defulla karaktärsdrag får inte förvanskas. Särskilt 
värdefulla byggnader enligt samma paragraf fnns 
upptagna i byggnadsinventeringen. (anges för 
vissa områden) 

» Vissa byggnader i området omfattas av särskilt 
värdefull byggnad enligt PBL 8:13. Värdefulla ka-
raktärsdrag får inte förvanskas. Byggnaderna 
fnns upptagna i byggnadsinventeringen. (anges 
när det enbart är enskilda objekt som har särskil-
da värden, inte bebyggelseområden) 
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För vissa områden är enbart delar av området särskilt 
värdefullt. Här anges en platsspecifk formulering med 
hänvisning till utpekade värden på områdeskartan, ex-
empelvis för Mölnlycke fabriker: 

» En samlad miljö längs Fabriksgatan innefattande 
gatans sträckning samt objekt 1-8 i områdeskartan 
omfattas av särskilt värdefullt bebyggelseområde 
enligt PBL 8:13. Värdefulla karaktärsdrag nedan får 
inte förvanskas. Särskilt värdefulla byggnader inom 
området framgår i byggnadsinventeringen. 

Generella förhållningssätt för landsbygd
I ett kort avsnitt har några övergripande förhållningssätt 
angetts för bebyggelseutveckling på landsbygden. 

Byggnadsinventering
Byggnadsinventering har genomförts enligt en metod 
som utvecklats inom ramen för arbetet med Kulturmil-
jöprogram för kommunerna Höganäs, Bjuv och Ängel-
holm. Här användes ett formulär med byggnadsegen-
skaper i GIS-appen Collector, avsedd för fältinventering. 
Genom formuläret har byggnaderna värderats i två klas-
ser: 

» A Särskilt kulturhistoriskt värdefull enligt PBL 8:13 
(värdena är så höga att byggnaden omfattas av för-
vanskningsförbud) samt 

» B Kulturhistoriskt värdefull enligt PBL 8:17 (värdena 
kräver särskild varsamhet utöver det generella var-
samhetskravet). 

Inventeringsmallen bygger på att det bedöms plus eller 
minus för olika byggnadsdelar och byggnadsdetaljer. 
Plus (+) innebär att byggnadsdelen/detaljen är välbe-
varad och överensstämmande sett till byggnadens ka-
raktär och stil. Minus (-) innebär att byggnadsdelen/ 
detaljen är möjlig att förbättra genom exempelvis åter-
ställning till en mer ursprunglig karaktär. 

När varken plus eller minus kan bedömas och/eller om 
byggnadsdelen/byggnadsdetaljen inte fnns på byggna-
den så sätts ”inget värde”. 

Fördelen med metoden är att den är efektiv och enkel 
att utföra samt att den faktiskt pekar ut vilka byggnads-
delar som har betydelse för byggnadens kulturhistoriska 
värde.  

Särskilt värdefulla byggnader 
För byggnader med så höga värden att de uppfyller kra-
ven för särskilt värdefull enligt PBL 8:13 är ett värnande 
och bevarande perspektiv grundläggande för alla egen-
skaper som i inventeringen getts (+). 
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UTGÅNGSPUNKTER

BEGREPP 
Kulturmiljö och kulturarv
Begreppet kulturmiljö innebär i vid mening det land-
skap vi har runt omkring oss och som är skapat av 
människor. I en snävare betydelse innebär ordet de 
landskapsmiljöer som berättar för oss i vår tid om 
människors liv och livsbetingelser förr. Det är det 
landskap av minnen vi ärvt och därför talar vi även 
om kulturarv. Kulturarvet kan vara materiellt, det vill 
säga i form av föremål, byggnader, fornlämningar el-
ler odlingslandskap. Det kan även vara immateriellt, 
såsom minnen och traditioner från förr. Kulturmiljöp-
lanen syftar till att defniera platser och miljöer som 
bär på materiella minnen från förr, miljöer som be-
rättar för oss idag om hur landskapet befolkades och 
hur människor levde förr. Kulturmiljöer skall avspegla 
den lokala traditionen och det är en förhoppning att 
landskapets kulturvärden skall vårdas så att framtida 
generationer ges möjlighet att uppleva dem. 

Begreppet kulturmiljövård står för insatser på många 
plan för att skydda kulturarvet. Kulturarvet kan vår-
das på många sätt. Det kan vårdas rent handgripligt 
genom att man med eftertanke reparerar och under-
håller äldre byggnader, röjer sly och slår gräset eller 
låter djuren beta i det gamla beteslandskapet. Vården 
av kulturarvet kan också utgöras av planering. De kul-
turmiljöer vi vill kunna visa våra barn måste beskrivas 
samt medvetandegöras, såväl för planeringen som för 
de människor som bor i landskapet eller de som nytt-
jar det. 

Vården av kulturmiljön förutsätter att det fnns en 
dokumentation och sammanställning av kommunens 
kulturmiljöer och kulturhistoriska kvaliteter. Den för-
utsätter ofta aktiva vårdinsatser för att värdena skall 
kunna bestå eller bli tydliga i landskapet. Slutligen 
krävs att kunskapen om värdena blir kända och för-
medlade till allmänheten. Det krävs också ett aktivt 
arbete att få dagens och framtidens brukare av land-
skapet att förstå dess värden och förstå att kulturmil-
jöerna är ett litet titthål mot en svunnen tid, en av fera 
pusselbitar till förståelsen av framväxten av dagens 
landskap. 

Kulturhistoriskt värde 
Begreppet kulturhistoriskt värde är en subjektiv mått-
stock på de kvaliteter de äldre spåren skapar. Det kan 
ses som en kommunikation mellan tider där även vi 
idag, som läsare och tolkare av spåren, är med och tol-
kar och styr i urvalet. Olika tidsskeden under det sena 
1800-talet och fram till idag har haft sina måttstockar 
kring vad som är väsentligt i kulturarvet, ett faktum 
som också fnns avläsbart kring vad som idag är skyd-
dat och säkerställt. 

I kulturmiljöprogrammet är kommunens historiska 
utveckling utgångspunkten - utpekade kulturhisto-
riskt värdefulla miljöer ska på ett representativt sätt 
avspegla utvecklingen. Det geografska läget med na-
turförutsättningar, lokala näringar och traditioner är 
av stor betydelse för urvalet, särskilt på landsbygden. 
I tätorterna handlar det mer om att beskriva ett varie-
rat urval av bebyggelseområden, knutna till olika sam-
hällsgrupper, funktioner,  byggnadstyper och bygg-
nadsstilar. Kulturmiljöer speglar ofta även den större 
regionen. En viktning och värdering av det kulturhis-
toriska värdet görs därmed med både kommunen och 
Västsverige i övrigt som referens. 

Kulturmiljöerna i Härryda kommun har i tidigare kul-
turmiljöprogram haft en klar dominans av miljöer som 
knyter an till jordbruket, kyrkan och högreståndssam-
hällen. Med detta kulturmiljöprogram uppdateras pro-
grammet med ett antal miljöer i Mölnlycke, Hindås, 
Rävlanda, Hällingsjö och Landvetter tätorter som visar 
på kommunens kulturarv från 1900-talet. 

Härryda är en kommun i förändring, från jordbruks-
bygd till ett modernt samhälle. Förändringen sker 
snabbt och det är svårt att hinna analysera konse-
kvenserna av förändringar och hur det påverkar spå-
ren av den lokala historien. Att defniera områdenas 
kulturvärden skapar en större framförhållning för pla-
neringen. Utöver detta är det viktigt att planeringen 
skapar förutsättningar för att det gamla kan leva kvar i 
det nya, att platsens historia kan bli avläsbar för sam-
tid och framtid. 

Värna, bevara och bibehålla 
Huvudsyftet med kulturmiljöprogrammet är fram-
tagande av riktlinjer för kulturmiljöarbetet i Härryda 
kommun. Detta grundar sig i tydliga värdebeskriv-
ningar - vad värdena består i, var de fnns samt hur de 
hänger samman i ett område. Goda riktlinjer handlar 
också om att skapa förutsägbarhet och tydlighet vad 
som gäller vid förändring inom områden med kultur-
historiska värden. 

I programmets förhållningssätt används begreppen 
värna, bevara och bibehålla. 

» Värna: Begreppet används för de värdebärande 
karaktärsdrag som bygger upp värdefull bebyg-
gelse inom utpekade miljöer samt inom riksin-
tressen. Dessa värden är så höga att ett värnande 
förhållningssätt alltid bör vara utgångspunkten. 
Men det innebär inte att miljöerna inte tål föränd-

Foto föregående sida: Bohusläns museum 
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ring. Begreppet har koppling till Plan- och byggla-
gens varsamhetskrav, ändringar ska ske varsamt. 

» Bevara: Begreppet används för de enskilda vär-
defulla objekt i form av byggnader och lämningar 
som är avgörande för miljöns utpekande. Detta 
kan vara fornlämningar som är väl synliga i land-
skapet, eller byggnader/anläggningar med hög 
bevarandegrad/ och eller en viktig funktion. Ut-
gångspunkten är att dessa värden ska bevaras i 
sin nuvarande form eller karaktär. Begreppet har 
koppling till Plan- och bygglagens förvansknings-
förbud, ändringar får inte förvanska byggnadens 
värdefulla karaktärsdrag, material och detaljer. 

» Bibehålla: Begreppet används för mer svårfång-
ade egenskaper i miljön, exempelvis visuella 
samband, grönytor, platser viktiga för rekreation 
eller människors möten, betesmark eller en äldre 
vägsträckning. Bibehållande av värden handlar i 
detta fall inte om bevarande av specifka material, 
utan snarare om bibehållande av funktionen och 
brukandet i landskapet. 

KOMMUNENS ROLL 

Översiktsplan
Strategier och mål
Översiktsplanen fungerar som ett strategiskt instru-
ment för hur den bebyggda miljön ska utvecklas och 
bevaras. I kulturmiljöprogrammet fnns därför några 
övergripande strategier och mål för hur detta kan ske. 

Utpekade miljöer och förhållningssätt 
I översiktsplanen visar kommunen hur den anser att 
den byggda miljön ska användas, utvecklas och be-
varas. Områden samt fysisk miljö i övrigt som på 
grund av sina kulturvärden har betydelse från allmän 
synpunkt ska enligt miljöbalken så långt som möjligt 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada deras 
värden. 

Detta genomsyras i kulturmiljöprogrammets förhåll-
ningssätt som är utformade efter såväl generella drag 
i kulturmiljön som specifka karaktärsdrag i utpekade 
miljöer. 

Detaljplan och bygglov
Vid all planläggning och ärenden om lov samt för-
handsbesked ska hänsyn tas till kulturvärdena. I be-
greppet ”hänsyn till” ligger att den som genomför ett 
projekt har skafat sig kännedom om: 

» vilka kulturvärdena är, 

» hur de påverkas av den föreslagna åtgärden, 

» vad en kan göra för att undanröja eller minska 
eventuella konfikter med motstående allmänna 
intressen och mellan allmänna och enskilda in-
tressen. 

När en detaljplan alternativt ett ärende om lov eller 
förhandsbesked riskerar att påverka ett områdes eller 
en byggnads värdebärande karaktärsdrag kan det krä-
vas en kulturmiljöutredning eller antikvariskt utlåtan-
de för att få kännedom om ovanstående punkter. 

KULTURMILJÖVÅRDENS 
LAGSTIFTNING 
Kulturmiljöns värden skyddas bäst av kunskap och en-
gagemang från dem som äger och brukar miljön, att 
kulturvärdena är kända och uppskattade av många. 
Kulturmiljölagen anger i sin inledande paragraf att 
ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Men det fnns 
lagar och bestämmelser som skapats för att skydda 
kulturvärdena och det fnns styrinstrument som syftar 
till att säkerställa ett bevarande. 

Kulturmiljölagen
Sverige har en lång tradition kring skydd av kultur-
historiska värden. Redan under stormaktstiden på 
1600-talet kom de första lagarna till skydd för land-
skapets ”antikviteter”. 

Dagens lag till skydd för kulturmiljön, Kulturmiljöla-
gen, tillkom 1988 (SFS 1988:950). Lagen innehåller 
fera delar, som skydd av fornlämningar, byggnads-
minnen och kyrkliga kulturminnen. Länsstyrelsen är 
den beslutande myndigheten i frågor som rör kultur-
miljölagen. 

Härryda kommun har i dagens läge ett stort antal kän-
da forn- och kulturhistoriska lämningar, ett byggnads-
minne samt fyra sockenkyrkor, för vilka beslut baseras 
på kulturmiljölagen. 

Riksintressen 
Vissa områden, av stort värde för kulturmiljövård, 
naturvård eller rörligt friluftsliv, är uttagna som riks-
intressen. Riksintressena skall skyddas mot åtgärder 
som kan skada miljön och de värden som miljön be-
står av. Riksintresseområdena bevakas av länsstyrel-
sen men det är kommunen som har ansvaret att tillse 
att det fnns erforderligt skydd för bevarandet av mil-
jöns värden. 
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Riksintressen för kulturmiljövård redovisar kulturmil-
jöer utifrån ett länsövergripande och nationellt per-
spektiv. Många gånger samverkar dock intressena. 
Landskapsmiljöer kan ofta innehålla både kulturvär-
den, naturvärden och vara viktiga för det rörliga fri-
luftslivet. Därmed kan de ha ett skydd genom riksin-
tresse för ett eller fera av de nämnda intressena. 

Riksintressena för kulturmiljövård i Härryda kommun 
är Storåns dalgång samt Stora Håltet. 

Riksintresseområden för naturvård i Härryda kommun 
som berör kulturvärden är Storåns dalgång och Ubb-
hultsdrumlinen (Hällingsjö). 

Natur- och kulturreservat 
Till skydd för landskapets kulturvärden fnns möjlighet 
att bilda reservat. Naturreservaten har en dryg hund-
raårig historia i Sverige. Vissa av dessa reservat är kul-
turpräglade marker eller marker som rymmer spår av 
äldre tiders markutnyttjande. Naturreservat upprättas 
av Länsstyrelse eller kommun. För naturreservaten 
fnns skyddsföreskrifter samt skötselplan. För att vär-
na de kulturpräglade inslagen i landskapet krävs ofta 
vård i form av betesgång eller slåtter. 

Idag fnns möjlighet att säkerställa kulturpräglade 
landskapsmiljöer genom att skapa kulturreservat. 
Kulturreservaten är alltjämt få och resurserna för att 
skapa nya begränsade. Kulturreservat beslutas av 
kommun eller länsstyrelse i samråd med Riksantikva-
rieämbetet. Det fnns för närvarande inga kulturreser-
vat i Härryda kommun. 

Naturreservat som berör kulturpräglade miljöer är na-
turreservatet Rådasjön, upprättat av Härryda kommun 
varigenom Råda säteri och halvön Labbera skyddas. 
Likaså har kulturvärdena i Gallhålans naturreservat, 
Risbohults naturreservat samt Klippans naturreservat 
ett visst skydd. 

Naturminnen 
Naturminnen är särpräglade naturföremål som givits 
ett särskilt skydd, eftersom de anses bevarandevärda 
eller i behov av vård. Skyddet kan även omfatta ett 
område på marken omkring naturföremålet. Länssty-
relsen och kommunen beslutar om naturminnen. 

I Härryda kommun är en lönn i Högäset och två hög-
stubbar av alm i Långenäs klassade som naturminnen. 

Biotopskydd
Biotopskyddet är generellt för vissa specifka land-
skapselement som skapar goda förutsättningar för 
vissa arters, växter och djurs, fortbestånd. Inte sällan 

är det fråga om miljöer som skapats av människan 
för äldre tiders jordbruksverksamhet. Hit hör sten-
gärdsgårdar, odlingsrösen och åkerholmar, men bland 
de biotopskyddade elementen fnns även alléer. Bio-
topskyddet gäller generellt och dispens för ingrepp i 
sådan anläggning erfordrar beslut av Länsstyrelsen. I 
skogsmark kan även Skogsstyrelsen utpeka särskilda 
områden där biotopskydd skall gälla. Det fnns även 
specifka biotopskydd. 

Härryda kommun har under 2021 tagit fram en kart-
läggning av generellt biotopskydd i kommunen. Alléer 
har inventerats under 2021 i samband med invente-
ring av skyddsvärda träd i hela kommunen.  

Landskapsbildsskydd
Landskapsbildsskyddet hänför sig till naturvårdslagen, 
en lagstiftning som inte längre är aktuell. Dock kvar-
står det gamla regelverket för merparten av de miljöer 
som tidigare erhöll landskapsbildsskydd inom f d Gö-
teborgs och Bohus län. 

Landskapsbildsskydd gäller inom Härskogenområdet 
och berör kulturmiljön Högäset-Ön-Holmelund. 

Plan- och bygglagen
Planering och byggande regleras genom plan– och 
bygglagen (PBL). Lagen reglerar såväl hänsynen till 
det bebyggda kulturarvet som de regler som gäller vid 
förändring och nybyggnad. I lagen fnns inskrivet ge-
nerella hänsynsregler till omgivande miljö, men lagen 
innehåller även redskap som ger förutsättningar att 
stärka skyddet. 

Hänsyn till kulturmiljön 
I plan och bygglagen regleras hänsynen till omgivning 
och kulturvärden vid nybyggnad, där det anges att hus 
skall placeras och utformas med hänsyn tagen till na-
tur- och kulturvärdena i miljön. Kravet gäller vid såväl 
nybyggnad som ändring – och oberoende av om åtgär-
den fodrar lov eller anmälan eller inte. 

Hänsynskravet regleras i plan- och bygglagens 2 kap. 
6 §. 

Varsamhetskravet vid ändring 
Vid ändring av en byggnad ”ska ändringen utföras var-
samt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärs-
drag och tar tillvara byggnadens tekniska, historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga vär-
den.” 

Varsamhetskravet gäller generellt för all bebyggelse 
och syftar till att ta tillvara värden och egenskaper hos 
byggnaden som är bevarandevärda. 
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Kravet bör ses som ett förhållningssätt där ändringar 
ska utgå ifrån den befntliga byggnaden och dess vär-
den och kvaliteter. Centralt är byggnadens karaktärs-
drag, som byggnadsmaterial, takutformning, färgsätt-
ning, form och samspel med omgivningen. 

Det handlar inte bara om trohet mot originalets ut-
seende, utan även mot den teknik och material med 
vilket det har åstadkommits. Det som sammanlagt 
karaktäriserar en byggnad och dess samspel med om-
givningen ska lyftas fram även i den vardagliga bebyg-
gelsemiljön. 

Varsamhetskravet regleras i plan- och bygglagens 8 
kap. 17 § PBL. 

Särskilt värdefull byggnad eller bebyggelseområ-
de enligt plan- och bygglagen – förvansknings-
förbud 
Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från histo-
risk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig syn-
punkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena 
bevaras. 

Förvanskningsförbudet gäller för all särskilt värdefull 
bebyggelse oavsett om den är utpekad, skyddad eller 
inte utredd. Förvanskningsförbud gäller vid alla änd-
ringar, såväl exteriört som interiört. Förvanskning har i 
regeringsrättsdomar ansetts inträfa om: 

» En väsentlig egenskap går helt förlorad 

» Åtgärden går ut över byggnadens, och därför ock-
så i någon mån områdets, särart, eller medför att 
en byggnads genuina karaktär inte behålls 

» Åtgärden inte är väl anpassad till husets karaktär 
avseende en byggnad som har ett känsligt läge i 
en kulturmiljö 

Förvanskningsförbudet gäller även för särskilt värde-
fulla bebyggelseområden. Förbudet regleras i plan- 
och bygglagens 8 kap. 13 §. 

Underhåll 
Vid underhåll av en byggnad ska hänsyn tas till såväl 
byggnadens som områdets kulturvärden. 

Byggnaders yttre skall hållas i vårdat skick. Underhål-
let skall anpassas till byggnadens värde från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt 
samt till omgivningens karaktär. Byggnaden behöver 
inte vara utpekad sedan tidigare för att kravet ska gäl-
la. Varsamhetskravet vid underhåll gäller även när åt-
gärder inte kräver lov eller anmälan. 

Byggnader som avses i 8:13 § skall underhållas så att 
deras särart bevaras. 

Kravet om varsamhet vid underhåll regleras i plan- 
och bygglagens 8 kap. 14 § PBL. 

Forn- och kulturlämningar i samhälls-

planeringen
Ny kunskap om Härrydas fornlämningsmiljöer 
Härryda kommun har traditionellt uppfattats som ett 
fornlämningsfattigt område. I Riksantikvarieämbetets 
Kulturmiljöregister fnner vi främst fyndplatser för 
olika redskap från stenålder, samt historiska by- och 
gårdstomter och områden med röjningsrösen och fos-
sil åkermark. Det fnns endast enstaka förhistoriska 
boplatser och gravar registrerade. Ett skäl till fornläm-
ningsbilden är att områdets topograf och markanvän-
dande har försvårat för de fornminnesinventeringar 
som genomförts. Stora delar av kommunen består av 
skog, där det vid besiktning är svårt att påträfa forn-
lämningar. 

Vid fornminnesinventeringarna på 1970-talet och revi-
deringen år 1989-1990 har man sökt av plöjd åkermark 
för att hitta fynd och anläggningar från exempelvis 
forntida boplatser. Många av kommunens åkermar-
ker låg då i träda eller användes som betesmark, vilket 
försvårade möjligheten att fnna äldre spår i marken. 
Därför är vi idag i många fall hänvisade till uppgifter 
om äldre fynd och dessa är ofta gjorda under den se-
nare delen av 1800-talet och under 1900-talets första 
decennier. 

Utbyggnaden av samhällen och infrastruktur i Härryda 
kommun sedan 1960-talet har lett till att vi kan revi-
dera uppfattningen om fornlämningsbilden i området. 
Så gott som samtliga arkeologiska undersökningar är 
föranledda av exploateringar. Bland undersökningarna 
från 2000-talet kan nämnas utgrävning av en tidig-
medeltida smedja i Salmered (Landvetter), förunder-
sökningar av välbevarade agrarhistoriska lämningar i 
Slamby (Landvetter), förundersökningar av boplats-
lämningar i Kullbäckstorp (Mölnlycke), dokumenta-
tion av områden med skogsbrukslämningar i Buarås 
och Björröds utmarker (Landvetter), förundersökning 
av agrarhistoriska lämningar i närheten av Hindås 
samt kulturhistoriska dokumentationer inom Gallhå-
lans naturreservat. 

De arkeologiska projekten har visat att det fnns myck-
et välbevarade lämningar från områdets tidiga histo-
ria, tvärt emot vad man tidigare trott. Anledningen till 
detta är att vissa delar av kommunen har expanderat 
och bebyggts kraftigt, medan andra delar inte haft 
samma expansiva utveckling. Dessutom innebar när-
heten till Göteborg, att större delen av den jordbrukan-
de befolkningen inte ställde om till storskaligt jordbruk 
i början av 1900-talet. Istället valde man att bedriva 
kompletterande verksamheter såsom hantverk och 
småindustri av varor som kunde säljas i den närbeläg-
na staden. Andra reste in till Göteborg för att arbeta. 
Därmed förblev många områden intakta, som annars 
skulle ha odlats upp med moderna metoder. 

Ur kulturmiljöperspektiv är dessa välbevarade forn- 
och kulturlämningar av stort värde, eftersom de ofta 
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gått förlorade i orter i närområdet där bebyggelseex-
pansionen varit kraftigare. För vår kunskap kring för-
ståelsen av hur denna del av det västsvenska höglan-
det nyttjats under olika skeden i äldre tid är dessa spår 
av stort värde. 

Ett exempel: Tidigare kom äldsta beläggen för gårdar-
na Bårhult och Salmered ur en jordebok från mitten 
av 1500-talet. Idag tyder mycket på att Bårhult varit 
bebott och brukat på järnåldern eller ännu tidigare. 
Salmered hade en smedja redan under sen vikingatid, 
som sedan användes fram till 1500-talet. Gårdarnas 
historia har blivit minst 500 år äldre än vad som tidi-
gare varit känt. 

Vad vet vi i dagens läge om Härrydas tidiga his-
toria? 
Vår kunskap om stenåldern i kommunen är fortfaran-
de knapphändig. Det fnns gott om fyndplatser nära 
sjöar och vattendrag och även nyupptäckta boplatser, 
t ex de som hittades i samband med en arkeologisk 
utredning 2006 inför bostads- och golfbaneområdet 
Landvetter Park. 

Fornlämningar och fyndplatser nära vattendrag explo-
ateras sällan, bland annat på grund av strandskydds- 
och naturvårdslagstiftningar och tveksam markstabi-
litet. Därför har dessa platser sällan varit föremål för 
arkeologiska undersökningar och som följd därav har 
kunskapsläget inte förändrats i någon större utsträck-
ning. Frånvaron av förhistoriskt material i traditionella 
boplatslägen tyder dock på att det är de vattennära lä-
gena som brukats under sten- och bronsålder. 

Arkeologiska undersökningar som gjorts nära historis-
ka gårdstomter och inom områden med röjningsrösen 
har spritt nytt ljus över var gravar och bebyggelse från 
bronsåldern och järnåldern kan fnnas. 

Vid Bårhult och Kärret i Landvetter har omkring 300 
odlingsrösen hittats, varav vissa bedömdes komma 
från 1600-talet eller tidigare. Vid en förundersökning 
visade det sig, att fera av odlingslämningarna hade 
dateringar från järnåldern och att det kan fnnas för-
historiska gravar och boplatslämningar från brons- 
och järnålder bland röjningsrösena. 

Vid Salmereds gård i Landvetter grävdes en lämning 
efter en smedja ut år 2006. Den visade sig ha använts 
från sen vikingatid fram till slutet av 1400-talet. Arke-
ologerna hittade fundamenten till en rektangulär ässja 
och till en s.k. tunnbälg, samt rester efter fera andra 
smidesplatser och slagghögar. 

I Hindås har ett område med odlingsrösen förunder-
sökts. Det visade sig att området röjts och brukats 
mellan ca 1450 – 1600 e.Kr. Man hittade också en 
husgrund, som kan vara medeltida. 

Resultaten från ovannämnda undersökningar visar, 
att historiska by- och gårdstomter i många fall kan ha 
förhistoriska anor. Detta samband har påvisats både 
inom arkeologi- och ortnamnsforskning på andra or-
ter, men att sambandet även gäller för Härrydas räk-
ning kan nu backas upp med arkeologiska fynd. 

Utifrån det material som är känt idag kan man dra 
slutsatsen att järnålderns bosättningar, gravar och od-
lings- och betesmarker i stort sett sammanfaller med 
de historiska gårdslägena från 1700- och 1800-talen. 
Under århundradenas lopp har gravarna och de för-
historiska odlingsrösena överlagrats med nya odlings-
rösen. I många fall ligger gårdarna kvar än idag på de 
historiska gårdstomterna. 

Odlingsrösen, fägator, husgrunder och stenmurar är 
kulturlandskapselement, som är kopplade till jord-
bruket och användandet av de historiska inägorna. 
Bruket av utmarkerna har också varit viktigt och även 
där kan vi hitta lämningar av kulturhistoriskt intresse. 
I samband med detaljplanen inför Landvetter Park 
dokumenterades bland annat områden med kolnings-
gropar från 1700-, 1800- och 1900-talet, samt en 
kvarnlämning. 

Hantering av fornlämningar i planprocessen 
Kulturmiljölagen lägger stor vikt vid bevarandet av 
fornlämningar och omfattar även fornlämningar som 
inte är kända i dagsläget. I första hand bör man alltså 
sträva efter att inte skada fornlämningar i samhälls-
planeringen. Länsstyrelsen är den myndighet, som 
behandlar och beslutar i ärenden som rör ingrepp i 
fornlämningar. Under vissa omständigheter kan dock 
ingrepp beviljas, men oftast under förutsättning att 
ingreppet föregås av en arkeologisk undersökning. 
Exploatören är skyldig att bekosta de undersökningar 
som krävs. 

Som ett första steg när en känd fornlämning skall un-
dersökas genomförs en arkeologisk förundersökning. 
Det innebär att arkeologerna, ofta genom att öppna 
sökschakt eller gräva provgropar, tar reda på vilken ut-
bredning fornlämningen har, vilket fyndmaterial som 
fnns och hur gammal den är. När förundersökningen 
är klar vet vi hur mycket av fornlämningen som fnns 
kvar och i vilken utsträckning den berörs av arbetsfö-
retaget. Om arbetsföretaget inte berör fornlämningen, 
kan Länsstyrelsen lämna tillstånd till ingrepp, utan att 
ställa krav på fer arkeologiska undersökningar. 

Om förundersökningsresultaten visar att fornläm-
ningen berörs, kan Länsstyrelsen ta beslut om en 
slutundersökning. Detta innebär att fornlämningen 
dokumenteras och tas bort av arkeologer. När forn-
lämningen är borta kan platsen bebyggas. 

Inför upprättande av detaljplaner inom större orörda 
områden behövs ibland en särskild arkeologisk utred-
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ning. Detta innebär att kommunen eller den aktör som 
driver detaljplanen i god tid före arbetsföretaget tar 
reda på om det fnns några tidigare okända fornläm-
ningar inom planområdet. Alla fornlämningar är skyd-
dade av lagen, även de vi inte känner till sedan tidiga-
re. Därför är det viktigt att redan i planskedet ta reda 
på vilka förutsättningar som gäller för planområdet. 

Arkeologiska utredningar utförs om det fnns fornläm-
ningar eller indikationer på fornlämningar i närom-
rådet  (t.ex fyndplatser). Kulturhistoriska lämningar, 
som t ex odlingsrösen, stenmurar och historiska by- 
och gårdstomter är också indikationer på att det fnns 
kulturvärden inom området. 

Som vi har sett är underlagsmaterialet rörande spår 
av förhistorisk aktivitet sporadiskt inom kommunen, 
vilket innebär att det är svårt att förutse vilka resul-
tat de arkeologiska utredningarna kommer att få. För 
att skapa ett bättre underlagsmaterial och få ökad 
kunskap om kommunens samlade kulturvärden kan 
man genomföra kulturhistoriska inventeringar och s.k. 
etapp 1 utredningar. 

Övergripande kulturhistoriska inventeringar kan ge-
nomföras inom de områden i kommunen som kan bli 
föremål för exploatering. Inventeringarna kan omfat-
ta fornlämningar, bebyggelse och kulturlandskap. De 
identiferar var det fnns kulturvärden och kan använ-
das som underlag för fortsatt planläggning. 

En etapp 1-utredning görs inför detaljplaner och inne-
bär att det aktuella planområdet dokumenteras och 
med hjälp av bland annat historiska kartor, arkivstu-
dier och okulärbesiktning i fält. Behov av ytterligare 
utredningar eller åtgärder kartläggs. 

Etapp 1-utredningar är ett värdefullt redskap i de-
taljplaneringar, särskilt om dessa genomförs mycket 
tidigt i planprocessen. Delar av planområdet som är 
olämpliga för exploatering kan identiferas tidigt och 
behovet av kostsamma arkeologiska undersökningar 
senare i planprocessen kan minska. 

Var kan det förekomma fornlämningar? 
Nedan beskrivs vilka olika typer av forn- och kultur-
lämningar man kan påträfa inom olika landskapsav-
snitt i Härryda kommun. 

1. Områden i anslutning till sjöar och vattendrag, samt 
dalgångarna omkring vattendragen 

Här kan det fnnas fornlämningar i form av boplatser 
och gravar från alla förhistoriska perioder. Gravarna 
kan också ligga på höjdpartier som omgärdar dalgång-
arna. 

2. I sjöar och vattendrag 

Vid till exempel ledningsdragning, anläggande av 
bryggor och broar, vid fskvårdande åtgärder och vid 
muddring. Här kan det fnnas stockbåtar, utkastlager 
från boplatser och boplatser som av olika anledningar 
hamnat under vattenlinjen. Det kan också fnnas his-
toriska anläggningar som kvarnar, sågar eller lämning-
ar från annan småskalig industri. 

3. Områden som berör odlingsrösen, fossil åkermark 
eller andra agrarhistoriska lämningar 

Dessa platser kan ha en lång kontinuitet av brukande, 
och det kan fnnas odlingsrösen, bebyggelselämning-
ar och gravar från järnålder och medeltid bevarat på 
platsen. 

4. Historiska by-/eller gårdstomter
Vid by- och gårdstomter som fnns belagda i historiskt 
kartmaterial och i jordeböcker kan det fnnas lämning-
ar från den tid då platsen togs i bruk, t ex från 1500-ta-
let eller ännu tidigare. Detta gäller särskilt för platser 
som inte blivit kraftigt förändrade i sen tid. 

5. Utmarkerna
Härryda kommuns historiska utmarksområden är idag 
ofta beväxta med skog. Dessa områden var inte läm-
pade för odling, men de hade ofta andra viktiga an-
vändningsområden. Här kan det fnnas: 

- Lämningar efter skogsbruk, t ex kolningsgropar. 

- Lämningar efter torp och backstugor. 

- Lämningar efter vattenkvarnar eller vattensågar. 
Dessa ligger givetvis i närheten av bäckar och åar. 
Kvarn- och såglämningar kan också synas på fastig-
hetskartan. Ett litet område med samfälld mark invid 
ett vattendrag indikerar att det stått en gemensamt 
ägd vattenkraftsdriven anläggning på platsen. 

- Lämningar efter torvtäkt. En indikation på detta kan 
ibland ses redan på fastighetskartan, när våtmarkerna 
är indelade i många små ägoenheter. Vid skiftena såg 
man till att alla hemmansdelar fck andelar i den tidi-
gare samfällt ägda torvmossen. 
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NATIONELLA 
KULTURMILJÖMÅL 
De nationella kulturmiljömålen inrättades 2012 i och 
med en proposition av regeringen. Målen styr statliga 
insatser på kulturmiljöområdet, samt ska inspirera och 
vägleda bland annat kommuner i deras kulturmiljöar-
bete. Målen har varit en grund för kommunens fram-
tagna strategier och mål för kulturmiljöarbetet vilka 
beskrivs i nästa avsnitt. 

» Hållbart samhälle med en mångfald av kulturmil-
jöer som bevaras, används och utvecklas. 

» Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och 
möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön. 

» Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som 
gemensam källa till kunskap, bildning och upple-
velser. 

» En helhetssyn på förvaltningen av landskapet 
som innebär att kulturmiljön tas till vara i sam-
hällsutvecklingen. 

MILJÖMÅL 

Det fnns ett antal nationella miljömål som berör kul-
turmiljöarbetet i Härryda kommun. Dessa listas ned-
an. För redovisning av miljömålen som helhet hänvisas 
till Naturvårdsverkets hemsida. 

Levande sjöar och vattendrag 
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och 
deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig 
produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljö-
värden samt landskapets ekologiska och vattenhus-
hållande funktion ska bevaras, samtidigt som förut-
sättningar för friluftsliv värnas. 

Levande skogar 
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk pro-
duktion ska skyddas samtidigt som den biologiska 
mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och soci-
ala värden värnas. 

Ett rikt odlingslandskap 
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för 
biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska 
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden 
och kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 

God bebyggd miljö 
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra 
en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en 
god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden 
ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anlägg-

ningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpas-
sat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med 
mark, vatten och andra resurser främjas. 

Ett rikt växt- och djurliv 
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas 
på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida gene-
rationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt 
deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska 
kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med 
tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång 
till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk 
mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. 

Preciseringar
Inom miljömålen för sjöar och vattendrag, våtmar-
ker, skogar och odlingslandskap fnns en precisering, 
”Bevarade natur- och kulturmiljövärden”. Den syftar 
till att värdena i sjöar och vattendrag, våtmarker och 
skogar ska vara bevarade, samt att det ska fnnas för-
utsättningar för fortsatt bevarande och utveckling av 
värdena.  

Precisering för God bebyggd miljö 
För miljömålet God bebyggd miljö fnns en särskild 
precisering ”Kulturvärden i bebyggd miljö”. Denna 
syftar till att 

» Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet 
i form av värdefulla byggnader och bebyggelse-
miljöer samt platser och landskap bevaras, an-
vänds och utvecklas. 

Precisering för Odlingslandskap 
För miljömålet Ett rikt odlingslandskap fnns två sär-
skilda preciseringar: 

» Biologiska värden och kulturmiljövärden i odlings-
landskapet som uppkommit genom långvarig tra-
ditionsenlig skötsel är bevarade eller förbättrade. 

» Kultur- och bebyggelsemiljöer i odlingslandska-
pet är bevarade och förutsättningar fnns för fort-
satt bevarande och utveckling av värdena. 

GESTALTAD LIVSMILJÖ 

Propositionen ”Politik för gestaltad livsmiljö” presen-
terades 2018 av regeringen. Det övergripande målet 
för politikområdet anges i propositionen: 

Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, 
jämlikt och mindre segregerat samhälle med om-
sorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda för-
utsättningar att påverka utvecklingen av den gemen-
samma miljön. 
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Målet ska uppnås genom att 

» hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga 
ekonomiska överväganden 

» kunskap om arkitektur, form och design utvecklas 
och sprids 

» det ofentliga agerar förebildligt 

» estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska 
värden tas till vara och utvecklas 

» miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla 

» samarbete och samverkan utvecklas, inom landet 
och internationellt. 

Alla fem punkter rör kulturmiljöarbetet, medan en av 
dem gör det specifkt. I propositionen står att ”gestalt-
ning av den befntliga livsmiljön och förvaltning av de 
kulturvärden som fnns där är en lika viktig uppgift 
som skapandet av nya områden” och att ”perspektivet 
gestaltad livsmiljö innebär en helhetssyn där kulturarv 
och kulturmiljö är självklara delar”. 

Kommunen har tagit fram riktlinjer för Gestaltad livs-
miljö som används som underlag vid kommunikation, 
planering, lovgivning och tillståndsprövning. 

KLIMATFÖRÄNDRINGAR 

Inom ramen för Länsstyrelsen i Västra Götalands läns 
projekt Kulturarv och klimatförändringar har såväl en 
länsbaserad som en kommunbaserad analys gjorts av 
klimatförändringarnas påverkan på kulturarvet. Ana-
lysen har utgått från scenariot RCP 8,5 och tidpunkten 
2100. 

Kommunens yta omfattas av två framtida lokala kli-
matscenarion: 

Milt och fuktigt klimat (i västra delarna) 
» Havsnivåhöjning 0,7-1 m 

» Hög årsnederbörd, framförallt vinterhalvåret. På-
taglig ökning jämfört med idag, i synnerhet i hög-
länta områden 

» Sammanhängande perioder med regn: Många 
dagar med mer än 10 mm nederbörd, särskilt i 
höglänta områden 

» Höga föden i vattendrag framförallt vinter 

» Milda vintrar utan tjäle och varma somrar 

» Mycket förlängd växtperiod (ca 10 månader) 

Regnigt höglandsklimat (i östra tredjedelen) 
» Påtagligt högre årsnederbörd, framförallt vinter-

halvåret 

» Tydlig ökning av sammanhängande perioder med 
regn: Många dagar med mer än 10 mm nederbörd 

» Höga föden i vattendrag, framförallt vinter 

» Något svalare vintrar än kustområdet, medelvar-
ma somrar 

» Förlängd växtperiod (ca 9-10 månader) 

Lokal påverkan
I analysen har följande problemområden identiferats 
med relevans för Härryda kommun: 

Översvämningar i sjöar och vattendrag 
» Kulturlämningar kan drabbas av översvämnings-

skador samt erosionsskador. 

» Vid Hindås: enstaka villor berörs 

» Kvarnlämningar vid Limmerhult (eventuellt) 

» Dansereds stenvalvbro (inom område nr 28) 

» Nedre delarna av Landvetter kyrkogård (inom 
område nr 26) 

» Kulturmiljön vid Långenäs i dess låglänta delar 
(område nr 43) 

» Fossila åkrar vid Rådasjön, vid Vakekullen strax 
väster om Mölnlycke centrum 

Ökade risker för skred och erosion 
» Skredrisker i närheten av Landvetter kyrka han-

teras genom skredsäkrande åtgärder kring Möln-
dalsån. Oklart hur kyrkomiljön påverkas 

» I hela Storåns dalgång kan viss förhöjd skredrisk 
uppstå vilket kan påverka fornlämningar och be-
byggelse 

Påverkan på tätortsmiljöer 
» Större tätortsmiljöer med höga kulturvärden sak-

nas i kommunen. 
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Generell påverkan
Påverkan på historiskt värdefulla byggnader 
» Alla värdefulla byggnader påverkas av främst 

ökade nederbördsnivåer och fuktigare klimat. In-
tervaller för löpande underhåll och reparationer 
blir tätare och mer krävande. Det är viktigt att fö-
rebyggande underhåll sker samt med varsamhet 
och hänsyn till kulturvärden. 

» Råda kyrka (område nr 1) kan få problem; större 
krav ställs på tak och takavrinning för att förhin-
dra skador på det värdefulla målade innertaket. 

Påverkan på historiskt värdefulla landskapsav-
snitt 
» Risk för igenväxning ökar som ger högre krav på 

skötsel och hävd. 

» Särskilt miljön Stora Håltet (område nr 37.1) bör 
nämnas 

Påverkan på anlagda gröna miljöer (parker, träd-
gårdar, kyrkogårdar m.fl.)
» Tillväxtbetingelser för växter blir bättre men ock-

så för skadegörare. Perioder av torka kan innebära 
ökade bevattningsbehov. 

» Park och trädgård kring Råda säteri (område nr 2) 

Påverkan på kulturlämningar i skogsmark 
» Vintrar utan tjäle och ökad nederbörd innebär 

ökad risk för körskador från skogsbruk. Ökade 
skador från skadedjur innebär även att avverk-
ningen behöver ske oftare med fer skador som 
följd. 

» Skador främst på yttäckande lämningar - boplats-
er, gravfält, torp-, odlings- och skogsbetesläm-
ningar. 

» Särskilt Härskogen och Högäset (område nr 33). 

Påverkan på kulturlämningar i jordbruksmark 
» Stigande temperatur, ökande årsmedelnederbörd, 

förlängda växtsäsonger, nya eller förändrade grö-
dor kommer att förändra hur jordbruket bedrivs. 

» Stenmurar, odlingsrösen, tegindelningar och 
bruksningsvägar. Biologisk mångfald kan påver-
kas. 

» Storåns dalgång med intilliggande Björboås och 
Röberg (områden nr 30 och 31 i kulturmiljöpro-
grammet). 

» Kulturmiljöerna utmed drumlinen (område nr 37 i 
kulturmiljöprogrammet). 

Råda säteri. Foto: WSP. 
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KOMMUNENS STRATEGIER OCH MÅL

Kommunfullmäktige har beslutat om övergripande 
strategier i en utvecklingsinriktning för Härryda kom-
muns översiktsplan. Dessa strategier har legat till 
grund för framtagande av strategier och mål för det 
kommunala kulturmiljöarbetet i Härryda kommun. 

KOMMUNENS STRATEGIER 
FÖR ÖVERSIKTSPLANEN 

» Landvetter stad och Mölnlycke ska 
utvecklas och stärkas med ökad 
stadsmässighet och täthet 

» Hindås, Rävlanda och Hällingsjö med 
omland ska utvecklas och stärkas 
utifrån deras respektive lokala 
särart och en småskalig karaktär 

» Möjliggöra verksamhetsutveckling i 
strategiska lägen för ett brett och 
varierat näringsliv 

» Värna, utveckla och tillgängliggöra 
värdefulla natur-, kultur- och 
fritidsområden 

» Värna och utveckla gröna och blå 
stråk samt viktiga landskapsmiljöer 
för att främja biologisk mångfald 

» Utveckla ett robust och effektivt 
transportsystem som möjliggör 
hållbar mobilitet med stärkta 
kopplingar inom och över 
kommungränsen 

På nästa uppslag är en grafsk sammanfattning av 
ÖP-strategier samt kulturmiljöarbetets strategier och 
mål. 

FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
GENERELLT OCH FÖR MILJÖER 

STRATEGIER I 
ÖVERSIKTSPLANEN 

STRATEGIER FÖR 
KULTURMILJÖARBETET 

MÅL FÖR UPPFYLLANDE AV 
STRATEGIER 

Kedja som visar förhållandet mellan strategier för ÖP samt strate-
gier och mål för kulturmiljöarbetet. 
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STRATEGIER OCH MÅL FÖR DET KOMMUNALA 
KULTURMILJÖARBETET

STRATEGIER I ÖVERSIKTSPLANEN 

1. Kulturmiljöer inom kommunen ska utvecklas och brukas samt vara en resurs för stärkande av lokalsamhället.

2. Kulturmiljöfrågor är en viktig del i kommunens arbete med hållbart samhällsbyggande.

STRATEGIER FÖR KULTURMILJÖARBETET 

3. Kulturmiljöer ska värnas med utgångspunkt i utpekade värden i kulturmiljöprogram och kulturmiljöunderlag.

4. Kommunens ska arbeta för att gynna en mångfald av berikande kulturmiljöer 
och informationen om dem ska tillgängliggöras för alla.
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STRATEGI 1 

1.  Kulturmiljöer inom kommunen ska 
 utvecklas och brukas samt vara en resurs 
för stärkande av lokalsamhället.

MÅL INOM STRATEGI 1 

1.1 Ortens framväxt/historia skall vara en naturlig del 
av utvecklingen. Lokal särart/karaktär är grund för 
förtätning och stadsmässighet.

1.2 Kulturmiljön används som resurs för en attraktiv 
livsmiljö som stärker både tätorterna och landsbygden. 

1.3 Nybyggnation ska anpassas/vara ett genomtänkt 
tillägg till befintliga kulturvärden. Vid planläggning i och 
intill värdefulla kulturmiljöer skall värdena inkluderas 
och värnas.

STRATEGI 2 

2. Kulturmiljöfrågor är en viktig del i kommunens 
arbete med hållbart samhällsbyggande.

MÅL INOM STRATEGI 2 

2.1 Kommunen föregår med gott exempel i förvaltning 
av kommunens fastigheter.

2.2 Kommunen stöttar initiativ som kan berika 
kulturmiljön genom rådgivning.

2.3 Kommunen tar fram rutiner för behovsbedömning 
och beställning av antikvariska underlag. 
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STRATEGI 3 

3. Kulturmiljöer ska värnas 
med utgångspunkt i utpekade 
värden i kulturmiljöprogram 
och kulturmiljöunderlag.

MÅL INOM STRATEGI 3 

3.1 Kommunens kulturmiljöer ska värnas och utvecklas i planläggning,  
handläggning av bygglov och i övrig verksamhet inom Samhällsbyggnad.

3.2 Enskilda byggnader med kulturvärden i kulturmiljöprogrammet 
ska värnas 

STRATEGI 4 

4. Kommunen ska arbeta för en 
mångfald av berikande kulturmiljöer 
och informationen om dem
ska tillgängliggöras för alla.

MÅL INOM STRATEGI 4 

4.1 Kulturmiljöprogrammet ska omfatta bebyggelsemiljöer från olika 
tider, av olika slag och avspegla olika samhällsgrupper.

4.2 Kulturlandskapet skall bidra till biologisk mångfald.

4.3 Kulturmiljön ska vara en grund för identitetsskapande.

4.4 Kommunen ska verka för att förbättra tillgängligheten i och till 
kulturmiljöer för olika grupper; både fysiskt på plats och digitalt,  
exempelvis på kommunens hemsida.



 
 

 

 

 

 

 
 

 

GENERELLA FÖRHÅLLNINGSSÄTT FÖR 
NY BEBYGGELSE PÅ LANDSBYGDEN 

Följande förhållningssätt fungerar som en grund för 
generell varsamhet och hänsyn på landsbygden. De 
kompletterar därigenom förhållningssätten för varje 
utpekad miljö. 

Landsbygden
Ny bebyggelse bör ske med hänsyn tagen till befntlig 
karaktär i landskapet, exempelvis: 

» Tillkommande bebyggelse bör ta 
hänsyn till områdets karaktärsdrag, 
exempelvis hos befintlig bebyggelse 
och/eller den omgivande naturen 
(topografin, växtligheten osv).

» Större exploateringar med ny 
bebyggelse på landsbygden behöver 
alltid noggrannt övervägas vad 
gäller placering och utformning i 
förhållande till landskap, naturmiljö 
och kulturmiljö.

» Ny bebyggelse bör i första hand 
placeras nära befintliga hus eller 
gårdar.

» I traditionella by- och gårdsbilder 
bör alltid förtätning ske 
med utgångspunkt i befintlig 
bebyggelsekaraktär (placering, 
utformning, färgsättning osv).

» Viktiga siktlinjer mot traditionella 
bebyggelsemiljöer eller 
framträdande fornlämningar bör 
inte brytas.

23 



24 

HISTORISK BAKGRUND 



 

 

HÄRRYDA KOMMUN - FRÅN ISTIDEN 
TILL VÅRA DAGAR
När inlandsisarna smälte undan, höjdes även havsytan 
genom de väldiga vattenmängder som tillfördes. Havs-
ytans höjning kunde i början dock inte uppväga land-
höjningen, och resultatet blev därför, att landet steg ur 
havet. Så småningom kom landhöjningen att avta och 
vattennivån återigen att höja sig, vilket inträfade för 
omkring 9000 år sedan. Som högst låg vattennivån på 
omkring 90 meter över dagens nivå. Även när vattnet 
var som högst, var det mycket små delar av kommu-
nen som låg under vatten, och dessa var näst intill helt 
koncentrerade till de stora dalgångarna. Storåns dal-
gång utgjorde vid denna tid en långsmal vik eller fjord 
med förbindelse med Kungsbackafjorden via Lygnen. 
För 7000 år sedan började landet återigen resa sig ur 
havet. 

De första människorna 
De första människor, som kom till Göta älvs mynning 
när isen drog sig tillbaka, var jägare och samlare och 
kom invandrande utmed kusten söderifrån. Detta 
skedde för ungefär 10 000 år sedan under den period 
som kallas för jägarstenåldern. Sannolikt tog de sig till 
inlandet utmed dalgångarna kring Storån, Ingsjöarna 
samt Mölndalsån. Människorna förfyttade sig allt ef-
ter tillgången på villebråd och saknade permanenta 
visten. I detta tidiga skede hade åtminstone den västra 
delen av kommunen ett tämligen kustanknutet läge, 
då havsnivån vid denna tid låg i höjd med Kallebäck 
och Lackarebäck i grannkommunerna i väster. 

I Härryda kommun har dalgångarna kring åarna, sjöar-
na kring Härskogen i samt sjösystemen i den mellersta 
och västra delen av kommunen givit goda möjligheter 
till försörjning genom tillgång på såväl fsk och fågel 
som annat vilt. Dessa höglänta trakter kan ha fungerat 
som ett resursområde, där bosättningar skett spora-
diskt och kortvarigt beroende på tillgång på villebråd. 
Vi kan förmoda, att det även tidigt förekommit handel 
med de mer kustnära bosättningarna, där hudar och 
pälsvaror bytts mot t ex fintredskap eller ämnen för 
tillverkning av sådana. 

För omkring 5500 år sedan, på bondestenåldern, räk-
nar man med att människorna i Göteborgsregionen 
började hålla sig med tamboskap och även idka små-
skaligt jordbruk. Fortfarande hade jakt, fske och in-
samling stor betydelse. Gradvis skedde dock en över-
gång till en mer stationär bosättning: Sannolikt var det 
genom svedjebruk som skogsmark omvandlades till 
åker och betesmark. 

10 000 f.Kr. till 1.800 f.Kr) och äldre bronsålder (ca 
1800 f.Kr till 1200 f.Kr.). Det rör sig om till exempel 
yxor, skrapor och knivar, samt föremål som har med 
redskapstillverkning att göra, exempelvis avslag, spån 
och kärnor i finta. Däremot fnns det relativt få större 
fyndområden inom kommunen och ingen av dem har 
grävts ut. 

Fyndplatserna ligger oftast i eller i nära anslutning till 
sjöar och vattendrag, samt i dalgångarna kring vatten-
dragen. I Storåns och i Mölndalsåns dalgångar fnns 
de festa fynd- och boplatserna. Rådasjön, Landvetter-
sjön, Sandsjön, Nordsjön och Östra Ingsjön är exem-
pel på sjöar, där man hittat förhistoriska fynd. Det har 
också hittats fynd som har med fske och sjöfart att 
göra, nämligen nätsänken av sten och stockbåtar. En 
stockbåt är en slags kanot, tillverkad av en urholkad 
trädstam. De har använts under forntiden, men också 
under historisk tid. Från Härryda kommun känner vi till 
fynd av nio stockbåtar. 

Sannolikt har den förhistoriska aktiviteten under sten- 
och äldre bronsålder skett i anslutning till vattendra-
gen. Vattenvägarna gjorde det möjligt att ta sig till det 
dåvarande kustbandet, eller att förfytta sig mellan oli-
ka jaktmarker och fskevatten. 

Bronsålder 
Bronsåldern i Västsverige infaller mellan ca 1800 f.Kr. 
och 500 f.Kr. Även om bronset har fått ge namn åt pe-
rioden var det ingalunda en vanlig metall. Bronset im-
porterades till Norden, men det kunde bearbetas och 
gjutas om lokalt. Bronsgjutningsplatser har hittats på 
fera håll i Bohuslän. 

Enstaka fynd av brons har gjorts i kommunen. Ett av 
dem hittades i en hällkista, belägen på Skalmereds 
mark söder om Landvetter. Hällkistan påträfades och 
grävdes ut år 1945. Det faktum att hällkistan var be-
lägen under markytan kan tyda på, att den utgör de 
sista resterna av en hög. Fynden vid utgrävningen var 
få. Bland dessa fanns ett bronsbleck, som utgjorde 
resterna av ett bronsföremål, som den döde fått med 
sig i graven. 

Det fnns få kända förhistoriska gravar i kommunen. 
De kan antas vara från yngre bronsålder (ca 1200 f. 
Kr. till 500 f.Kr.) eller järnålder (ca 500 f.Kr. – 1050 
e.Kr.). De festa är i form av stensättningar, något som 
påträfats i Sanserhult, i trakten kring Tahult, samt i 
Värred i den sydöstligaste delen av kommunen. 

Det fnns gott om fyndplatser för redskap i finta och 
bergart i kommunen. De kan dateras till stenålder (ca 
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Det fnns dock uppgifter om gravar, som odlats bort 
eller grävts undan av andra skäl, till exempel en do-
marring som har legat vid Landvetters prästgård. 

Bronsåldern är också känd för sina hällristningar. Inom 
kommunen fnns några lokaler med skålgropar: vid 
Danseredsliderna i Härryda, söder om Hindås och 
i Mölnlycke. Skålgropar är det vanligaste bronsål-
dersmotivet på hällarna, men man har ristat dem un-
der hela förhistorien: från stenålder och in i medeltid. 

Järnålder 
Järnåldern kallar man den tid, som spänner mellan 
500 f Kr och fram till omkring år 1 050 e.Kr. Som 
framgår av namnet börjar människorna vid denna tid 
att använda sig av järn som material till redskap. I pe-
riodens tidigaste skede var järnet en importprodukt, 
men kunskapen om att framställa järn ur myr- och 
sjömalm kom sannolikt att bli utbredd kring år noll. Ett 
unikt fynd av lämningarna efter en smedja i Salmered 
i Landvetter visar att järnbearbetning har skett här åt-
minstone sedan 1000-talet e. Kr.  

Från andra bygder vet vi att järnåldern förde med sig 
nya redskap, material och brukningsmetoder, som 
möjliggjorde ett successivt ianspråktagande av de 
mer tungarbetade lerjordarna längre ner i dalbottnar-
na. En naturlig följd var, att bebyggelsen med tiden 
kom att ligga nära dessa jordar. Sedan har man fort-
satt att bebo och bruka ungefär samma lägen fram 
till 1800-talet. Arkeologiska undersökningar visar att 
järnålderns gravar och boplatser i Härryda kommun 
ligger i anslutning till de historiska gårdslägena och 
deras odlingsmarker. Under senare år har fera gravar 
och gravfält påträfats i Gallhålan samt i Fläskebo och 
vid Nygården i Landvetter. 

Ett uppseendeväckande fynd från järnålder inom 
kommunen är det fynd av keramik, som påträfades i 
Hårskered år 1958. I en grotta bestående av fyttblock 
fann man ett stort antal krukskärvor, som genom sin 
ornamentik kan dateras till århundradena före år noll. 
Vad som är det exakta skälet till att fynden lagts här 
får bli en gissning, men möjligen kan det här röra sig 
om en oferplats. 

Nykolonisation på 1500- och 1600-ta-

let 
Det fåtal gårdar som kom till efter den första jordebo-
ken förlades huvudsakligen till ensligt belägna delar i 
höjdområdena. Kolonisationen gjordes på socknarnas 
utmarker och underlättades genom att kronan gav 

ett visst antal år av skattebefrielse. Efter denna tid av 
skattebefrielse, vanligtvis en tid av trettio år då gården 
i jordeboken redovisas som kronotorp, mantalsattes 
gården efter sin bärkraft. Vanligt var att dessa gårdar 
var satta till ett kvarts mantal. De gårdar som tillkom 
vid denna tid har i senare tid sällan delats, vilket kanske 
skall ses som ett mått på vad jorden i dessa tidigare 
utmarksområden klarade av att försörja. I påfallande 
hög grad är det just dessa ensligt belägna gårdar, som 
fram till idag behållit gårdsbildningar och hustyper 
från tiden före skiftena. Exempel på dessa gårdar är 
Högäset, Stora Håltet, Skogen, Hagedal och Risbohult. 

Stora Håltet. 

Administrativ och kyrklig indelning
Härryda kommun omfattar de fyra socknarna Råda, 
Landvetter, Härryda och Björketorp. Socknarna ut-
gjordes av ett antal gårdar eller byar, som tillsammans 
svarade för en kyrka och som utgjorde en administra-
tiv enhet. Socknarna ingick under medeltiden som del 
av de s.k. Utlanden, tillhörande Skara stift, den kil av 
Sverige som gränsade mot Västerhavet. 

För Sverige var denna kontakt med havet i väster av 
stor betydelse för handeln vilket bl.a. markeras genom 
anläggandet av staden Lödöse och dess efterföljare 
Göteborg längre ner utmed Göta älv. 

De fyra socknarna tillhörde sedan medeltiden tre olika 
härader. Råda ingick tillsammans med Askims, Fäss-
bergs och Kållereds socknar i Askims härad. Land-
vetters och Härryda socknar ingick å sin sida, tillsam-
mans med Partille och Örgryte socknar, i Sävedals 
härad. Slutligen utgjorde Björketorp, tillsammans med 
Bollebygd och Töllsjö en del av Bollebygds härad och 
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var därmed en del av Sjuhäradsbygden. Sockennam-
nen framträder först under 1200-talet i den äldre väst-
götalagen. I Landvetter fnns möjligen en indikation 
på att platsen för kyrkan varit av betydelse redan före 
kristnandet, nämligen fyndet av en domarring söder 
om kyrkogården. Domarringen bortschaktades dock i 
samband med bygget av järnvägen. Landvetters kyr-
ka anses till vissa delar vara från 1300-talet, även om 
byggnadens nuvarande utseende är  präglat av de om-
byggnader som genomfördes under 1800-talet. 

en mellan de båda länderna var ett hett tvisteämne. 
Några gränsmarkeringar mellan den gamla riksgrän-
sen fnns alltjämt bevarade, bl a Sundastenen, belä-
gen på den smala landförbindelse som skiljer sjöarna 
Nordsjön och Östersjön, samt Djursten, belägen söder 
om Benareby på vägen mot Hällesåker. Vid fera tillfäl-
len drabbades Råda socken av danskarnas härjningar, 
och under det nordiska sjuårskriget 1563 nedbrändes 
ett stort antal gårdar, främst i Råda socken. 

Landvetter kyrka. 

Härryda socken hade även den en medeltida försam-
lingskyrka, som dock revs under mitten av 1800-ta-
let för att ersättas med en ny. Björketorps medeltida 
kyrka gick samma öde till mötes, men här uppfördes 
den nya kyrkan en bit ifrån den gamla kyrkplatsen. Den 
gamla kyrkplatsen fnns alltjämt kvar, omgärdad av en 
hög granhäck, med bevarade grundmurar efter den 
gamla kyrkan på den gamla kyrkogården. Råda kyrka 
kan beläggas från 1550-talet men har sannolikt haft 
föregångare. Den nuvarande timrade och panelklädda 
kyrkan uppfördes under 1700-talet. 

De fyra socknarna har i alla tider utgjort en del av land-
skapet Västergötland. I den äldsta länsindelningen 
från 1634 ingick socknarna i Älvsborgs län. Genom en 
förändring av den administrativa indelningen år 1680 
överfördes Hisings, Askims och Sävedals härad samt 
staden Göteborg tillsammans med det drygt tjugo år 
tidigare införlivade Bohuslän till Göteborgs och Bohus 
län. Det ytterst syftet med denna nya indelning var att 
befästa den nygrundade staden Göteborgs betydelse. 

Den västliga delen av kommunen låg under 
1400-1500-talet som gränsbygd mellan Sverige och 
Danmark, till vilket Halland då hörde. Gränsdragning-

Sundastenen. 

Även Landvetter och Härryda drabbades av danska 
anfall under samma tid. Landvetter, Härryda och Råda 
kom även att beröras av osämjan de båda rikena emel-
lan genom att vid freden i Knäred 1613 och sju år fram-
åt ställas som säkerhet vid Älvsborgs lösen. 

I samband med Göteborgs grundande 1621 gavs Sä-
vedals härad till staden i förläning. Detta gav den nya 
staden privilegier som närmast kan liknas vid dem 
som var förbehållna adeln. Bland annat skulle hära-
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det bidra med arbetskraft till staden vilket skedde ge-
nom att häradets indelta soldater fck tjänstgöra som 
stadssoldater, en föregångare till Göteborgs polisvä-
sende. Stadsportarna och stadens tullvägar bemanna-
des med dessa stadssoldater, och även anläggnings-
arbeten utfördes med soldaterna som arbetskraft. 
Systemet med indelta stadssoldater avvecklades inte 
förrän år 1889. 

Skogsmarken i Sävedals härad var även den förbehål-
len staden och dess behov av timmer för husbygge 
och skeppsbygge. För bönderna innebar detta att de 
kunde dömas till dryga böter, om de blev ertappade 
med att ta virke ur skogen. Framför allt var det ek som 
ansågs värdefull, då denna behövdes för skeppsbygg-
nad. Göteborgs privilegier förändrades först 1830, då 
rättigheterna till skogen ersattes med en fastlagd av-
gift i pengar, den s.k. skogsräntan, en avgift som levde 
kvar ända in på 1940-talet. Sävedals häradsrätt hade 
mellan 1640 och 1887 sitt tingshus förlagt till Land-
vetter. 

I en kunglig förordning om kommunal självstyrelse på 
landet, utfärdad 1862, skulle varje socken utgöra en 
kommun med kommunalstämma eller fullmäktige. 
Genom denna förordning överfördes många samhäl-
leliga aktiviteter från kyrkan till de borgerliga kommu-
nerna. 

Vissa smärre justeringar av gränser har gjorts i tre av 
socknarna. År 1948 överfördes Långenäs och Bena-
reby från Landvetter till Råda socken och kommun. 
År 1952 överfördes byarna Älmhult, Fagerhult, Klåd-
degärde och Limmerhult i den östligaste delen av 
Härryda till Björketorps socken. Samtidigt överfördes 
Ingelse och Stockagärde från Bollebygd till Björketorp. 
På 1990-talet genomfördes mindre gränsjusteringar 
gentemot Mölndals och Lerums kommuner. 

En sammanläggning av de två kommunerna Landvet-
ter och Härryda, under namnet Landvetter kommun 
genomfördes i och med storkommunsreformen år 
1952. Dagens Härryda kommun tillkom 1971 genom en 
sammanläggning av de tre kommunerna Råda, Björke-
torp och Landvetter. 

Säterier och storgårdar
I socknarna Härryda och Landvetter var näst intill 
samtliga gårdar skattegårdar, d v s de ägdes och bru-
kades av självägande bönder. Detta skilde sig från för-
hållandet i Råda och Björketorps socknar som hade 
ett stort inslag frälsehemman, d v s gårdar, som lydde 
under något storgods. I Råda socken låg en stor del 
av gårdarna direkt under Råda säteri under 1600- och 

1700-talen. Råda säteri är belagt i skriftliga källor 
från slutet av medeltiden. Apelnäs säteri, belägen i 
Storåns dalgång, omtalas som säteri under 1600-ta-

Råda säteri, parksidan. Inga bearbetningar gjorda. Bohusläns muse-
ums arkiv. Licens: CC BY NC ND. Länk till verk: Länk 

let. Smedstorp, beläget i dalgångens andra sida, lydde 
under 1600-talet under Apelnäs men fck senare egna 
sätesrättigheter. Hällingsjö gård redovisas som säteri 
från början av 1800-talet. 

Under framförallt 1700- och 1800-talen kom fera 
gårdar, främst i den västra delen, att förvärvas av för-
mögnare folk i första hand från Göteborg. I samband 
därmed omgestaltades dessa gårdar efter högre-
ståndsideal till herrgårdar, såsom fallet är i Råda och 
Smedstorp. Idealen kom även att prägla utformningen 
på gårdar som Långenäs och Pixbo. 

Färdvägar och kommunikationer 
Anläggningar för samfärdsel utgör betydelsefulla in-
slag i dagens Härryda kommun; allt ifrån de tidigare så 
betydelsefulla vattenlederna, det äldre vägnätet och 
järnvägen fram till dagens motorväg och storfygplats. 

Kommunikationerna genom de fyra socknarna har 
sannolikt varit av stor betydelse mycket tidigt. Genom 
den nuvarande kommunen gick den äldre vägsträck-
ningen mellan Nya Lödöse, Göteborgs föregångare, 
och Jönköping. De tidigaste skriftliga beläggen för 
denna vägsträckning är från 1540-talet, då den bru-
kades som härväg under nordiska sjuårskriget, men 
sannolikt har vägen betydligt äldre anor. Vägen fnns 
redovisad på de tidigaste kartorna över vägnätet från 
senare hälften av 1600-talet. Fortfarande fnns delar av 
denna äldre vägsträckning bevarad. Danseredsliden är 
en del av den gamla landsvägen, som tidigt ersattes av 
en ny sträckning. Där berättar såväl vägstandard som 
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väghållningsstenar om hur vägarna var förr. Även på 
norra sidan om Mölndalsån, kring Bårekulla på höjder-
na utmed Landvettersjön, fnns delar av denna äldre 
vägsträckning bevarad. En väg med tradition är även 
den s.k. prästvägen mellan Landvetter och Partille på 
vilken prästen i moderförsamlingen Landvetter färda-
de till kyrkan i Partille. 

Då gästgiveri- och skjutsväsendet organiserades i 
mitten av 1600-talet, fck Landvetters by och Bugär-
de i Björketorps socken gästgiverier. Under slutet av 
1700-talet fyttades det senare till Hällingsjö. 

Vägen Hällingsjö-Hällesåker på 1950-talet. Foto: AB H. Lindenhag. 
Inga bearbetningar gjorda. Mölndals stadsmuseums arkiv. Licens: 
CC BY-SA 4.0 Länk till verk: Länk. 

Milstolpe och stora lövträd kantar den äldre landsvägssträckningen 
förbi Hällingsjö gästgiveri. 

Vattenvägarna har sannolikt tidigt nyttjats för sam-
färdsel. Stor betydelse fck de, då skogsnäringens 
betydelse ökade under 1700-talets senare del, då de 
större åarna kunde brukas som fottningsleder. 

Det gamla jordbrukslandskapets förändring gör också 
att äldre vägnät och kommunikationsleder växer igen 
och försvinner. I det gamla agrara landskapet var sti-
gar och vägar ett påtagligt inslag, slingrande mellan 
berg och åkrar, utefter sankmarker och hagar. Kontak-
ten med såväl andra byar, som nödvändiga leder till 
utmarker och mossar utgjorde förutsättningar för ett 
fungerande jordbruk. Idag kan ofta delar av detta väg-
system skönjas under planterad granskog och lövsly. 

HUR MÄNNISKOR FÖRSÖRJDE SIG 

Jordbruk 
Jordbruk och boskapsskötsel har intill sen tid varit en 
viktig sysselsättning i de fyra socknarna. Det har dock 
sällan utgjort den enda utkomstmöjligheten för befolk-
ningen. Även skogen har varit viktig för försörjningen, 
liksom olika sidoutkomster, såsom snickeri eller annat 
hantverk. Ofta har gårdarna och byarna haft en egen 
identitet just genom den särskilda bisyssla man där 
bedrivit. Jordbruksbygderna var som nämnts tidigt 
koncentrerade till de stora ådalarna samt de samman-
hängande moränområdena. De vidsträckta bergsom-
rådena norr och söder om Mölndalsån var utmark, där 
man lät kreaturen gå och beta. Detta förhållande var 
på fera håll bestående fram till sekelskiftet 1900. Bo-
skapsskötsel var fram till mitten av förra seklet näst in-
till uteslutande av större betydelse än åkerbruket och 
marken för fodertäkt, ängsmarken eller slåttermarken, 
upptog betydligt större arealer än åkermarken. 

Orsaken till detta förhållande kan spåras i att åkrarna 
vid längre tids brukande krävde tillförsel av närings-
ämnen för att inte utarmas. Den näring som kunde till-
föras var gödsel och därigenom var boskapen en direkt 
förutsättning för åkerbruket. I det äldre småskaliga 
jordbrukslandskapet, till skillnad från tiden efter den 
agrara revolutionen under 1800-talets mitt, var det 
åkrarna som hägnades från betande djur, såväl tam-
boskap som vilda djur. Stängsling gjordes av trägärds-
gårdar eller stengärdsgårdar av den sten man fann på 
den plöjda åkern. Ängarna var av två slag, dels sidvall-
sängen eller fuktängen, som var förlagd i sluttningar, 
där man drog nytta av vattnet såväl till bevattning som 
för tillförsel av näringsämnen. De torra slåtterängarna, 
de s.k. hårdvallsängarna, var i allmänhet bevuxna med 
lövträd och buskar. Lövträden beskars kraftigt och löv 
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och grenar användes som djurfoder samt för tillverk-
ning av olika redskap. 

Förutom odling på de permanenta åkrarna invid gårdar 
eller byar bedrevs på de festa håll även svedjebruk. 
På svedjeåkrarna odlades främst rovor och råg samt 
även potatis när denna blev mer allmänt spridd som 
hushållsgröda. Svedjeåkrarna låg ofta långt från går-
den, men denna olägenhet uppvägdes av att de under 
de första åren gav mycket god avkastning. Efter att 
ha odlats under några år fck svedjan under något de-
cennium fungera som slåtter- eller betesmark för att 
därefter helt överges och växa igen med skog. Svedjan 
kunde i en del fall även permanentas till åker, s k lyck-
odling. Lyckodlingen var i många fall förutsättningen 
för den torpetablering som blev vanlig på skogsmar-
ken under 1800-talet. 

För skattläggning av gårdar och byar upprättades jor-
deböcker med angivelse om gårdens skattekraft och 
förmåga att försörja sin brukare. Hemmansklyvning, 
att ägorna delades upp mellan fera brukare, blev 
mycket vanlig under 1700-talet. Följden blev, att hem-
manens ägor på många ställen splittrades i många och 
långsmala tegar för var gård. År 1757 kom en förord-
ning om storskifte, vilken syftade till att samla de olika 
brukningsenheternas mark till mer sammanhängande 
enheter. I nuvarande Härryda kommun genomfördes 
storskifte i ett stort antal byar under 1700-talets slut. 
Storskiftet kom ej att beröra utmarken, och bebyggels-
en kom i de festa fall att stå kvar på den gamla bytom-
ten. Då storskiftet bedömdes ha en otillräcklig efekt, 
kom år 1807 en förordning om enskifte, följd 1827 av 
den något mindre omvälvande förordningen om laga 
skifte. 

Enskiftet och laga skiftet kom att bli 1800-talets stora 
reformer på landsbygden. Syftet med reformerna var 
att samla alla utspridda tegar under en gård. Refor-
men innebar, att många av de forna byarna glesades 
ut, genom att vissa gårdar fck skyldighet att utfytta 
från den gamla byplatsen. Resultatet blev en glesare 
gårdsplacering med nya bebyggelselägen på höjder 
i åkermarken eller efter skyddande bergssidor, alltså 
som vi ofta ser landsbygdens bebyggelse idag. 

Skiftet genomfördes i huvudsak mellan 1830 och 1850 
i de större dalgångarna och mellan 1856 och 1890 i 
de höglänta områdena. De stora skillnaderna i tiden 
hör sannolikt ihop med att ägoförhållandena inom de 
större byarna redan tidigt krävde en reform, medan 
skogsbygdens förhållandevis självständiga smågårdar 
inte berördes av ägosplittringen i motsvarande grad. 

Det fnns även ägor som aldrig har skiftats, t ex  då 
marken varit sammanhållen, eller där fera delägare 
i ett hemman i skogstrakter kunnat expandera jord-
bruksmarken på bekostnad av utmarken. 

En annan mycket stor förändring på landsbygden var 
förbättringen av såväl jordbruksredskap som jordbruk-
steknik. Stålplogen, som infördes under 1800-talets 
början, gjorde att de tidigare obrukbara lerjordarna 
kunde tas i anspråk som odlingsmark. Under senare 
delen av 1800-talet blev dikningstekniken mer ut-
bredd, och detta, tillsammans med introduktionen av 
växelbruk och konstgödsling skapade förutsättningen 
för ett rationellt jordbruk, där åkern intog den domi-
nerande ställningen. De forna slåtterängarna dikades 
och lades under plogen, och därmed fanns förutsätt-
ningarna för att uppodla större sammanhängande 
ytor. Successivt förändrades landskapet mot det land-
skap vi har idag. 

För de obesuttna, som inte ägde mark under 1800-ta-
let, var möjligheterna till arbete på gårdarna en 
livsnödvändighet. Befolkningsökningen under mitten 
och senare delen av detta sekel gav upphov till ett stort 
överskott på arbetskraft. Omfattande ägodelningar 
och hemmansklyvningar förekom under 1800-talet 
och början av 1900-talet. Jorden var uppdelad i rela-
tivt små brukningsdelar och endast ett i fåtal större 
enheter. 

Idag dominerar jordbruket fortfarande markutnytt-
jandet i största delen av Björketorps socken, medan 
det i de andra tre socknarna fått en mer undanträngd 
ställning vid sidan om bostads- och småindustribyg-
gande på den gamla åkermarken. Sammanslagning-
ar av gårdar till större enheter med ofta kreaturslös 
drift innebär stora förändringar för landskapsbild och 
bebyggelse. Avsides belägna och mindre goda jordar 
samt beteshagar och ängar växer igen. Många ekono-
mibyggnader och uthus blir överfödiga, och ett kul-
turhistoriskt mycket väsentligt inslag i miljön försvin-
ner därmed. 

Många fna och ofta välbyggda stengärdsgårdar vid 
ägo- och brukningsgränserna utgör idag värdefulla 
inslag i odlingslandskapet. Typiskt än idag i de mera 
höglänta områdena med moränjord är de många 
odlingsrösena på inägorna. I vissa områden har det 
funnits rikligt med sten i åkermarken som vid uppod-
ling under 1800-talet blivit till magnifka gärdsgårdar 
såsom de vi ser vid Viken väster om Hällingsjö samt 
Björnhult nordöst om samma ort. 
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En ovanligt bred stenmur kringgärdar odlingsmarken i Viken vid 
Östra Ingsjön. Foto: Bohusläns museum. 

Skogsbruk 
Vid sidan av jordbruk och boskapsskötsel torde sko-
gen ha spelat en stor roll under hela perioden. Virke 
var en viktig exportvara, och Västsverige var rikt på 
skog, särskilt den värdefulla eken och boken. Under 
hela tiden omgärdade Kronan - och för Härrydas och 
Landvetters del staden Göteborg- avverkningen med 
stränga restriktioner. Bönderna fck hugga till husbe-
hov men ej för avsalu eller betala sin skatt med arbetet 
att hugga och bereda virket. 

Att skogen under 1700-talet fck en allt större bety-
delse som inkomstkälla framgår av det ökade antalet 
sågar under samma tid. Som exempel fanns i de bägge 
socknarna Härryda och Landvetter år 1727 sju sågar, 
medan antalet mot slutet av seklet stigit till 33 styck-
en, de festa dock enkla husbehovssågar. Mölndalsån 
användes som fottningsled sedan fallet i Mölnlycke 
röjts, troligen på 1630-talet. 

Under l810-talet skiftas de samfällda skogsmarkerna 
i Råda och Björketorps socknar. Efter att skogsmarken 
friköpts från Kronan delades den upp mellan hemma-
nen i Härryda och Landvetters socknar under 1840-ta-
let. Skogsskiftena var inte så sällan belägna långt från 
gården, och särskilt på höjdområdena i Björketorps 
socken är mönstret tydligt att de är uppdelade i långs-
mala skiften. Torpetablering på skogsskiftena var ett 
sätt för de egendomslösa att klara sin försörjning. 

Skogstillgången var under 1800-talets andra hälft god 
i Härryda och Björketorps socknar, medan all äldre 
skog i Landvetters socken huggits ut och skogarna i 
Råda socken, med undantag av frälseskogarna, i det 
närmaste varit skövlade allt sedan 1700-talet. 

De mer skogrika gårdarna avverkade timmer och så-
gade eventuellt upp det till brädor. Flottningsleder 
fanns från Nedsjöarna vid Mölndalsån ned till Möln-
dal, genom Ingsjön via Lindomeån samt slutligen via 
Storån till Lyngnern. När Boråsbanan stod klar 1894, 
kom denna att överta en stor del av virkestransporter-
na. Viktiga lastplatser blev då bl. a. Rävlanda, Hindås 
och Härryda. I Hindås fnns fortfarande rester av en 
lastkaj, varifrån det fottade timret överfördes till järn-
vägen. Denna plats hade tidigare på kartan beteck-
ningen Hindås Hamnspår. 

På många ställen i kommunen har det även bedrivits 
träslöjd med tillverkning av bl.a. åror, lådor och kvas-
tar. Göteborg, Borås och Knallebygden torde ha utgjort 
säkra avsättningsmarknader. 

Hantverk 
Hantverk, främst trähantverk, blev en viktig inkomst-
källa som komplettering till jordbruket. Särskilt stor 
omfattning fck hanteringen under slutet av 1800-ta-
let och början av 1900-talet, då efterfrågan ökade och 
transporterna underlättades genom järnvägens till-
komst och vägnätets förbättring. 

Även produkter som gruvstöttor, järnvägssyllar och 
s.k. pråmknän var viktiga. Det var vanligt, att de en-
skilda byarna mer eller mindre specialiserade sig på 
enstaka varuslag. Tillverkning av stegar, faggstänger 
och åror var vanlig, liksom framställning av mindre fö-
remål som kvastar och slevar. 

Det fnns även andra, mer specialiserade och krävan-
de hantverk. Sydvästra delen av kommunen ligger nära 
Lindome, där möbelsnickeriet har anor sedan slutet av 
1600-talet. Under 1800-talet och främst kring sekel-
skiftet hade byar såsom Sundet och Vrestaby en stor 
tillverkning av möbler, som till största delen såldes på 
Järntorget i Göteborg. Mölnlycke AB startade i slutet 
av 1800-talet egen tillverkning av möbler. Här gjordes 
bl.a bänkarna till riksdagens båda kamrar. Dessa fnns 
nu i riksdagshusets stora partilokal. Tillverkningen 
upphörde vid konkursen 1906. Flera anställda börja-
de då i egna, mindre verkstäder, bl. a. i Djupedalsäng 
och Hulebäck, att tillverka kvalitetsmöbler. Även i 
Björketorps socken snickrades en hel del möbler från 
1800-talets slut, särskilt sedan järnvägen underlättat 
transporterna. 

Tunnbinderi förekom i vissa byar, särskilt under 
1800-talets andra hälft. Fram till andra världskriget 
sysselsattes så gott som hela Benarebybygden i detta 
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hantverk, medan hantverket t.ex i Snåkered och Skal-
mered utövades under årtiondena kring 1900. Under 
1900-talet började många helt eller delvis att tillverka 
fsklådor eller lock, en verksamhet som fortfarande 
pågår, fast i mindre skala, liksom trälådestillverkning 
i Bertshult nordost om Eskilsby. 

I Råda socken fnns en mycket lättkluven gnejssort. I 
byar som Hårskeröd, Lahall, Hyltan och Djupedalsäng 
hade man en stor tillverkning av ”Rådahallar”, stora 
fata stenar, som används i trottoarer och som ränn-
stenar samt till trädgårdar i bl.a. Göteborg. Närheten 
till Göteborg medförde också att ett stort antal träd-
gårdsmästerier etablerades vid l800-talets slut. 

Björketorps socken var en del av Sjuhärads-byg-
den och den textilindustri, som växte upp där under 
1800-talet, fck ett visst genomslag. I Björketorp fö-
rekom mest förläggarsystemet med både hemvävning 
och stickning. Senare, på 1900-talet, etablerades en 
liten textilindustri, Kamgarnsfabriken i Rävlanda. 

På Nedsjöarna bedrevs omfattande ishantering. Här 
sågades stora mängder is, som togs upp och lades i 
islador för förvaring till sommaren, då den användes i 
bl a kylskåp. En islada har funnits i Landvetter för för-
varing av is upptagen från Landvettersjön. 

Redan 1796 kom det första blygsamma industriella 
initiativet. Katrinefors kopparhammare anlades invid 
Stora Bugärde tullsåg och kvarn i Björketorps socken. 
Inte så långt därifrån, i Hällingsjö, drevs ett garveri 
under 1800-talets andra hälft. Båda dessa tidigindu-
striella verksamheter är avläsbara i landskapet genom 
sina mäktiga stenfundament. 

Vid Härsjödamm i Härryda socken drevs tullkvarn, 
såg och benstamp. Ett fertal tullkvarnar och sågar var 
igång i de fyra socknarna, vid Mölnlycke, Björketorps 
Backa, Älmhult, Limmerhult, Hällingsjö, Apelnäs m f. 

Kring sekelskiftet och under 1900-talets början kom 
även fera andra småindustrier igång, t ex en orgelfa-
brik i Landvetters Backa och en tofelfabrik i Härryda. 

BEBYGGELSEUTVECKLING -
LANDSBYGDEN 
Genom äldre lantmäterikartor kan vi idag få kun-
skap om hur bebyggelsen i äldre tid placerades, hur 
gårdarna var formade, samt hur marken brukades. 
De äldsta kartorna, de geometriska kartorna, är från 
1600-talets senare del. Det är först under 1700-talets 
mitt som vi har kartmaterial, som täcker in fertalet av 
de befntliga gårdarna eller byarna. Mindre klungbyar 
tycks ha varit det normala, vanligen var de belägna i 
övergången mellan berg och dal. Av naturliga skäl har 
även ensamgårdar och glesare bybildningar förekom-
mit. Enstaka radbyar fnns också. Själva gården bestod 

vanligen av många små hus i en oregelbunden grupp, 
men det fnns även exempel på kringbyggda gårdar. 

Vi vet idag inte hur den vanligaste bostaden såg ut 
före slutet av 1700-talet. Sannolikt var ryggåsstugan 
den dominerande hustypen. Ryggåsstugan var timrad 
och bestod av ett rum med spiskomplex samt farstu. 
Rummet saknade innertak, och takåsarna var helt ex-
ponerade från insidan. 

Högloftsstugan var fram till 1800-talet en vanlig stug-
typ i Sydvästsverige. Den bestod av en ryggåsstuga, 
till vilken fogats en eller två uppskjutande loftbyggna-
der utmed gavlarna. Medan stugan alltid var uppförd 
i timmer, kunde loftbyggnaderna vara uppförda i skif-
tesverk. Idag fnns ingen av dessa stugtyper bevarade i 
kommunen. Däremot fnns det några kända långlofts-
stugor, exempelvis i Högäset och i Huvdaby. Lång-
loftsstugan kännetecknas av att ryggåsstugan byggs 
på till samma höjd som de två bodarna. 

Enkelstugan har även den en lång tradition som hus-
typ. Den består i sin enklaste utformning av rum och 
kök. Ingången ledde till köket, som fck karaktär av för-
rum. Ugnskomplexet sköt i de äldre enkelstugorna ofta 
ut från väggen. Hustypen förstorades med tiden, och 
en gemensam rökgång och murstock förband ugnen i 
köket med en kakelugn i rummet. Med tiden fck hus-

Långloftsstuga i Högäset. 

Framkammarstuga i Kåhult. 
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typen en högre takresning och en vindsvåning, som 
kunde inredas. Denna stugtyp uppfördes relativt ofta i 
torpmiljöer under 1800-talet. 

Framkammarstugan var en hustyp, som hade stort ge-
nomslag som byggnadstyp i de fyra socknarna. I de tre 
östligaste är hustypen alltjämt så vanlig, att den kan 
betraktas som karaktäristisk. Framkammarstugan ut-
görs av en byggnad av enkelstugetyp, som tillbyggts 
med ytterligare en stocklängd vid gaveln invid stugde-
len. På så sätt har ytterligare ett rum, en framkamma-
re, erhållits. Framkammaren kunde bestå av ett större 
rum eller vara uppdelad i två kamrar. 

Bebyggelsen i den gamla oskiftade byn var mycket tät. 
Boningshus och ladugårdar låg nära varandra och till 
synes utan ordning. Huvuddelen av bebyggelsen ut-
gjordes av skilda byggnader för olika funktioner. Byn 
kunde därför te sig ganska stor. Laga skiftet, vars syfte 
i första hand var att samla de spridda ägorna till större 
och därmed mer lättbrukade enheter, innebar även en 
mycket påtaglig förändring av bymiljöerna. 

Gården skulle enligt intentionerna bakom skiftet ligga 
på den jord, som den fck sig tilldelad genom skiftet. 
Efekten blev att fera av byns gårdar tvingades fytta 
ut från byn. De utfyttade gårdarna förlades mestadels 
parallellt utefter skyddande bergssidor med utsikt 
över de egna ägorna. Ungefär samtidigt började man 
att i stället för de raka ladugårdslängorna bygga dessa 
i L-form eller U-form, och de fck den karaktäristiska 
”skånken”, den öppna logporten, en bit av långväggen, 
indragen under takfallet till en öppen gång. 

Manhuset gavs ofta en helt ny utformning i och med 
skiftena och de nya moden inom lantmannabebyggel-
sen, som började få genomslag under senare delen av 
1800-talet. Bostadshus på enkel bredd, såsom fram-
kammarstugan och enkelstugan, fck då konkurrens av 

nya hustyper med hjärtvägg, det västsvenska dubbel-
huset och hus med sexdelad plan. 

Av dessa är hus med sexdelad plan den äldsta husty-
pen med ett ursprung i de typritningar för prästgår-
dar och militärboställen som började komma under 
1700-talet. Dessa var i sin tur traderade från herr-
gårdarnas planlösning och ytterst från ideal från den 
ståndsmässiga arkitekturen i Italien och Frankrike. Ur-
sprunget, herremansbostaden, hade ett stort huvud-
rum, en sal innanför hallen i byggnadens mitt, med en 
planlösning, som präglades av symmetri. I den förenk-
lade form som planen fck under 1800-talet; fck huset 
ofta en genomgående hjärtvägg med en minskning av 
salen som följd. 

Vanligare än hus med sexdelad plan blev det väst-
svenska dubbelhuset. Byggnadstypen fnns belagd 
sedan 1830-talet och har sedan dess varit en vanlig 
hustyp i Bohuslän, Dalsland och västra Västergötland 
och har uppförts långt in på 1900-talet. Byggnaden 
består av tre rum och kök placerade i korsform runt 
en murstock. Murstocken kunde därigenom betjäna 
fera rum. Ursprunget till hustypen anses ha varit en-
kelstugan, till vilken fogats förrådsrum på byggnadens 
baksida som en förlängning av taket. Med tiden skall 
sedan förråden ha inkorporerats i byggnaden som rik-
tiga kammare och takåsen ha förfyttats till byggna-
dens mitt. 

Mot seklets slut var det vanligt att förse jordbruksbyg-
dens bostadshus med snickerier kring verandor och 
fönster. Ofta fck husen en mycket medveten stildräkt, 
som inspirerats av samtidens mönsterblad för såväl 
enskilda snickerier som hela byggnader. Av den be-
byggelse, som med tiden växte upp kring kyrkorterna 
och de tidiga ortsbildningar som började framträda 
mot 1800-talets slut, var företrädesvis dubbelhuset 
och enkelstugan de mest representerade hustyperna. 

U-formad ladugård med ”skånke” i Bugärde. Västsvenskt dubbelhus i Lillhult. 
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BEBYGGELSEUTVECKLING 
- INDUSTRIER OCH 
TÄTORTSBILDNING 

Mölnlycke
Textilindustrin vid Mölnlyckefallen grundades 1849 
och bestod då av ett bomullsspinneri med färgeri och 
blekeri. Dess arbetarstab växte snabbt och gav upp-
hov till ett blomstrande samhälle. Redan 1879 hade 
antalet anställda stigit till 400 vid Mölnlyckefabriken. 

Redan på ett tidigt stadium uppfördes arbetarbostä-
der för arbetskraften i närheten av fabriken. Ur fera 
aspekter var den bebyggelse, som växte fram i anslut-
ning till textilindustrin i Mölnlycke avvikande från den, 
som tillkom i andra delar av kommunen. Bostäderna 
är nu rivna, men 1900-talets egnahemsområden och 
stiftelsebyggda hyreshus återstår. Mölnlycke var un-
der slutet av 1800-talet i mångt och mycket en bruks-
ort, där bostadsförsörjningen ombesörjdes av indu-
strin. Här fanns fera stora hyreskaserner med namn 
som Bracka, Mästarbyggningen, Stockholm, Malmö, 
Sverige, Norge, Skolan, Torpet, Saxen, London och Pa-
ris för fabrikens arbetare. Ägaren själv lät för egen räk-
ning uppföra det magnifka Wendelsberg under början 
av 1880-talet. Långt senare växte egnahemsmiljöer 
fram i Mölnlycke med omnejd. I öster lät företaget i 
början av 1930-talet bygga ett villaområde med typ-
hus, Alehagen. 

I en industrimiljö som Mölnlycke kom av naturliga skäl 
arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och frikyrkorörel-
sen att växa sig starka, något som kom att manifeste-
ras i uppförandet av ett Folkets Hus år 1906. Det brann 
ned och ersattes av ett nytt Folkets hus 1938 i funktio-
nalistisk stil. 

I anslutning till Folkets hus fnns också en missionskyr-
ka, uppförd 1905 av Mölnlycke Missionsförening som 
bildades två år tidigare. 

Ytterligare nya bostadsområden växte fram under 
1930-talet genom Gärdesområdet, Hagaslätt samt 
Nedre och Övre Kindbogården. Därtill uppfördes ett 
hyreshusområde, Soläng, från mitten av 1940-talet. 

En fitigt anlitad arkitekt i Mölnlycke har Lennart 
Kvarnström varit. Först som stadsarkitekt i Råda 
kommun på 1940-talet, sedan som chefsarkitekt vid 
Göteborgs Förorters Arkitektkontor. Bland områdena 
märks bland annat kedjehuseområdet Solsten (cirka 
1955), villaområde väster om Wendelsbergsparken 
(1960-1962) samt ett antal villor och centrumbygg-
nader i tätorten. Göteborgs Förorters Arkitektkontor 
har fortsatt att sätta stark prägel på tätorten genom 
att vara upphovsarkitekt till miljonprogramsområdet 
Säteriet (tidigt 1970-tal). 

Foto över Mölnlycke fabriker sett från öster, taget cirka år 1900. Foto: Harald Kristian Eriksén. 
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Stationssamhälle och villasamhälle 
Järnvägen mellan Göteborg och Borås stod färdig 
1894. Utmed banan uppfördes stationshus i Möln-
lycke, Landvetter, Härryda, Hindås och Rävlanda. Min-
dre anhalter anlades kring sekelskiftet i Pixbo, Långe-
näs och Snåkered. Banans tillkomst kom att öka de 
större orternas betydelse, och med tiden växte dessa 
ut till samhällen dit många av de tidiga industrierna 
förlades. 

Från och med 1920-talet gav koncentrationen av bo-
städer till dessa orter underlag för viss mindre afärs-
verksamhet och en del servicenäringar. 

Ett särpräglat inslag i byggnadsbeståndet vid sekelskif-
tet var den bebyggelse, som omkring denna tid tillkom 
i Hindås, Pixbo och Långenäs. Denna var sprungen ur 
en annan samhällsklass än den bondebefolkning, som 
bodde i de omgivande gårdarna. Det var i stället bor-
gerskapets estetik, som kom till uttryck i dessa villor, 
såväl vad gäller val av placering som i de enskilda hu-
sens utformning. Anläggandet av Boråsbanan gjorde 
det möjligt att snabbt förfytta sig mellan staden och 
landet. De välbärgade göteborgarna fck härigenom 
möjlighet till ett dubblerat boende. Utvecklingen moti-
verades sannolikt dels av ett naturskönt läge och dels 
av att det här bedrevs en organiserad försäljning av 
egnahemslotter i enlighet med tidens idéströmningar 
om att bo på landet och om villastadens fördelar. 

De tre villasamhällena,  Pixbo, Långenäs och Hindås, 
är samtliga vackert belägna invid sjöar, platser som 
genom sin skönhet ansågs lämpliga att förlägga ett 
sommarresidens på. Villorna här gavs en mycket va-
rierad stildräkt, med knytning till de olika samexiste-
rade konkurrerande arkitekturstilar, som med snabb 
följd avlöste varandra under decennierna kring sekel-
skiftet. Här uppfördes såväl villor med drag av jugend 
och nationalromantik som villor med klassicistiska 
detaljer. 

Villorna i dessa miljöer gjordes mestadels mycket sto-
ra. Variationen mellan olika hus är stor med såväl hus 
med strikt symmetrisk uppbyggnad som hus med en 
friare organisk uppbyggnad. 

Villastadstanken fck något senare även ett visst ge-
nomslag i Pixbo som dock bebyggdes med något enk-
lare villor. 

De sommarvillor, som uppfördes i Hindås, Långenäs 
och Pixbo, var de första utpräglade fritidshusen inom 
den nuvarande kommunen, men under de följande de-
cennierna skulle de följas av omfattande fritidsbebyg-
gelse, om än av betydligt enklare slag. 

Stationen i Landvetter, år 1916. Mölndals stadsmuseums arkiv. Licens: CC BY-SA 4.0 Länk till verk: Länk. 
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Hindås 
Särskilt bebyggelsen i Hindås avvek från den gäng-
se bebyggelsen inom kommunen. Efter att järnvägen 
mellan Göteborg och Borås anlagts 1894 blev traktens 
vackra natur upptäckt av göteborgare ur de högre so-
cialgrupperna. De lät tidens nya ideal för arkitekturen 
komma till uttryck i stora sommarvillor och pensionat. 
Det fnns anledning att anta att den nya arkitekturen 
gav impulser och idéer till lokalbefolkningen. Som ex-
empel på detta fnns fera bostadshus från omkring 
1910-talet kring Rävlanda som har en karaktär som 
antyder att bygdens snickare vid denna tid tagit till sig 
den estetik som göteborgarna fört med sig till sock-
nen. 

Tyringehemmet i Hindås, foto från cirka 1950-1970. Interiörbild från Hindås stationshus, taget år 1950. 

Järnvägsstationen i Hindås. Vykort med texten ”Sporttåget har anlänt”, årtal: 1960. 
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Idag
Härryda kommun är idag kontrasternas landskap. Här 
samsas dåtid med nutid och framtid; från gårdar med 
äldre bebyggelse och rika spår av äldre tiders brukan-
de till högteknologiska företagsbyar och en internatio-
nell fygplats. 

Mölnlycke har genomgått fera faser. Från jordbruks-
bygd och sockencentrum, till bruksort och vidare till 
välfärdssamhällets kommuncentrum kring 1900-ta-
lets mitt. Senaste decennierna har tätorten vuxit fram 
till ett modernt handels- och kommuncentrum. 

Wendelsbergs folkhögskola, uppförd 1883 som bostad åt disponen-
ten vid Mölnlycke fabriker, Bruno Wendel. 

Odlingslandskap vid Rävlanda sanatorium. Värreds by i Storåns 
dalgång skymtar i bakgrunden. 

Landvetter kyrka. De äldsta delarna kommer från 1300-talet. Tornet 
i stram klassicism uppfördes 1836-1845. 

Bostadsområdet Säteriet är placerat uppe på en höjdplatå med om-
givande skog och uppfördes i början av 1970-talet. Namnet ankny-
ter till det närliggande Råda säteri. 

Odlingslandskap i Sanserhult. Hulebäcksgymnasiet, invigt 1995, gav kommuninvånare möjlighet 
till gymnasieutbildning inom kommunen. 
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RÅDA KYRKOMILJÖ 
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1 RÅDA KYRKOMILJÖ 
Kyrkan, skolhusen och prästgården stod för flera viktiga samhällsfunktioner i Råda socken.

Beskrivning
Råda kyrka är belägen i västra delen av dagens Möln-
lycke tätort. Strax ovan kyrkan ligger skolbyggnaden 
och som hörntomt i villakvarteret, mittemot kyrkan, 
ligger prästgården. Kyrkvägen går från Wendelsberg, 
förbi kyrkan och till Råda Stock. Mellan de två äldre 
delarna av kyrkogården fanns tidigare en körväg från 
Råda säteri till kyrkan. Den är nu gångväg. 

Kyrkan (1) är uppförd i liggande timmer samt klädd 
med lockpanel och taket är klätt med stickspån. Kyr-
kan har förändrats i några omgångar men 1700-tals-
prägeln är trots detta mycket välbevarad. 

Bland de mest påtagliga förändringarna är den om-
byggnad som genomfördes under ledning av Sigurd 
Curman år 1918 då byggnaden breddades på båda sid-
or om tornet. Denna tillbyggnad, med sina småspröj-
sade fönster, ger kyrkan en närmast nationalroman-
tisk prägel. Samtidigt med denna förändring sökte 
man återställa byggnadens ursprungliga 1700-talska-
raktär. 

Kyrkogården omgärdas av en fnt lagd stenmur med 
en vitputsad stiglucka åt öster. 

I en slänt norr om kyrkan ligger ”Kyrkskolan” (2), upp-
förd 1871. Kyrkskolan är ett välbevarat exempel på en 
mer påkostad skolbyggnad i trä från 1800-talets se-
nare del. Intill kyrkskolan fnns en byggnad med fasad 
i samma gula kulör som kyrkskolan som har fungerat 
som lärarbostad. 

Prästgården uppfördes 1931 som komministerbostad 
och är en byggnad i en och en halv våning. Den har en 
för tiden karaktäristisk klassicistisk utformning med 
sitt framträdande valmade tak. 

Historik och fakta 
Råda kyrka uppfördes 1712 och ersatte då en före-
gångare som var belägen strax intill. Belägg fnns för 
kyrka på 1550-talet men möjligen har här funnits kyr-
ka ännu tidigare. Kyrkan tillbyggdes med ett vapenhus 
1750 och år 1796 uppfördes tornet. Kyrkans innertak 
målades 1734 av den kände kyrkomålaren Christian 
von Schönfeldt. 

Kyrkan var fram till 1932 huvudman för folkskolan i 
Sverige. Enligt Folkskolestadgan av år 1842 skulle det 
fnnas minst en fast skola i varje socken. Den första 
egna skolbyggnaden i Råda, ”Kyrkskolan”, stod färdig 
först 1871 och byggdes i slänten norr om kyrkan. 

Under andra halvan av 1800-talet växte Mölnlycke 
samhälle snabbt och Kyrkskolan täckte inte behovet. 
Kyrkan hyrde 1875 ytterligare lokaler i ett av fabrikens 
nybyggda bostadshus, som fck namnet Fabriksskolan. 

Strax nedanför Kyrkskolan byggdes i början av 
1920-talet en lärarbostad med två lägenheter. 

Skolbyggnaden användes som skola till 1990-talet då 
den övertogs av Råda församling och utnyttjas nu för 
kyrkans ungdomsverksamhet samt för konferenser 
och sammanträden. Den har kvar namnet Kyrkskolan. 

Motivering
Sammantaget är de tre vid varandra belägna byggna-
derna en välbevarad kyrkomiljö och ett tydligt uttryck 
för den tid då kyrka och skola var nära integrerade. 
Råda kyrka är en träkyrka som speglar både sin till-
komsttid från 1700-talet men speglar genom sin om-
byggnad även 1910-talets restaureringsideal. 

Välbevarade skolbyggnader från 1800-talets mitt. 

Lagskydd
Kyrkligt kulturminne 
» Kyrkan och kyrkogården har ett skydd genom 

Kulturmiljölagen. 

Plan- och bygglagen 
»  Området omfattas liksom all bebyggelse av ge-

nerella varsamhetskrav enligt PBL 8:17. Hän-
synskrav enligt PBL 2:6 gäller alltid. Förhållnings-
sätt anges nedan. 

»  Hela området bedöms omfattas av särskilt värde-
fullt bebyggelseområde enligt PBL 8:13. Värdeful-
la karaktärsdrag får inte förvanskas. Särskilt vär-
defulla byggnader enligt samma paragraf fnns 
upptagna i byggnadsinventeringen. 

Fördjupad kulturmiljöbedömning 
» För att följa förhållningssätten för miljön kan det 

krävas en kulturmiljöutredning eller antikvariskt 
utlåtande inför vissa åtgärder. 

Framsida: Prästgården med framförvarande uppfart och trädgård. 
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LANDSKAPET 

Helhetsmiljö 

Värdefulla karaktärsdrag 

Helhetsmiljö bestående av byggnader i form av sock-
enkyrka, kyrkskola och prästgård, samt kyrkogårdar. Kyr-
kan dominerar landskapet. 

Förhållningssätt 

Helhetsmiljön med dess ingående delar där kyrkan do-
 minerar landskapet bibehålls. 

Viktiga historis- Kyrkvägen löper genom området från Wendelsberg till Viktiga historiska samband och landskapets öppenhet 
ka samband 

BEBYGGELSE -
MILJÖN 

Byggnader 

Råda stock. En äldre vägsträckning löper även till Råda 
säteri (idag gångväg). Kyrkomiljön omges av en öppenhet 
i väster som gör dessa samband tydligare. 

Värdefulla karaktärsdrag 

Råda kyrka med fasad av röd lockpanel och brant tak 
klätt med stickspån, samt Råda kyrkskolas skolbyggnad i 
trä, avfärgad i gult - båda byggnaderna har symmetriskt 
placerade rundbågsfönster. Den intilligande prästgården 
med matchande klassicistisk fasad och brant, valmat tak 
täckt med grått skiffer. 

bibehålls. 

Förhållningssätt 

 Byggnader och dess individuella karaktärsdrag, material 
och detaljer bör bevaras. 

Viktiga land-
skapselement 

Fint lagd stenmur kring kyrkogården med en vitputsad 
stiglucka. 

Stenmur och stiglucka bör bevaras. 

Kyrkskolan. Hus uppfört som lärarbostad med två lägenheter. 

Prästgården. Råda kyrka. 

Värdefulla karaktärsdrag och förhållningssätt 
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RÅDA SÄTERI 
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Råda säteri
Kulturmiljö i programmet
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2 RÅDA SÄTERI 
Säterimiljö med minnen från Ostindiska kompaniets dagar. 

Beskrivning
Råda säteri är beläget vid Rådasjön. Inägorna, väl sam-
lade kring säteriet, omges av ekskog. Den bergiga ud-
den längst i väster är lövskogsklädd med en konstgjord 
ruin från 1830-talet. 

Herrgårdsanläggningen kännetecknas av den utform-
ning som tillkom på 1770-talet. Jämförelser med his-
toriska kartor från 1776 och 1786 visar i huvudsak 
dagens säteri. En monumentalt anlagd trädgård med 
terrasser och gångar omger corps-de-logiet (huvud-
byggnaden) och de bägge fyglarna. 

Corps-de-logi 
Corps-de-logiet är uppfört i två våningar, medan de 
bägge fygelbyggnaderna är i en våning. Västra fygeln 
återuppfördes efter brand 1887. Alla tre byggnader-
na har gråmålade träpaneler under valmat tak. Takfot 
och entréer har sparsam och strikt nyklassisk dekor. 
Hopbyggd med den östra fygelbyggnaden ligger den 
ålderdomliga ”bagarstugan”. 

Fägård 
Fägården är klart avskild från huvudbyggnaderna och 
har två kvadratiska magasinsbyggnader placerade 
framför en U-formad ladugård. Möjligen kan magasi-
nen vara en rest av anläggningen före Törngrens tid, 
dvs 1600-tal. Fähusdelen av tegel byggdes 1901, men 
de båda vinklarna av trä är ett par årtionden äldre. En 
muromgärdad väg leder ner mot en ruinmiljö upp-
byggd av Martina von Schwerin 1830-1840 ”för att 
förhöja naturens romantik”. 

Trädgårdsmästeri 
Under 1800-talets senare del drevs på säteriet ett om-
fattande trädgårdsmästeri, och i områdets östra del 
fnns växthus och grunder samt trädgårdsmästarbo-
stad. Strax efter sekelskiftet byggdes nya arbetarbo-
städer öster om corps-de-logiet. 

Omgivning 
I väster ansluter området till kulturmiljön kring Gunne-
bo slott, vilket är redovisat i kulturmiljöprogrammet 
för Mölndals kommun. Gunnebo är kulturreservat. 

Historik och fakta 
Namnet Råda är belagt i skriftliga källor från 1300-ta-
let. Under krigen mot danskarna under 1640-talet 
förstördes säteriet och blev inte återuppbyggt förrän 
under slutet av seklet. 

Framsida: Råda säteris huvudbyggnad, terrasserade park och arbe-
tarbostäder sett från Pixbo på andra sidan Rådasjön. 

Under 1700-talet fck säteriet till stor del sin nuva-
rande utformning. Byggnaderna uppfördes av Martin 
Törngren, direktör vid Ostindiska kompaniet. För rit-
ningarna stod dennes svåger, William Chambers, se-
dermera hovarkitekt i England och känd som arkitekt 
för trädgårdsanläggningarna Kew Gardens utanför 
London. 

Motivering
De äldre bostadshusen och parkmiljön är del i en sam-
lad högreståndsmiljö som minner om det välstånd 
som skapades genom handeln med Kina och Sydost-
asien. Säteriet är ett mycket fnt och välbevarat ex-
empel på byggnadskonst och miljögestaltning för de 
högre samhällsskikten under 1700-talets senare del. 

Lagskydd
Kulturmiljölagen 
» Säteriets huvudbyggnad, de två fyglarna samt 

de två magasinen skyddas som byggnadsminne 
genom Kulturmiljölagens 3:e kapitel. Skyddsfö-
reskrifter fnns utarbetade för byggnadsminnet 
vilka skall följas. Vid eventuell förändring skall 
godkännande till ändringen inhämtas från läns-
styrelsens kulturmiljöenhet. Byggnader inom kul-
turmiljön som inte är byggnadsminnen skall vår-
das så att deras kvaliteter bevaras. Skyddet och 
tillståndskraven omfattar även ett område kring 
byggnaderna. 

» Fornlämningar skyddas i 2:a kap. KML. Ingrepp i 
fornlämning, exempelvis fytt, rivning, övertäck-
ande, bortgrävning eller annan påverkan kräver 
tillstånd från länsstyrelsen. 

Plan- och bygglagen 
» Området omfattas liksom all bebyggelse av gene-

rella varsamhetskrav enligt PBL 8:17. Hänsynskrav 
enligt PBL 2:6 gäller alltid. Förhållningssätt anges 
nedan. 

» Hela området bedöms omfattas av särskilt värde-
fullt bebyggelseområde enligt PBL 8:13. Värdeful-
la karaktärsdrag får inte förvanskas. Särskilt vär-
defulla byggnader enligt samma paragraf fnns 
upptagna i byggnadsinventeringen. 

Miljöbalken 
» Säterimiljön ingår i sin helhet i Rådasjöns natur-

reservat, ett kommunalt naturreservat som berör 
hela Rådasjön och dess närliggande omgivningar. 
Reservatsbildningen syftar bland annat till att sä-
kerställa landskapets natur- och kulturvärden. 
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Fördjupad kulturmiljöbedömning 
» För att följa förhållningssätten för miljön kan det 

krävas en kulturmiljöutredning eller antikvariskt 
utlåtande inför vissa åtgärder. 

Allén fram till säteriet. Foto: Bohusläns museum Entrépartiet markeras av klassicistiska detaljer. 

Huvudbyggnaden har genomgått mycket begränsade förändringar sedan den uppfördes 1772. Den östra fygelbyggnaden (till vänster i bild-
en ovan) är från samma tid, medan den östra (till höger) är återuppbyggd efter en brand 1887. 
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Ovan: Vagnslider och magasin med pyramidformat tak, möjligen från 1600-talet. Foto: Bohusläns museum. 

Fähusdelen i tegel från 1901. 
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LANDSKAPET Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Helhetsmiljö  Helhetsmiljön bestående av byggnaderna, träden i allén samt 
 trädgården, stenmurarna och de vida utblickarna åt flera håll 

  över odlingslandskapet. Herrgårdsmotivet med den dominanta 
huvudbyggnaden, dels i änden av uppfartsallén, dels från 
vattenrummet. 

Helhetsmiljön med dess ingående delar där herr-
gården är dominant från såväl uppfartsallén i norr 

 som vattenrummet i söder bibehålls. 

Grönska och 
topografi

 Ekskog som omger de historiska inägorna. Lövskogsbeklädd 
bergudde i väster med konstgjord ruin. Stora värdefulla träd. 

Grönska och topografi i området bibehålls genom 
 att hållas obebyggd. Lövskogar, bland annat ekskog, 

 samt ruinmiljön värnas. Stora träd värnas. 

Historiska och Visuella samband mot odlingslandskap i  flera riktningar, samt Utblickar över öppet odlingslandskap samt mot 
visuella sam- mot torpmiljön i norr hålls fria. torpmiljö bör bibehållas genom att hållas fria från 
band tillkommande bebyggelse. 

-BEBYGGELSE Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt MILJÖN 

Byggnadsmin-  Corps-de-logie med huvudbyggnad, flygelbyggnader samt fä- Dialog ska ske med länsstyrelsen innan eventuell 
nen gård med magasinsbyggnader omfattas av skyddsbestämmel-

 ser för byggnadsminne. 
förändring. 

Övriga byggna-
der 

Trädgårdsmästeri med växthus, trädgårdsmästarbostad och 
  husgrunder. Arbetarbostäder bredvid corps-de-logiet. 

Byggnadstyper och dess individuella karaktärsdrag 
beskrivna ovan värnas. 

Viktiga land-
skapselement 

Muromgärdad väg ner mot romantisk ruinmiljö vid sjön. Muromgärdad väg och ruinmiljö värnas. 

Råda säteri präglar även omgivningen genom storslagen huvudbyggnad och parkmiljö med stora träd. Utsikt från Pixbo på andra sidan Rå-
dasjön. 

Värdefulla karaktärsdrag och förhållningssätt 
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PIXBO HERRGÅRD 
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Pixbo herrgård
Kulturmiljö i programmet
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3 PIXBO HERRGÅRD 

Herrgårdsanläggning med 1800-talsprägel och omgivande grönområden med höga naturvärden. 

Beskrivning
Huvudbyggnad 
Av det befntliga bostadshuset är nedervåningen 
från 1700-talet, medan övervåningen tillkom sedan 
grosshandlare Josef Heyman övertagit gården under 
1860-talet. 

Herrgårdsmiljö 
Under Heymans tid bedrevs på Pixbos mark en om-
fattande fruktodling och trädgårdsrörelse. Då anlades 
också det system av dammar, som avvattnades från 
damm till damm, och som alltjämt fnns kvar. Mellan 
de tre dammarna i den norra delen av miljön fnns 
stensatta dämmen och stenskodda kanaler. Samman-
lagt fem dammar fnns kvar, även om en av dem, den 
s.k. Björndammen, idag ligger inne i ett villaområde. 
Ovanför herrgården leder en väg med stensatta kanter 
förbi den västligast belägna dammen och vidare mot 
Gunnebo slott. 

Historik och fakta 
Namnet Pixbo går att belägga redan från år 1540 
(Pigsbo), men fanns troligen redan under senmedel-
tiden. Namnet är en sammansättning av mansnamnet 
Pik och pluralformen av ett gammalt ord för bod, alltså 
en bod till förvaring eller tillfälligt uppehåll. Ortnam-
nets ursprungliga betydelse var alltså ”mannen Piks 
förvaringsbodar”, enligt ortnamnsforskningen. 

Motivering
Herrgårdsbyggnaden är delvis ombyggd, men myck-
et av exteriörens utformning från den senare hälften 
av 1800-talet återstår alltjämt. Dammarna och den 
stenkantade vägen har fera välbevarade konstruk-
tionsdetaljer och är intressanta inslag i miljön. Miljön 
kring herrgården är uttagen som särskilt betydelsefull 

Framsida: Pixbo herrgårds huvudbyggnad. 

En anlagd damm i områdets nordöstra del. 

natur- och kulturmiljö genom att den gränsar direkt till 
Gunneboparken, vilken är av regionalt intresse för fri-
luftsliv. 

Inom områdets skogsparti fnns även fera stensätt-
ningar. 

Lagskydd
Kulturmiljölagen 
» Fornlämningar skyddas i 2:a kap. KML. Ingrepp i 

fornlämning, exempelvis fytt, rivning, övertäck-
ande, bortgrävning eller annan påverkan kräver 
tillstånd från länsstyrelsen. 

Plan- och bygglagen 
» Området omfattas liksom all bebyggelse av gene-

rella varsamhetskrav enligt PBL 8:17. Hänsynskrav 
enligt PBL 2:6 gäller alltid. Rekommendationer 
anges nedan. 

» Hela området bedöms omfattas av särskilt värde-
fullt bebyggelseområde enligt PBL 8:13. Värdefulla 
karaktärsdrag får inte förvanskas. Pixbo herrgård 
klassas som särskilt värdefull byggnad. 

Fördjupad kulturmiljöbedömning 
» För att följa förhållningssätten för miljön kan det 

krävas en kulturmiljöutredning eller antikvariskt 
utlåtande inför vissa åtgärder. 

Fördämning vid dammarna nordöst om herrgårdsbyggnaden. 
Foto: Bohusläns museum. 
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LANDSKAPET Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 
Placering i land-
skapet 

Huvudbyggnadens dominans och synlighet uppdragen i en slutt-
ning med utlbick över öppna marker och den gamla vägsträck-
ningen (Herrgårdsvägen) nedanför 

Herrgårdens dominans och synlighet värnas. Ut-
blickar över öppna marker i söder bör bibehållas. 

Grönska Huvudbyggnadens fondverkan med den grönskande parkmiljön 
bakom. I parkytan som avgränsar mot bostadsområdena finns 
äldre stora lövträd, en äldre stödmur av natursten samt rester 
av en allé som berättar om en tidigare väg. 

Öppna grönskande ytor kring herrgården och 
Herrgårdsvägen bör hållas fria från bebyggelse. 

Viktiga sam-
band 

Huvudbyggnadens samband med den historiska parken och dam-
marna – vilket förmedlas av ett bevarat gångstigssystem (bland 
annat en stenkantad väg mot Gunnebo) från 1800-talet. 

Samband mellan park, dammar och gångstigssys-
tem bör bibehållas. 

BEBYGGELSE 
MILJÖN Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Hustyp Herrgårdsbyggnad med en bevarad sexdelad herrgårdsplan från 
1700-talet i bottenplan, tredelad, nyrenässanspräglad utformning 
med mittrisalit och sidorisaliter. Tillbyggd med flyglar och på-
byggd med en våning vid 1800-talets slut. Fasader präglade av 
1800-talets slut; liggande vit träpanel och mörkare fönsterbågar. 

Den för herrgårdsbyggnader typiska exteriöra ut-
formningen, planformen och planlösningen enligt 
beskrivna karaktärsdrag bör värnas. 

Orientering och 
anblick 

Herrgårdsbyggnadens orientering i riktning mot Herrgårdsvägen. 
Höga lövträd och inramande buskar på tomten. Det kring tomten 
inramande järnstaketet och järngrinden med spetsiga pollare av 
granit. 

Herrgårdens öppna tomt med höga lövträd och 
buskar samt inramande järnstaket med järngrind 
och spetsiga pollare av granit bör värnas. 

Viktiga land-
skapselement 

Systemet av dammar sammankopplade av stensatta dämmen 
och stenskodda kanaler. Stenkantad väg. Stenkonstruktionerna 
har välbevarade konstruktionsdetaljer och är även intressanta 
inslag i miljön. 

Dammarnas konstruktioner med dämmen och ka-
naler bör bibehållas och skyddas från att växa 
igen. Även stenkantad väg bör hållas öppen. 

Skala, grönska 
och topografi

Den högre belägna kuperade parken bakom herrgårdsbyggnaden. Parkmiljön bör hävdas fortsatt genom varsam röj-
ning och gallring. Fornlämningsmiljöer bör hävdas 
så att lämningsformerna framträder. 

Relation till 
omgivning 

Allé utmed vägen sydväst om herrgården som berättar om en 
äldre vägsträckning. 

Allé utmed vägen sydväst om herrgården omfattas 
av generellt biotopskydd och bibehålls. 

Huvudbyggnaden sedd från öster. 

Värdefulla karaktärsdrag och förhållningssätt 
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4 
MÖLNLYCKE FABRIKER 

OCH WENDELSBERG 
Industri-, park- och bostadsmiljö som avspeglar fabrikens successiva utveckling från 1800-talets mitt till det sena 
1900-talet. Miljön omfattar tre delområden. 4.1 Mölnlycke fabriker, 4.2 Wendelsbergsområdet och 4.3 Bostadsområde i 
Wendelsberg. 

Historik och fakta 
Mölnlyckes framväxt som industriort inleddes år 1849, 
då fabrikören G F Hennig anlade Mölnlycke Väfveri, 
ett bomullsspinneri med färgeri och blekeri invid fallen 
mellan Landvettersjön och Massetjärn (nr 1 på kartan 
nedan). Efter Hennigs död 1852 var det dennes måg, 
Bruno Wendel, som tillsammans med kompanjoner 
fortsatte utvecklingen av textilindustrin. 

Industrin expanderade snabbt och byggnader för såväl 
industriverksamheten som byggnader för boende för 
arbetarna tillkom invid fabriken öster om Massetjärn 
från 1850-talet och fram till 1890-talet. Arbetarna fyt-
tade hit främst från Sjuhäradsbygden. En park anlades 
med 8 dammar till för arbetarbostäders dricksvatten-
försörjning samt för bevattning. Stensatta vägar anla-
des. 

Två generationers disponentbostäder uppfördes under 
denna glansperiod; år 1852 och år 1883. Den senare 
uppfördes efter ritningar av den kände göteborgsarki-
tekten Adrian Crispin Pettersson. 

Större delen av arbetarbostäderna låg nere vid järnvä-
gen. Dessa har rivits i takt med industrins utbyggnad 
mot väster. Men en f.d. färgarmästarbostad fnns kvar, 
sedermera kallad Strandvillan. 

Mölnlycke fabriker hade haft en relativt god lönsamhet 
fram till sekelskiftet, då den gynnsamma trenden vän-
de. 1906 gick företaget i konkurs. Verksamheten togs 
över av Claes Johansson & Co väveri AB. 

Disponentbostaden med tillhörande byggnader bjöds 
ut till försäljning i samband med konkursen 1906 och 
inköptes av nationalgodtemplarorden, NGTO, som till 
Wendelsberg förlade Sveriges första folkrörelseägda 
folkhögskola. 

På 1930-talet uppfördes den senaste disponentbosta-
den i östra delen av Wendelsbergs parkmiljö. 

Mölnlycke AB var enligt uppgift år 1962 landets störs-
ta textilindustri. 

Flygbild över Wendelsbergs folkhögskola taget 1951. Fabriksområdet beläget vid Massetjärn skymtar i övre vänstra hörnet. I övre hö-
gra hörnet bostadsbebyggelse. Fotograf: AB Flygtrafk. Inga bearbetningar gjorda. Licens: CC BY-SA 
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4.1 MÖLNLYCKE FABRIKER 

Beskrivning
Landskapet 
Mölnlycke fabriker är beläget vid Mölnlyckeån och 
Massetjärn. Anläggningen med dess utbyggnader från 
olika tider skapar en industriell helhetsmiljö vid tjär-
nen. 

Öppenheten mot Massetjärn och den omgivande obe-
byggda grönskan förstärker fabriksområdets roll som 
landmärke i landskapet. Sambanden med Mölnlycke 
blir härigenom tydliga. Andra viktiga samband är den 
stensatta kanalen med bevarade järnräcken som bi-
drar till byggnadsmiljöns äldre prägel. 

Pågående förändringar 
Mölnlycke fabriker genomgår vid tidpunkten för det-
ta arbete stora förändringar i form av förtätning inom 
fabriksmiljön. Drygt 700 nya lägenheter fördelat på 
ett antal ferbostadshus samt en ny arena håller på 
att uppföras. Omfattningen av den nya bebyggelsen - 
bland annat höjd- och volymmässigt - innebär att en 
ny karaktär skapas i området. 

Fabriksmiljö från den äldsta brukstiden 
Den första disponentbostaden från 1852 ligger i direkt 
anslutning till och upphöjt över fabriksområdet (1). 
Den tillbyggdes med en större byggnad i vinkel 1882. 
F.d. Färgmästarbostaden (2) ligger istället lågt nere vid 
sjön. De två gula trähusen är miljöns tydligaste karak-
tärsdrag av den äldre brukstiden. Snickeridetaljer ger 
en tidstypisk prägel av schweizerstil. 

Fabriksbyggnaderna har tillkommit från 1848 och 
framåt. Det är oklart om det fnns något bevarat från 
1800-talets mitt, de äldsta uttrycken präglas av den 
påkostade tegelarkitektur som är typisk för tiden kring 
sekelskiftet 1900. Här kan nämnas de två byggnads-
delar (3,4) som uppfördes som väveri 1896-1900. Nr 
3 har en mycket välbevarad karaktär i form av en låg 
sågtaksbyggnad där väggarna är murade i rött tegel 
med raka valv ovan de liggande fönstren. Fasaden är 
indelad vertikalt av pilastrar i gult tegel som fortsätter 
i en dekorativ tegelfris runt takfoten. Nr 4 har likaledes 
en välvbevarad industriell tegelarkitektur med en de-
korativ fris av gult tegel. 

Spåren av den tidigaste fabriksmiljön med dess kanal, 
från vilken vattenkraften togs för drivning av fabrikens 
maskiner, fnns kvar i miljön. Kanalen och byggnader-
na har en orientering i väst-östlig riktning som är ett 
viktigt kännetecken. Kanalen kantas av järnstaket och 
broar löper över till fabriksbyggnaderna. 

På andra sidan Fabriksgatan löper en länga, också i 
tegel, som är uppförd som kontor och lager 1893 (5). 
Byggnaden har mycket höga värden genom de, tids-

typiska industriarkitekturen i tegel med detaljer som 
handslaget tegel, en telferanordning som berättar om 
användningen som lager, klassiska fönsterband samt 
en skylt med en kontorssymbol. 

Fabriksmiljöns utbyggnad 
Ju längre västerut i den sammanhängande anläggning-
en desto yngre blir byggnadernas karaktär. En utbygg-
nad från 1910-talet märks i ett jugendpräglat parti med 
ett mörkare tegel än tidigare och med mångspröjsade 
fönster. 

Ytterligare västerut vidtar en ökad skala. Dessa bygg-
nader (6,7) är av samma ålder som tidigare nämnda 
fabriksbyggnader men har genom påbyggnader under 
1900-talet fått en delvis annan karaktär. Särskilt nr 6 
har fortfarande en mycket välbevarad äldre karaktär 
från 1910-talet med småspröjsade fönster samt delvis 
intakta takfönster ut mot Fabriksgatan. 

Längst västerut präglas anläggningen av en storskalig-
het med prägel av 1970-talets material och arkitektur. 

Längst österut står pannhuset med skorstenen (8) från 
1970-talet. Särskilt skorstenen är ett viktigt landmärke 
och utgör med sina moderna material en kontrast mot 
intilliggande äldre industribyggnader. 

Motivering
Fabriksområdet är en grundpelare i Mölnlyckes fram-
växt vilket den påkostade utformningen i industriell 
tegelarkitektur och den stensatta kanalen berättar om. 
Utbyggnader, likaledes i rött tegel, visar på fortsatta 
storsatsningar under 1900-talet. Disponentbostad 
och färgmästarbostad i schweizerstil visar på olika 
sociala skikt samt på anläggningens utseende under 
1800-talets andra hälft. Närheten till järnvägsspåret 
samt de visuella sambanden över Massetjärn mot den 
intilliggande tätorten skapar en värdefull helhetsmiljö. 

Lagskydd 
»  Området omfattas liksom all bebyggelse av gene-

rella varsamhetskrav enligt PBL 8:17. Hänsynskrav 
enligt PBL 2:6 gäller alltid. Rekommendationer 
anges nedan. 

»  En samlad miljö längs Fabriksgatan innefattande  
gatans sträckning samt objekt 1-8 i områdeskartan 
omfattas av särskilt värdefullt bebyggelseområde 
enligt PBL 8:13. Värdefulla karaktärsdrag nedan 
får inte förvanskas. Särskilt värdefulla byggnader 
inom området framgår i byggnadsinventeringen. 

Fördjupad kulturmiljöbedömning 
» För att följa förhållningssätten för miljön kan det 

krävas en kulturmiljöutredning eller antikvariskt 
utlåtande inför vissa åtgärder. 

59 



Kontors- och lagerbyggnaden från 1893 (5) 

Fabriksbyggnad från 1896-1890 som varit väveri (3). Byggnaden har en mycket välbevarad karaktär. 
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LANDSKAPET 

Placering i land-

Värdefulla karaktärsdrag 

Industriell helhetsmiljö med olika utbyggnadsperioder vid 

Förhållningssätt 

Upplevelsen av industrins utbyggnadsperioder värnas. Samband 
skapet Massetjärn. mellan miljön, Massetjärn och övriga samhället värnas så 

 långt det är möjligt inom ramen för planerade förändringar. 
Topografi, grön-
ska och visuella 
egenskaper 

Öppenheten mot Massetjärn och den omgivande obebyggda 
grönskan som förstärker fabriksområdet som landmärke. 

Rollen som landmärke möjliggjord genom öppna ytor kring 
Massetjärn och omgivande obebyggd grönska värnas så långt 

  det är möjligt inom ramen för planerade förändringar. 

 Historiska, De viktiga visuella och funktionella sambanden med Möln- Sambanden värnas så långt det är möjligt inom ramen för 
fysiska, visuella  lycke. Stensatt kanal och intiliggande järnvägsspår som löper  planerade förändringar. 
samband 

BEBYGGELSE 
MILJÖN 
Hustyp 

-

genom området. 

Värdefulla karaktärsdrag 

Disponentvillan och färgmästarebostadens färgsättning med 
gult målade paneler och ljusare grå/vita snickeridetaljer kan 
återspegla original färgsättning. Detaljernas prägel av schwei-
zerstil som visar på byggnadernas bakgrund i 1800-talet. 

Förhållningssätt 

 Karaktär enligt beskrivna karaktärsdrag och material värnas. 
 Färganalys behöver utföras innan ommålning. 

Orientering och  De äldre fabriksbyggnadernas påkostade industriarkitektur. Den industriella karaktären enligt beskrivna karaktärsdrag 
anblick Fasader med olikbränt tegel, murningsdetaljer i form av 

tegelfriser och lisener samt repetitiv fönstersättning. Den 
yngre storskaligare delens anslutande materialval. 

värnas. 

Viktiga land-
skapselement 

Den stenskodda kanalen genom området, kantad av järns-
staket. Broar över kanalen in till de äldre byggnaderna. 

Stenskodd kanal, broar och smidesjärnsstaket bevaras. 

Väveritillbyggnad från 1896-1900 (4) Utbyggnad från 1910-talet (6). Bortanför det utbyggnad från samma 
tid (7) som har en mer förändrad karaktär genom påbyggnad. 

Färgmästarbostaden (2) Disponentvillan (1). Foto: Archidea 2015. 

Värdefulla karaktärsdrag och förhållningssätt 
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4.2 WENDELSBERGSOMRÅDET 

Beskrivning
Trävilla i en omgivande lummig parkmiljö 
Bruno Wendels andra disponentbostad från 1883 fck 
namnet Wendelsberg (1) och är naturskönt belägen 
i en parkmiljö han låtit skapa med dammar, artfräm-
mande träslag och vandrings- och ridstigar. Dammarna 
fungerade som vattenreservoarer till arbetarbostäder-
na och utgör än idag vackra inslag i parkanläggningen. 

Disponentbostaden är uppförd i trä med en utform-
ning som ansluter till dåtidens arkitekturideal av tegel 
och puts. Byggnaden bär drag av nyrenässans med sin 
symmetriskt utformade fasad och plan. De olika torn-
byggnadernas variationsrika utformning och placering 
ger byggnaden en omväxlande prägel. 

Nedanför byggnaden, i slänten ner mot Massetjärn, 
fnns en tillhörande park med vattenkonst i tre avsat-
ser. Bakom bostadshuset bildas en öppen gård med en 
samtida byggnad innehållande stall, vagnbodar och 
lador (2). 

Entrén till anläggningen (3) har en ståtlig inramning i 
form av en grind i smide med överliggare och granit-
stöttor krönta av örnar i brons. Från en portvaktsstuga 
löper en lindallé fram till huvudbyggnaden. 

Den f.d. disponentbostaden bär idag spår av en relativt 
omfattande ombyggnad från 1930-talet för folkhög-
skolan, med förhöjt tak för att inrymma ytterligare en 
våning. Den nya bostaden till disponenten, benämnd 
Ugglegården (4) har en tidstypisk, klassicistisk ut-
formning. 

Tjänstebostaden för rektorn vid Wendelsbergs folk-
högskola uppfördes 1938 (5). 

Som fna utryck för den modernistiska arkitekturen 
förtjänar att nämnas elevbostäderna som uppfördes 
på skolans område under början av 1960-talet (6). 

Motivering
Före detta disponentbostaden Wendelsberg är med 
sin mycket påkostade utformning en byggnad av stort 
kulturhistoriskt värde. Tillsammans med fabriksom-
rådet och tillhörande bebyggelse representerar Wen-
delsberg en mycket framträdande del av Mölnlyckes 
historia. Parkanläggningen bär prägel av 1800-talets 
romantiska parkideal. 

För Wendelsbergsparken fnns en skötselplan från 
2021 som syftar till att framhäva parklandskapet som 
Bruno Wendel lät skapa. 

Lagskydd 
»  Området omfattas liksom all bebyggelse av gene-

rella varsamhetskrav enligt PBL 8:17. Hänsynskrav 
enligt PBL 2:6 gäller alltid. Rekommendationer 
anges nedan. 

»  Området omfattas i sin helhet av särskilt värde-
fullt bebyggelseområde enligt PBL 8:13. Värdeful-
la karaktärsdrag ovan får inte förvanskas. Särskilt 
värdefulla byggnader inom området framgår i 
byggnadsinventeringen. 

»  Området omfattas av trädfällningsförbud enligt 
Byggnadslagen (1947:385). 

»  Två villor vid entrén till Wendelsbergsparken 
(1:574 och 1:556) omfattas av varsamhetsbe-
stämmelse att taklutning och byggnadshöjd ska 
bibehållas samt att tak ska vara svarta eller mörk-
grå. 

Fördjupad kulturmiljöbedömning 
» För att följa förhållningssätten för miljön kan det 

krävas en kulturmiljöutredning eller antikvariskt 
utlåtande inför vissa åtgärder. 
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Huvudbyggnad och ekonomibyggnad med parkslänt framför. 

Disponentvilla uppförd 1883 (1) Tillhörande ekonomilängor uppförda 1883 (2). 

Elevbostäder till folkhögskolan. Byggnaden rymmer även en teater- Parkmiljön nedanför disponentvillan, sett mot söder. 
lokal. 
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LANDSKAPET 

Placering i land-

Värdefulla karaktärsdrag 

Wendelsbergs disponentbostad, naturskönt belägen på en 

Förhållningssätt 

Disponentbostädernas upphöjda, fria och synliga pla-
skapet höjd i en omgivande parkmiljö. Portvaktsstuga som ger 

anläggningen en ståtlig entré och inramning. Även senare 
generations disponentbostad (Ugglegården) med ståtlig 
entré från parkmiljön. 

cering som avslutande motiv på parkanläggning och 
uppfartsvägar värnas. Tydlig entré med portvaktstu-
ga och grind värnas. 

Topografi, grön-
ska och visuella 
egenskaper 

Stenmurar och höga träd omger parkområdet och ger en 
 representativ prägel ner mot Wendelsvägen. 

Obebyggd parkmiljö med stenmurar och höga träd 
värnas. Ny bebyggelse bör undvikas i parkmiljön. 

  Historiska, fysiska, Portvaktsstuga och en uppfartsallé som leder fram till Samband mellan disponentvillan, parken och vägen 
visuella samband 

-BEBYGGELSE 
MILJÖN 
Hustyp 

 villan. Villans samband ut mot parken i form av oregel-
bundna stigar avspeglande romantiska ideal. 

Värdefulla karaktärsdrag 

Disponentbostad med drag av nyrenässans med symme-
trisk fasad. Ekonomibyggnad i samma stil som bildar en 
gårdsform. Portvaktstuga. Tjänstebostad för rektorn i fun-
kisstil vid folkhögskolan. Elevbostäder i modernistisk stil. 

värnas. 

Förhållningssätt 

Den slottsliknande anläggningen där byggnader, park 
 och vägnät är underordnade disponentvillan värnas. 

Disponentvilla, ekonomibyggnad och portvaktstuga 
bevaras. Övriga hustypernas säregna karaktär, place-
ring och volymer bibehålls. 

Orientering och 
anblick 

Villan som med sina tornbyggnader ger en variationsrik 
 utformning mot parken och Oskar Lundgrens väg. 

Den öppna vyn mot parken och villan från vägen 
värnas. 

Viktiga landskap-
selement 

 Nedanför villan en park med vattenkonst i tre avsatser. 
Ovanför villan med naturpark med anlagda dammar. Tyd-

 ligt markerad entré med grind i smide och granitstöttor. 
Uppfartsallé fram till byggnaden. 

Parkmiljön och dess värdefulla landskapselement 
bevaras. 

Entrén till Wendelsbergsparken med portvaktsstugan. (3) 

Värdefulla karaktärsdrag och förhållningssätt 
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»  Området omfattas liksom all bebyggelse av gene-
rella varsamhetskrav enligt PBL 8:17. Hänsynskrav 
enligt PBL 2:6 gäller alltid. Rekommendationer 
anges nedan. 

»  Vissa byggnader i området omfattas av särskilt 
värdefull byggnad enligt PBL 8:13. Värdefulla ka-
rak-tärsdrag får inte förvanskas. Särskilt värdeful-
la byggnader inom området framgår i byggnads-
inventeringen. 

»  Området omfattas av trädfällningsförbud enligt 
byggnadslagen. 

 

 

4.3 BOSTADSOMRÅDE I WENDELSBERG 

Beskrivning
Bostadshus från 1900-talet 
I det lummiga Wendelsbergsområdet fnns ett områ-
de med bostadshus från 1900-talet. Här fnns trävillor 
från 1910-20-talet (1). 

Utmed Parkvägen längre åt nordost fnns likaledes 
goda exempel på uttrycksfull arkitektur som väl inpas-
sats i landskapet i radhus (kedjehus), villor samt tvåfa-
miljshus, ritade av Lennart Kvarnström (2). 

Landskapet 
Bostadshusen i området är fritt placerade med stora 
trädgårdar längs de smala och krokiga vägarna Park-
vägen och Granviksliden. Prydnadsbuskar och stora 
lövträd pryder många tomter. Bebyggelsen är väl an-
passad till landskapet och grönskan med småskalig 
karaktär och siluetter, samt anpassade färgsättningar 
och materialval. Husen är orienterade mot sluttningen 
och solsidan i söder medan de oftast har slutna fasa-
der mot norra sidan. 

Motivering
Villabebyggelsen i området är exempel på 1900-talets 
olika villastilar, bland annat tidstypiskt uttrycksfulla 
villor från 1900-talets mitt. 

Lagskydd 

Fördjupad kulturmiljöbedömning 

» För att följa förhållningssätten för miljön kan det 
krävas en kulturmiljöutredning eller antikvariskt 
utlåtande inför vissa åtgärder. 

Villa från 1910/1920-talet. Villa från 1910/1920-talet. 
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Ovan: Villa i området från 1950-talet. 

Ovan: Villa ritad av Lennart Kvarnström. 
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LANDSKAPET 

Placering i land-
skapet 

Värdefulla karaktärsdrag 

Bostadshusen är fritt placerade med stora trädgårdar längs 
 den oregelbundna Parkvägen och Granviksliden. 

Förhållningssätt 

Bebyggelsens fria placering med stora trädgårdar och 
lövträd värnas. 

Topografi, grön- Husen är småskaliga i karaktär och siluett, insmugna i den Småskalig karaktär och siluett värnas. Naturmiljön 
ska och visuella  stundtals täta grönskan. På de stora tomterna omgärdande  präglad av stora träd som omger området bibehålls. 
egenskaper prydnadsbuskar och lövträd. Omgivande naturmiljö präglad 

av mer sluten skog. 
Större träd på tomterna tas tillvara. 

 Historiska, Husen har anpassade material, färgsättning och utföranden Anpassade material, färgsättning och utföranden till 
fysiska, visuella till parkmiljön, ett drag det delar med folkhögskolans bygg- parkmiljön är ett gemensamt samband för hela 
samband nader. Parkvägens och Granvikslidens bostadshus får på det- Wendelsbergsområdet och är karaktärsdrag som ska 

ta sätt ett tydligt samband med övriga Wendelsbergsparken. värnas. 
-BEBYGGELSE Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt MILJÖN 

Hustyper Trävillor från 1910-20-talet. Elevbostäder från 1960-tal. Rad-  Hustypernas säregna karaktär, placering och volymer 
hus (kedjehus) från 1960-tal. bibehålls. 

Orientering och 
anblick 

Husens orientering mot solsidan i söder. Mer slutna fasader 
 mot norr och berget. 

Husens orientering mot söder och slutenheten mot 
 norr bibehålls. 

Viktiga land-
skapselement 

 Oregelbundet vägnät genom området som kantas av lövträd, 
häckar och buskar. 

Vägnätets småskaliga, naturanpassade karaktär men 
 smala vägbredder och krökta sträckningar bibehålls. 

Värdefulla karaktärsdrag och förhållningssätt 

Ovan: Radhus ritat av Lennart Kvarnström. 
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VILLOR UTMED BANVÄGEN I PIXBO 



0 230 450 680 900110 m

Villor utmed Banvägen i Pixbo
Kulturmiljö i programmet

2 

1 Pixbo 1:542 
2 Pixbo 1:7 
3 Pixbo 1:5 
4 Pixbo 1:4 
5 Pixbo 1:16 
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5 VILLOR UTMED BANVÄGEN I PIXBO 

Sommarvillor från sekelskiftet 1900 i naturskönt läge vid Rådasjöns södra strand. 

Beskrivning
På den södra stranden av Rådasjön mitt emot Råda sä-
teri ligger ett äldre villaområde mellan järnvägen och 
den branta sluttningen ner mot sjön. 

De fem stora villor med lillstugor som fnns här är 
byggda mellan 1892 och 1925. Merparten av de äldre 
villorna är mycket välbevarade och ger sammantaget 
en god överblick över de villastilar som forerade under 
åren kring sekelskiftet 1900. 

Bostadshuset på Pixbo 1:542 uppfördes kring 1910 i 
fornnordisk stil. På Pixbo 1:7 har både lillstugan och bo-
stadshuset, båda uppförda 1909, drag av rustik natio-
nalromantik och jugendstil. Bostadshusets vinkeltill-
byggnad med sitt utsvängda brutna tak tillkom under 
senare delen av 1910-talet. Nationalromantikens lek-
fulla panelarkitektur är utmärkande för bostadshusen 
på Pixbo 1:5 och Pixbo 1:16. 

Historik och fakta 
Området var fram till 1800-talets slut obebyggd ut-
mark till Pixbo herrgård. Då järnvägen Göteborg-Borås 
började byggas 1892 anlades en anhalt vid Pixbo. De 
goda kommunikationerna och en attraktiv natur med 
sjö och skogklätt berg gjorde att välbärgade götebor-
gare började bygga stora sommarvillor på väl tilltagna 
tomter. 

Under 1980-talet har en relativt omfattande radhus-
bebyggelse tillkommit utmed Banvägen i områdets 
västra samt östra del, vilket inneburit en relativt på-
taglig förtätning av den tidigare glest bebyggda miljön. 

Framsida: Bostadshus Pixbo 1:7. 

Motivering
Villorna i Pixbo är liksom de i Hindås exempel på den 
mer påkostade villabebyggelse, som välbärgade gö-
teborgare kring sekelskiftet lät uppföra i natursköna 
lägen. De äldre villorna mot sjön är av stort kultur-
historiskt värde genom sin variationsrika villaarkitek-
tur. Sommarvillorna ligger vackert invid Rådasjön och 
bildar fond till Råda säteri. Detta gör dem alltjämt till 
värdefulla inslag i landskapsbilden utmed sjön. 

Lagskydd 
» Området omfattas av trädfällningsförbud enligt 

Byggnadslagen (1947:385). 

Plan- och bygglagen 
»  För fastigheterna med de fem utpekade villorna 

fnns bestämmelser om förvanskningsförbud en-
ligt gällande detaljplan. 

»  Området omfattas liksom all bebyggelse av gene-
rella varsamhetskrav enligt PBL 8:17. Hänsynskrav 
enligt PBL 2:6 gäller alltid. Rekommendationer 
anges nedan. 

»  Fastigheter med objekt 1-5 i områdeskartan bild-
ar tillsammans ett särskilt värdefullt bebyggelse-
område enligt PBL 8:13. Värdefulla karaktärsdrag 
nedan får inte förvanskas. Särskilt värdefulla 
byggnader inom området framgår i byggnadsin-
venteringen. 

Fördjupad kulturmiljöbedömning 
» För att följa förhållningssätten för miljön kan det 

krävas en kulturmiljöutredning eller antikvariskt 
utlåtande inför vissa åtgärder. 

Bostadshus på Pixbo 1:7. Foto: Bohusläns museum. Bostadshus Pixbo 1:542. Foto: Bohusläns museum. 
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LANDSKAPET Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Placering i Naturskönt läge och omgivning vid Rådasjön.  Områdets natursköna läge och omgivning bibehålls, 
landskapet särskilt i form av öppenhet ned mot Rådasjön. 

Grönska och  Skogbeklädd brant bergsnatur omger området. Villornas höga Skogsbeklädd bergsnatur bibehålls. Utblickar mellan 
topografi läge ger möjlighet till utblickar mot Rådasjön. Stora villatom- Rådasjön och villorna kan bli än tydligare genom 

ter med grönskande trädgårdar. trädgallring närmast sjön. Strandområdet ingår i Rå-
dasjöns naturreservat och måste ske på reservatets 
villkor. Ny bebyggelse som påverkar trädgårdarnas 
grönskande karaktär behandlas restriktivt. 

 Historiska, Villornas samband med järnvägen och sjön. Kvarvarande öppna samband med järnvägen i söder 
fysiska, visuella och sjön i norr bibehålls. Ny bebyggelse undviks 
samband inom området. 

-BEBYGGELSE 
MILJÖN Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Bebyggelseka-  Större påkostade trävillor från 1900-talets första decennier. De äldre sommarvillorna bör bevaras och deras 
raktär Bostadshus av större villatyp och tillhörande lillstugor. individuella särprägel bör bevaras. Förhållandet 

 med tillhörande lillstugor på tomten bibehålls. 

BYGGNADER Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 
Form, propor- 1,5 till 2,5 vånings trävillor, högresta byggnader med branta Byggnaderna bör ej byggas om så att deras former 
tioner tak. Oregelbunden planform.  och proportioner går förlorad. 

Fasadernas Villor i välbevarad fornnordisk stil, nationalromantik och ju- De olika villastilarna med dess karaktärsdrag, detal-
 uppbyggnad, gendstil. Fasader präglade av 1900-talets första decennier – jer och inbördes variation värnas. 

material, kulör  stor inbördes variation mellan byggnader. 

Fasadernas in- Sparsmakad dekor. Utsmyckningar är starkt knutna till fasad- Dekor och detaljer bör bevaras. 
delning, dekor materialen och de konstruktiva detaljerna i sig – exempelvis 

spånfasad och överdimensionerade konsoler och fönsterfoder 
(Pixbo 1:542), brutna tak (Pixbo 1:7). 

Takarkitektur  Branta sadeltak, ibland mansardtak och ibland med valmning. Takarkitektur bör bevaras. 
I vissa fall även med enkupigt taktegel. Takfotsinklädnad av 

 smala panelbräder, takfot uppburen av konsoler. Vindskivor av 
inåtfasade panelbräder placerade om lott. 

Bostadshus på Pixbo 1:4. Bostadshus på Pixbo 1:5. 

Värdefulla karaktärsdrag och förhållningssätt 
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GÄRDESOMRÅDET 



0 90 180 270 36045 m

Gärdesområdet
Kulturmiljö i programmet

1 

3 

1 Solfjäderformad planstruktur med egnahem. 
2 Solgården 
3 Kedjehus 
4 Parhus 
5 Elverk, transformatorstation 

4 
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6 GÄRDESOMRÅDET 
Bostadshus från olika tider i ett sammanhållet, avgränsat egnahemsområde från 1920- och 1930-talen. Inslag av kedjehus 
och tvåbostadshus från 1950- och 1960-talen. 

Beskrivning
Landskapet 
Gärdesområdet ligger i västra kanten av Mölnlycke fa-
briksområde och Wendelsbergs parkmiljö vars grön-
ska och högre topograf inramar området mot öster. 
Grönskan fortsätter inne i bostadsområdet med träd-
gårdar med buskar och träd samt häckar som avgrän-
sar tomterna. Områdets terräng kännetecknas liksom 
stora delar av Mölnlyckes bostadsområden av läget i 
en sluttning. Bebyggelsens nedtrappningar förstärker 
detta karaktärsdrag. Bostadsområdets vägnät är sol-
fjädersformat där de utstrålande gatorna har sin ut-
gångspunkt i genomfartsvägen Hulebäcksvägen. Den-
na väg knyter på ett tydligt sätt vidare till den historiskt 
stora arbetsplatsen i öster, Mölnlycke fabriker. Den 
norra genomfartsvägen genom området, Kyrkvägen, 
binder samman området med Wendelsberg i öster och 
Råda kyrka i väster. 

Bebyggelse 
Bostadshusen i området har ingen samlad karaktär 
från en viss tidsperiod utan avspeglar fera olika epo-
ker. Generellt sett blir bebyggelsen yngre ju längre 
norrut man kommer, särskilt markerat av kedjehusen 
och parhusen som ligger vid Kyrkvägen. 

Egnahemsområde 
Områdets äldre hus är utspridda i dess södra och 
mellersta delar (1). Husen är placerade och oriente-
rade på olika sätt för att skapa utrymme för en stor 
trädgård. Här fnns ett för området unikt exempel på 
villa i nationalromantisk stil (2) med tillhörande uthus 
och stor prunkande trädgård, med namnet Solgår-
den (Hulebäck 1:206). Huset stod färdigt 1923 och 
kännetecknas av den mörkbruna fasadfärgen, de ut-
svängda vindskivorna och svarvade snickerier. På taket 
ligger ett enkupigt taktegel. Exempel på bostadshus 
i 1920-talsklassicism är fastigheten Hulebäck 1:144 
med ljusmålad locklistpanel i nedervåningen, liggan-
de panel i ovanvåningen och ett krönande mansardtak 
med en frontespis. Tvåluftsfönster med mörkt rödfär-
gade bågar och lunettfönster längst upp på den höga 
gaveln är typiska kännetecken. 

Bostadshus från 1950- och 1960-talen 
I de norra delarna fnns ett samlat område från 
1950-talet med kedjehus, två parhus och två villor (3, 
4). Alla husen är ritade av samma arkitekt, den i Möln-
lycke fitigt anlitade Lennart Kvarnström. Kedjehusen 
har med sina ljusa putsfasader, inskjutna samman-
kopplande garage och inramande häckar en småska-

Framsida: Solgården, villa med trädgård. Villan är en del av en sol-
fjäderformad utbyggnadsplan i området som innebar att 10-15 villor 
uppfördes i området under 1920-1930-talet. 

lighet och lätthet som ansluter väl till den intilliggande 
Wendelsbergsparken. Ett till kännetecken för detta 
kedjehus, som fnns i större omfattning i området Sol-
sten, är dörrens omfattning av tegel lagt i rullskift. 

De två parhusen präglas av de samlade tegelfasaderna 
i olikbränt fasadtegel lagt i löpförband, som kontraste-
ras av detaljer i trä i form av panelfriser under takfoten, 
vindskivor, hörnfoder och fönster. Husen får en indi-
viduell karaktär och form genom ett lanternintak som 
ger extra ljusinsläpp. De två villorna präglas på samma 
sätt av röda tegelfasader och vitmålade detaljer. 

I området fnns också en transformatorstation med 
välbevarad karaktär från 1950-talet i tegel (5), liksom 
radhusen präglat av ett lanternintak där glaspartiet ut-
görs av klar glasbetong. I norra delen av området fnns 
även ett mindre radhusområde med 4 parallella läng-
or från 1960-talet. De präglas liksom parhusen av det 
röda teglet och de ljusa träpanelerna. 

Historik och fakta 
Bostadsområdet har vuxit fram från 1920-talets början 
och framåt. Enligt boende i området var det på initia-
tiv av fabriken och dess anställda. Först växte området 
fram som ett egnahemsområde vilket den solfjäder-
formade kvartersstrukturen och de äldre bostadshu-
sen berättar om, sedan som ett modernistiskt präglat 
bostadsområde under efterkrigstiden. Samma typ av 
kedjehus ritade av Kvarnström uppfördes lite längre 
norrut i en större omfattning i bostadsområdet Sol-
sten. 

Motivering
Området visar på ett värdefullt sätt hur människors 
boendemiljö blev en allt viktigare fråga i början av 
1900-talet. Vissa anställda vid fabriken gick från att 
bo i arbetarlängor vid den smutsiga industri- och järn-
vägsmiljön till att bo i ett avskilt och naturpräglat om-
råde i anslutning till Wendelsbergsparken. Dock hade 
såklart inte alla råd att bygga sitt egnahem i området. 
Arbetarbostäderna på fabriksområdet fortsatte att 
användas för bostäder fram till cirka 1950/1960-talet 
då de revs. Idag fnns ytterst lite bevarat av de äldsta 
arbetarbostäderna i Mölnlycke. 

Området innehåller även för Mölnlycke känneteck-
nande kedjehus efter ritningar av Kvarnström som var 
stadsarkitekt i dåvarande Råda kommun. 

Lagskydd
Plan- och bygglagen 
» Området omfattas liksom all bebyggelse av gene-

rella varsamhetskrav enligt PBL 8:17. Hänsynskrav 
enligt PBL 2:6 gäller alltid. Förhållningssätt anges 
nedan. 
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LANDSKAPET 

Placering i land-

Värdefulla karaktärsdrag 

Bostadsområde i västra kanten av Mälnlycke fabriksområde och Wendelsbergs 

Förhållningssätt 

Karaktären av läget i en sluttning 
skapet parkmiljö. Läge i en sluttning som förstärks av nedtrapp  ande bebyggelse. med nedtrappande bebyggelse 

bibehålls. 
Topografi och Wendelsbergsparkens grönska och högre topografi i öster ger en värdefull Den grönskande inramningen av 
grönska inramning till området. Grönskan fortsätter i tomterna med buskar, träd och 

häckar. 
området bibehålls liksom den 

 insprängda grönskan med träd, 
buskar och avgränsande häckar. 

Bebyggelse-  Solfjäderformat vägnät med genomfartsgata och utstrålande bostadsgator. Bostadsområdets solfjäderformade 
mönster och Kyrkvägens samband med Wendelsberg och Råda kyrka. Hulebäcksvägens tyd- vägnät bibehålls. Genomfartsga-
samband liga samband med Mölnlycke fabriksområde. tornas samband med Mölnlycke 

 fabriker, Wendelsberg och Råda 
kyrka bibehålls. 

-BEBYGGELSE Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt MILJÖN 
Hustyper Nationalromantiskt och 20-talsklassicistiskt präglade egnahemshus med indra- De varierande hustyperna med 

gen placering på tomten som skapar utrymme för stora trädgårdar och grön- både individuella och gemensam-
skande gaturum. Kedjehus, parhus och villor från 1950-talet ritade av samma ma karaktärsdrag och detaljer 
arkitekt. Kedjehusen präglas av ljusa putsfasader, sammankopplande garage och bör värnas. 
dörromfattningar av tegel lagt i rullskift. Parhus och villor kännetecknas av 

  blandningen av tegel och träfasader. Radhus från 1960-talet. 

Viktiga land-
skapselement 

Trädgårdar med buskar och träd samt häckar som avgränsar tomterna. Landskapselement bör värnas. 

» Vissa byggnader i området omfattas av särskilt nockhöjd och takvinkel. Parhusen (4) har varsam-
värdefull byggnad enligt PBL 8:13. Värdefulla ka-
raktärsdrag får inte förvanskas. Dessa byggnader 
fnns upptagna i byggnadsinventeringen. 

» Solgården har rivningsförbud och förvansknings-
förbud i detaljplan. Kedjehusen (3) har varsam-
hetsbestämmelser för fasad- och takmaterial, 

Kedjehus (3) ritade av Lennart Kvarnström som också fnns i Sol-
stensområdet. 

Ovan: Parhus signerade Lennart Kvarnström (4). 

hetsbestämmelse för fasadmaterial. 

Fördjupad kulturmiljöbedömning 
» För att följa förhållningssätten för miljön kan det 

krävas en kulturmiljöutredning eller antikvariskt 
utlåtande inför vissa åtgärder. 

Hulebäck 1:144. 

Elverk och transformatorstation i Gärdesområdet. 

Värdefulla karaktärsdrag och förhållningssätt 
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HAGASLÄTT 



0 130 260 390 52065 m

Hagaslätt
Kulturmiljö i programmet
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7 HAGASLÄTT 
Egnahemsområde utbyggt enligt ett regelbundet mönster vid en bäck. Uppfört i omgångar från 1930- till 1960-talet. 

Beskrivning
Landskapet 
Området Hagaslätt ligger i en svag sluttning som lö-
per från Wendelsbergsparkens skogspark i sydost till 
Solstensbäcken i nordväst. Den kuperade skogsparken 
och det öppna parkstråket kring bäcken ger området 
en avkopplande inramning. Gatunätet med bostads-
hus är utlagda i raka rader vilket ger området en sam-
lad och småskalig karaktär som successivt trappar ned 
mot bäcken. 

Avgränsande häckar och fruktträd på tomterna är vik-
tiga landskapselement som binder ihop området till en 
helhet. 

Bebyggelse 
Bostadsområdet består av ett femtiotal tomter, främst 
bebyggda med bostadshus från 1930- till 1960-talets 
början. Enstaka tillägg har även skett på 1970-talet. 

Husen från 1930-talet präglas av en blandad stil mel-
lan 20-talsklassicism och funktionalism. Husen är 
uppförda i två våningar med fasader i ljust målad lock-
listpanel, med branta tak och gavlar som är framträ-
dande i gaturummet. En takkupa eller frontespis bryter 
genom takfallet. 

I områdets sydvästra delar fnns en grupp bostadshus 
från 1950-talets andra hälft eller 1960-talets början 
uppförda som suterränghus. Husen kring Duvstigen 
är särskilt enhetliga, uppförda efter samma ritning. De 
har fasader mot sydost av beklädnadstegel i löpför-
band och kvadratiska pivot-hängda fönster med vita 
bågar. Tvåvåningsfasaderna i sluttningen mot nordväst 
har en lättare karaktär med större fönstergrupper mot 
bakgrund av ett vitt beklädnadstegel, samt en balkong 
i husets hela längd med vitmålad front av träplank. De 
festa hus har originaldörren bevarad i oljebehandlat 
trä med vertikalt indelade glaspartier.   

I anslutning till Bråtavägen fnns mer individuellt ut-
formade villor från samma tid som bär tydliga drag av 
arkitekturen hos Lennart Kvarnström och Göteborgs 
förorters arkitektkontor. Bland annat två suterränghus 
med kombinerade fasadmaterial (träpanel, puts, tegel 
och mexitegel) och ett krönande sadeltak med för-

Framsida: Mer individuellt utformat suterränghus präglat av Kvarn-
ströms villastil, inramat av prunkande trädgård. 

skjutning. Husen har en låg skala mot gatan med slut-
na mörkare fasader, och en öppen lätthet mot trädgår-
den med ljusa tegelfasader och större fönsterpartier. 
Villorna har oftast bevarade ytterdörrar. Oljebehandlat 
trä med tidstypiska sexkantiga fönster på den ena vil-
lan, samt en paneldörr målat i grönt på den andra. 

Historik och fakta 
Området tillhörde ursprungligen byn Lilla Bråta. 1933 
innefattades Hagaslätt i ”General plan för Råda” som 
efter ett långt förarbete blivit klar. Därefter styckades 
tomterna upp och såldes till blivande egnahemsägare. 

Fram till 1940-talet var bebyggelsen gles och koncen-
trerad främst till de nordöstra delarna av området. På 
1950-talet och 1960-talets början fck sedan området 
sin nuvarande ganska täta struktur då ett tiotal villor 
uppfördes i de sydvästra delarna kring Duvstigen och 
Bråtavägen. 

Motivering
Området har en tydlig planstruktur med raka rader av 
villatomter som löper ned längs sluttningen. Denna 
enhetlighet tillsammans med variationen hos villabe-
byggelsen, som uppvisar goda exempel på villaarkitek-
tur från 1930- till 1960-tal, gör området kulturhisto-
riskt intressant och av kommunalt intresse. 

Lagskydd
Plan- och bygglagen 
» Området omfattas liksom all bebyggelse av gene-

rella varsamhetskrav enligt PBL 8:17. Hänsynskrav 
enligt PBL 2:6 gäller alltid. Förhållningssätt anges 
nedan. 

Fördjupad kulturmiljöbedömning 
» För att följa förhållningssätten för miljön kan det 

krävas en kulturmiljöutredning eller antikvariskt 
utlåtande inför vissa åtgärder. 

80 



LANDSKAPET Värdefulla karaktärsdrag 

Placering i land- Avkopplande inramning i en sluttning mella

Förhållningssätt 

n Wendelsbergs- Inramningen av skogspark och öppet parkstråk 
skapet, topografi parkens skogspark och Solstensbäckens park  stråk. Avgränsan-  bör bibehållas. Grönska på tomterna bör bibe-
och grönska de häckar och fruktträd på tomterna. hållas. 

Bebyggelse- Samlad, småskalig karaktär med bostadshus i raka rader som Bebyggelsens småskalighet, placering på rad och 
mönster successivt trappar ned mot bäcken. nedtrappning bör bibehållas. 

-BEBYGGELSE Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt MILJÖN 
Bebyggelseka- Hus från 1930-talet i en blandad stil mellan 20-talsklassi- Bebyggelsekaraktärer med dess gemensamma ka-
raktärer  cism och funktionalism, fasader i ljust målad locklistpanel raktärsdrag och detaljer bör värnas. Även indivi-

med branta tak och gavlar. Suterränghus från 1950-tal och  duellt utformade detaljer, exempelvis originaldör-
1960-talets början präglade av kombinationer av materi- rar, bör värnas. 
al, särskilt beklädnadstegel. Enhetligt utformade villor vid 
Duvstigen, större och mer individuellt utformade villor vid 
Bråtavägen. Originaldörrar av oljebehandlat trä och olika 
typer av glaspartier ofta bevarade. 

Hus från 1930-talet präglad av en blandning av tjugotalsklassisicm Mer individuellt utformat suterränghus präglat av Kvarnströms vil-
och funktionalism. lastil. ”Uppsidan” mot Bråtavägen. 

Suterränghus i västra delen av området, ”uppsidan”. Suterränghus i västra delen av området, ”nedsidan”. 

Värdefulla karaktärsdrag och förhållningssätt 
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SÖDRA KINDBOGÅRDEN 
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1. Kindbogården 1:91 (1920-tal) 
2. Kindbogården 1:22 (1930-tal) 
3. Kindbogården 1:38 och Hulebäck 1:643 (1960-tal) 
4. Pingstkyrkan 
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8 SÖDRA KINDBOGÅRDEN 
Bostadsområde med egnahemshus och villor vid Råda kyrka, från 1930-tal och framåt. 

Beskrivning
Landskapet 
Bostadsområdet är beläget uppe på och i sluttningar-
na av en utskjutande bergsklack. Området inringas av 
Kyrkvägen och Centralvägen. Råda kyrka med kyrko-
gård och parkmiljöer avgränsar mot väster. Ett skogs-
område med ett vattentorn avgränsar mot nordost. 

Gatunätet förhåller sig till terrängen på ett för 1920-ta-
let typiskt vis genom brutna gatuperspektiv. De stora 
tomterna och grönskans betydelse för gaturummet 
med häckar och lövträd, är andra viktiga drag. 

I södra delen av området vänder sig husen ned mot 
Centralvägen. I områdets mitt, uppe på klacken kring 
Floravägen, omges husen av en småskalig grön oas. 
Bostadshusen är här fritt placerade i förhållande till 
gatorna som slingrar sig längs höjdkurvorna i området. 

Genom området löper vägarna Kyrkvägen, Kindbovä-
gen och Centralvägen. Kyrkvägen är det gamla kyr-
kostråket som efter kyrkan fortsätter vidare till Råda 
säteri. Centralvägen är en av stationssamhällets ur-
sprungliga huvudstråk. 

Bebyggelse 
Vid nämnda vägar är tomterna lite större. Här är också 
de större villorna från slutet av 1920-talet. Husen har 
en herrgårdsliknande prägel med avlånga planformer. 
Här kan nämnas bostadshuset på Kindbogården 1:91 
(1). Även prästbostaden (redovisas i miljö 4. Råda kyr-
komiljö) har denna prägel. 

Längre upp i området blir bebyggelsen lite småskaliga-
re och mer varierad. Här fnns äldre egnahemshus från 
början av 1930-talet som präglas av en övergångsfas 
mellan tjugotalsklassicism och funktionalism. Fasader-
na har locklistpaneler med markant proflerade locklis-
ter och hörnpilastrar. Branta sadeltak gör att gavlarna 
framträder i gaturummet, ett typiskt karaktärsdrag för 
tjugotalsklassicismen. Husen har ofta en frontespis i 
takfallet. Detaljer hos skärmtak, entrédörrar med mera 
ger vissa hus en individuell prägel. Som exempel kan 
nämnas Kindbogården 1:22 (2). 

Här fnns också goda exempel på den modernistiska 
villastilen från 1960-talet, enplansvillor med fasader 
i rött tegel och facka tak. Som exempel kan nämnas 
Hulebäck 1:643 och Kindbogården 1:37. I den moder-
nistiska stilen fnns även Pingstkyrkan. Slutna fasader 
i gult tegel, fönsterband och utgrupperade, kubiska 
byggnadsvolymer är tidstypiska kännetecken för ti-
dens institionsarkitektur. (4) 

Historik och fakta 
Bostadsområdet är beläget på tidigare utmarker till 
Kindbogården, vars gårdsbyggnader låg där kyrkskolan 
ligger idag. Markområdet tillhörde fram till 1627 Råda 
säteri, då det antas ha kommit i en kindbos (person 
från Kinds härad) ägo, därav namnet. 

Marken kom återigen i Råda säteris ägo, troligtvis på 
1800-talet. Säteriets ägare på 1920-talet var Gustaf 
Ekman. Han lät upprätta en styckningsplan för Nedre 
Kindbogården (markerna söder om Kyrkvägen) i slutet 
av 1920-talet. Områdets tomter var attraktiva genom 
närheten till stationen och därigenom till Göteborg.  

Motivering
Området är ett representativt exempel på de villa- och 
egnahemsområden som växte fram i Mölnlycke från 
1920-talet och framåt. 

Lagskydd
Plan- och bygglagen 
»  Området omfattas liksom all bebyggelse av gene-

rella varsamhetskrav enligt PBL 8:17. Hänsynskrav 
enligt PBL 2:6 gäller alltid. Förhållningssätt anges 
nedan. 

»  Vissa byggnader i området omfattas av särskilt 
värdefull byggnad enligt PBL 8:13. Värdefulla ka-
raktärsdrag får inte förvanskas. Särskilt värdefulla 
byggnader inom området fnns upptagna i bygg-
nadsinventeringen. 

Fördjupad kulturmiljöbedömning 
» För att följa förhållningssätten för miljön kan det 

krävas en kulturmiljöutredning eller antikvariskt 
utlåtande inför vissa åtgärder. 

Föregående sida: Villa från 1920-talet (Kindbogården 1:91) 
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LANDSKAPET 

Placering i 
landskapet 

Värdefulla karaktärsdrag 

 Egnahem och villor i en sluttning samt på en bergsklack. 
Omgivande öppna vyer mot Råda kyrkomiljö. 

Förhållningssätt 

Natur- och parkpräglade omgivningar bibehålls. 

Grönska och 
topografi

Gatunät och tomter som förhåller sig till terrängen, brut-
na gatuperspektiv. Stora tomter med häckar och lövträd 
präglar gaturummet. 

Oregelbundet gatunät med brutna perspektiv, samt 
stora tomter med avgränsande häckar och lövträd 
bibehålls. 

Viktiga sam-
band 

Kyrkvägen, Kindbovägen och Centralvägen är viktiga histo-
riska stråk genom området, mot vilka många hus vänder 
sina fasader. 

Orienteringen av hus och trädgårdar som vänder sig 
mot dessa vägar bör värnas. 

Viktiga land- Lövträd, fruktträd, buskar och berg i dagen pryder tomter- Träd, buskar, berg i dagen, häckar och järnstaket bör 
skapselement na. Häckar och järngrindar avgränsar tomterna från gatan. värnas. 

-BEBYGGELSE Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt MILJÖN 
Större villor från 1920-talet är belägna vid genomfarts- Bebyggelsekaraktärer med dess tidstypiska karaktä-

Bebyggelseka- vägar och har en mer avlång herrgårdsliknande planform ristika såväl som individuella särdrag, material och 

raktärer samt klassicistiskt präglade fasader. Egnahemshus från 
främst 1930-talet är vanligast; närmast kvadratiska villor 
med korsplan, fasader av locklistpanel och markerade hörn-

  pilastrar, branta tak samt frontespis i takfallet. Här finns 
också flertalet enplansvillor från 1960-talet med fasader i 
rött tegel. 

utföranden bör värnas. 

Bostadshus från 1930-tal. 

Bostadshus från 1960-tal. Kindbogården 1:22. 

Värdefulla karaktärsdrag och förhållningssätt 

85 



86 

9 

NORRA KINDBOGÅRDEN 
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1. Exempel på egnahemshus i blandning av 
funktionalism och tjugotalsklassicism 

2. Exempel på funktionalistiska villor i puts. 
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9 NORRA KINDBOGÅRDEN 
Högt beläget stråk med villor i funktionalistisk stil. 

Beskrivning
Landskapet 
Törnrosvägen slingrar sig uppför höjden från Kyrkvä-
gen och bostadsområdet Södra Kindbogården. Topo-
grafn markeras av berg i dagen på de stora tomterna. 
Tät grönska omger bostadshusen, bland annat fna 
prydnadsbuskar och stora lövträd. Husen vänder sina 
trädgårdar mot sydsidan längs den slingrande vägen 
vilket innebär att det är omväxlande gavelsida och 
långsida som framträder i gaturummet. 

Bebyggelse 
Bostadshusen är uppradade längs Törnrosvägen på 
olika avstånd från varandra. Här fnns olika typer av 
bostadshus som förenas av sin funktionalistiska stil. 
Här fnns både enklare egnahemshus i trä och större 
villor med putsfasader. 

Egnahemshusen präglas av sina släta locklistpaneler 
med smala locklister i ljusa färger. (1) Branta sadeltak 
och korsplanform ger en återspegling till motsvarande 
hus i Södra Kindbogården. Karaktären skiljer sig dock 
genom det tydliga funktionalistiska karaktärsdraget 
med tregruppsfönster kring hörnen samt det avskala-
de uttrycket med avsaknad av dekor. 

De putsade villorna i området kännetecknas av en mer 
oregelbunden rytm i fasaden där fönstersättning speg-
lar rummens funktioner. (2) Tvåluftsfönster kombine-
ras med treluftsfönster. Stora väggfält utan fönster för-
stärker den kubistiska prägeln. Andra typiska stildrag 
är rundade balkongfronter, skärmtak ovan entrédörrar 
samt facka tak. 

Historik och fakta 
Bostadsområdet är beläget på tidigare utmarker till 
Kindbogården, vars gårdsbyggnader låg där kyrkskolan 
ligger idag. Markområdet tillhörde fram till 1627 Råda 
säteri, då det antas ha kommit i en kindbos (person 
från Kinds härad) ägo, därav namnet. 

Marken kom återigen i Råda säteris ägo, troligtvis på 
1800-talet. Säteriets ägare på 1920-talet var Gustaf 
Ekman. Han lät upprätta en styckningsplan för Nedre 
Kindbogården (markerna söder om Kyrkvägen) i slu-
tet av 1920-talet. Ekmans sterbhus lät sedan avstycka 
området Övre Kindbogården norr om Kyrkvägen. Om-
rådets tomter var attraktiva genom närheten till statio-
nen och därigenom Göteborg.  

Motivering
Området är med sin funktionalism en tydlig ytterligare 
årsring från Södra Kindbogårdens mer tjugotalsklassi-
cistiska egnahem och villor. Villorna i området uppvi-
sar typiska funktionalistiska stildrag i såväl villor i trä 
och puts. 

Lagskydd
Plan- och bygglagen 
»  Området omfattas liksom all bebyggelse av gene-

rella varsamhetskrav enligt PBL 8:17. Hänsynskrav 
enligt PBL 2:6 gäller alltid. Förhållningssätt anges 
nedan. 

»  Vissa byggnader i området omfattas av särskilt 
värdefull byggnad enligt PBL 8:13. Värdefulla ka-
raktärsdrag får inte förvanskas. Särskilt värdefulla 
byggnader inom området fnns upptagna i bygg-
nadsinventeringen. 

Fördjupad kulturmiljöbedömning 
» För att följa förhållningssätten för miljön kan det 

krävas en kulturmiljöutredning eller antikvariskt 
utlåtande inför vissa åtgärder. 

Föregående sida: Villa i funkisstil vid Törnrosvägen. 
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LANDSKAPET 

Grönska och 
topografi

Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Området har en brant topografi som blir väl synlig ge-
 nom stora hustomter. Riklig grönska med stora lövträd och 

 prydnadsbuskar, samt uppstickande berg i dagen präglar 
tomterna.

Topografins synlighet och stora tomter 
Grönska och berg i dagen bibehålls.

 värnas.

Viktiga land-
skapselement 

  Lövträd, fruktträd, buskar och berg i  dagen pryder tomterna.
Häckar och järngrindar avgränsar tomterna från gatan.

  Träd, buskar, berg 
bör värnas.

i  dagen, häckar och järnstaket 

Viktiga sam- Törnrosvägen binder samman området med det något äldre Den genomtänkta utformningen av hus och träd-
band grannområdet Södra Kindbogården som delar samma historia  gårdar mot Törnrosvägen är viktiga att bibehålla.

och många karaktärsdrag. Omväxlande gavelsida och långsi- Gaturummets karaktär med omväxlande gavelsida 
da som framträder i gaturummet. och långsida bör bibehållas.

-BEBYGGELSE Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt MILJÖN 
Bebyggelseka- Egnahemshus med slät locklistpanel i  ljusa färger, branta sa- Bebyggelsekaraktärerna med dess olika stildrag 
raktärer  deltak och korsplan, treluftsfönster i hörnen och avsaknad av 

 dekor. Putsade villor i två våningar med oregelbunden föns-
 tersättning, varierande tvålufts- och tregruppsfönster samt 

  stora väggfält utan fönster. Skärmtak, rundade balkonger och 
flacka tak är andra gemensamma stildrag.

samt tidstypiska material och detaljer bör värnas.

Villa i blandning av tjugotalsklassicism och funktionalism, Kindbo-
gården 1:68. (1) 

Funkisvilla vid Törnrosvägen (2). Villa i funkisstil vid Primulavägen (2). 

Värdefulla karaktärsdrag och förhållningssätt 
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MÖLNLYCKE FOLKETS HUS 
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10 MÖLNLYCKE FOLKETS HUS 

Karaktäristisk, stramt funktionalistisk symbolbyggnad i en upphöjd placering med utsikt över dalgången. 

Beskrivning
På en höjd på södra sidan om Mölndalsåns dalgång i 
utkanten av Mölnlycke samhälle ligger Mölnlycke Fol-
kets Hus. Genom sitt läge i dalgången verkar den som 
en direkt motpol till f.d. disponentbostaden Wendels-
berg. 

Byggnaden är uppförd i en stram, funktionalistisk stil. 
Karaktäristiska drag är den lådformiga byggnadskrop-
pen, det platta taket och de asymmetriskt placerade 
fönsteröppningarna. 

Historik och fakta 
Mölnlycke samhälle var från mitten av 1800-talet ett 
brukssamhälle, uppbyggt kring textilindustrin. Detta 
gav underlag för en tidig facklig och politisk verksam-
het bland arbetarna och ledde bl.a. till tillkomsten av 
ett Folkets Hus redan 1906. Initiativtagare till projektet 
var möbelsnickarna i Hulebäcks fabrik och byggnaden 
uppfördes av arbetarna själva. 

Den ursprungliga Folkets Hus-byggnaden brann ner 
1936, och en ny uppfördes i den gamlas ställe två år 
senare. Den nya byggnaden bekostades av insamlade 
medel från såväl folkrörelser, däribland nykterhetsför-
eningen, idrottsföreningen, socialdemokratiska och 
kommunistiska föreningarna, som enskilda, däribland 
bussbolaget samt Mölnlycke AB. För ritningarna stod 
göteborgsarkitekten Rudolf Hall. 

Ovan: Folkets hus i Mölnlycke. Foto: Bohusläns museum. Föregående sida: Folkets hus i Mölnlycke. 
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LANDSKAPET Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Placering i land-
skapet 

 Det synliga läget på en höjd i dalgången som motpol till f.d. 
 disponentbostaden Wendelsberg. 

Synligheten på höjden från vägen, från centrum 
och från dalgången i övrigt bibehålls i planeringen 

 av ny bebyggelse. 

BEBYGGELSE -
MILJÖN Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Byggnadens 
karaktär 

Folketshusbyggnad i funktionalistisk stil med lådformig bygg-
nadskropp, platt tak och asymmetriskt placerade fönsteröpp-
ningar. 

Byggnadens karaktär och stildrag värnas. 

BYGGNADER Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Form, propor-
tioner 

Lådformig byggnadskropp. Byggnadskroppens volym bör värnas. 

Fasadernas upp-
byggnad, mate-
rial, kulör 

 Den stora samlingssalen mot söder manifesterad av fyra höga, 
uppåtsträvande, vertikala fönsterband. 

Fönsterbanden i den vita putsfasaden bör bevaras. 

Fasadernas in-
delning, dekor 

 Avsaknad av dekor utöver fönsterband. Assymmetriskt place-
rade fönster. 

Avsaknad av dekor och befintlig fönstersättning 
bör värnas. 

Takarkitektur   Platt tak med litet takutsprång. Takets karaktär och material bör värnas. 

Fasadelement  Balkong med rundat räcke. Balkongräcke bör bevaras. 
Fönster och 
dörr 

Fönsterband och tvåluftsfönster med bågar i grönt. Bevarad 
entrédörr till samlingssalen i form av pardörr med glasade 
rutor. 

Fönsterband och tvåluftsfönster bör bevaras. Entré-
dörr bör bevaras. 

 

Motivering
Byggnaden är med sin tradition som Folkets Hus en 
viktig symbolbyggnad i Mölnlycke med sin tradition 
som bruksort. Byggnaden är med sitt formspråk och 
sin välbevarade exteriör ett mycket fnt och välbevarat 
exempel på en utpräglad funkisarkitektur. 

Lagskydd
Plan- och bygglagen 
»  Området omfattas liksom all bebyggelse av gene-

rella varsamhetskrav enligt PBL 8:17. Hänsynskrav 
enligt PBL 2:6 gäller alltid. Rekommendationer 
anges nedan. 

»  Området och byggnaden är särskilt värdefullt en-
ligt PBL 8:13. Värdefulla karaktärsdrag ovan får 
inte förvanskas. 

Fördjupad kulturmiljöbedömning 
» För att följa förhållningssätten för miljön kan det 

krävas en kulturmiljöutredning eller antikvariskt 
utlåtande inför vissa åtgärder. 

Värdefulla karaktärsdrag och förhållningssätt 
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11 KEDJEHUS I SOLSTEN 
Kedjehusområde från 1950-talet ritat av Råda kommuns dåvarande stadsarkitekt Lennart Kvarnström. 

Beskrivning
Landskapet 
Området Solsten ligger i änden av Allén,  en sluttning 
ned mot Boråsvägen. Områdets småskalighet hos 
byggnader och omgivande ytor är dess tydligaste ka-
raktärsdrag i landskapet. 

Bebyggelsemönstret skapas av 20 bostadshus förde-
lade på fem kedjehuslängor, orienterade i väst-östlig 
eller nord-sydlig riktning. Mellan kedjehusen skapas 
smala gränder, små grönskande innegårdar och en 
central park med lekplats. Längorna har medvetet pla-
cerats för att inrama området till en enhet och skapa 
några få entréer. 

Avgränsande häckar och fruktträd på tomterna är vik-
tiga landskapselement som binder ihop området till en 
helhet. 

Bebyggelse 
Gemensamma karaktärsdrag i fasaderna skapar en 
sammanhängande front utåt från området. Samman-
taget skapas en karaktär i miniatyr av en ”bostadsen-
het” som var typisk för 1940- och 1950-talets grann-
skapsplanering. 

Bostadshusen är enhetligt utformade och känneteck-
nas av släta, vita putsfasader och en tydligt markerad 
sockel i en grå nyans. Husen kröns av ett sadeltak, i 
vissa fall med både bevarat taktegel och den murade 
skorstenen synlig. Synlig skorstensmur och tunna te-
gelpannor i röd kulör är viktiga karaktärsdrag att värna. 

Varje ”kedja” länkas samman av de låga, något inskjut-
na garagen med sadeltak likaledes täckta med takte-
gel. Entrédörrarna har oftast en omfattning av utskju-
tande tegelstenar eller klinker lagda i rullskift. Trappan 
upp till dörren är gjuten av betong och har ett smäck-
ert trappräcke i svartmålat smide med smala stavar 
och ledare. 

Det enskilda husets originalitet sitter i de bevarade 
detaljerna. Oljebehandlade ytterdörrar i spårat ädelträ 
utan glas är i några fall bevarade i original. 

Historik och fakta 
Bostadsområdet Solsten uppfördes som ett av Sve-
riges första kedjehusområden i början av 1950-talet. 
Varje hus var avsett för en familj. Arkitekt var Lennart 
Kvarnström som var stadsarkitekt i Råda kommun på 
1940-talet och som vid byggandet av dessa hus 1951 
drev egen frma. 

Motivering
Området är ett av de mest kännetecknande områdena 
för 1950-talets bostadsområden i Mölnlycke, även om 
viss förvanskning har skett vad gäller entrédörrar, tak-
material osv. Enligt uppgift är området uppfört som ett 
av Sveriges tidigaste kedjehusområden. Upphovsarki-
tekten har också en mycket stark koppling till Möln-
lycke genom att ha legat bakom fera områden från 
1950- till 1970-talen. 

Lagskydd
Plan- och bygglagen 
»  Området omfattas liksom all bebyggelse av gene-

rella varsamhetskrav enligt PBL 8:17. Hänsynskrav 
enligt PBL 2:6 gäller alltid. Förhållningssätt anges 
nedan. 

»  Området omfattas i sin helhet av särskilt värde-
fullt bebyggelseområde enligt PBL 8:13. Värdefulla 
karaktärsdrag får inte förvanskas. Särskilt värde-
fulla byggnader inom området fnns upptagna i 
byggnadsinventeringen. 

Fördjupad kulturmiljöbedömning 
» För att följa förhållningssätten för miljön kan det 

krävas en kulturmiljöutredning eller antikvariskt 
utlåtande inför vissa åtgärder. 
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LANDSKAPET 

Områdets ka-

Värdefulla karaktärsdrag 

20 bostadshus i fem kedjehuslängor placerade så att ett 

Förhållningssätt 

 Längornas placering som skapar slutenhet värnas. 
raktär i landska- omslutet område skapas. Småskalighet hos byggnader och Den småskaliga karaktären hos gränder, innegårdar 
pet omgivande ytor, bland annat smala gränder som följer slutt-

ningen, små grönskande innegårdar samt en lekplats. 
och lekplats bör värnas. 

Viktiga land- Avgränsande häckar och fruktträd på tomterna. Landskapselement bör värnas. 
skapselement 

-BEBYGGELSE Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt MILJÖN 
Bebyggelsens Kedjehus med släta, vita putsfasader och sockel i en grå Bebyggelsen med dess gemensamma karaktärsdrag 
karaktär nyans. Sammankopplande garage, låga och indragna. Taktegel 

i matt tegelröd kulör och synlig murad skorsten. Entrédörr i 
oljebehandlat trä med omfattning av utstickande tegelstenar 
i rullskift. Trappa gjuten av betong försedd med trappräcke 
i smide. 

och detaljer bör värnas. Även individuellt utformade 
 detaljer, exempelvis originaldörrar, bör värnas. Vid 

förändringar bör återställande av förvanskade de-
 taljer vara en utgångspunkt. 

Ett bostadshusen i närbild. En av längorna. 

Lekplatsen centralt i området. Ett välbevarat exempel på kedjehuset i området. 

Värdefulla karaktärsdrag och förhållningssätt 
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VILLOR I WENDELSBERGSPARKENS VÄSTRA DEL 



 
 

0 90 180 270 36045 m

Villor i Wendelsbergsparkens västra del
Kulturmiljö i programmet

2 

1 

1. 14 enhetliga villor uppförda 1960-1962. 
2. Villor av blandad ålder. 

99 



 

 

VILLOR I WENDELSBERGS-12 
PARKENS VÄSTRA DEL 

14 modernistiska villor från 1960-1962 ritade av Lennart Kvarnström. 

Beskrivning
Landskapet 
Området ligger i Wendelsbergsparkens skogsparks 
västra del där terrängen sluttar svagt mot väster. En till 
parken anlagd damm på 1800-talet avgränsar villaom-
rådet mot Wendelsbergs folkhögskola i öster. 

Bostadsområdet utgår från 14 villor uppförda 1960-
1962, ritade av Lennart Kvarnström (1). Villorna är pla-
cerade med långsidorna mot en smal väg som slingrar 
sig längs höjdkurvorna uppåt. Mellan husen och vägen 
är stora tomter med riklig grönska. Flera äldre bokträd 
och andra lövträd fnns bevarade på och omkring vil-
latomterna. 

Gruslagda gångar eller gångar med skiferplattor leder 
fram till entréerna. 

Bebyggelse 
Villorna är avlånga och relativt smala. Detta tillsam-
mans med markanta takfötter och platta tak ger en 
tidstypisk horisontalitet i formspråket. 

Området hålls samman av de gemensamma fasad-
materialen och takutförandena. Det olikbrända röda 
fasadteglet är lagt i ett löpförband med ½ stens för-
skjutning på varje rad. De vita snickerierna präglar 
fönster- och dörrpartier, särskilt fjällpanelen. Ett indra-
get parti med mörkbrun fjällpanel förmedlar övergång-
en till den markerade takfoten med invändig takavvatt-
ning. Entrédörrar är genomgående i vitmålad liggande 
panel med ett glasat sidofönster. 

Inom dessa ramar har varje villa sin egna fasaddispo-
sition där fönstren förekommer i såväl par av två, som 
tre eller fyra i en sektion. Ytterligare tidstypiska karak-
tärsdrag är de stora fönsterpartierna som markerar 
vardagsrummet, och de mindre kvadratiska fönstren 
till sovrummen. 

Husen som vetter mot det högre belägna Wendels-
bergsparken är i suterräng. Suterrängvillorna är något 
mindre avlånga i planformen då de har garage inrymt 
i suterrängplanet. Dessa villor har även en trappa med 
smidesräcke till entrén. 

I södra delarna av området ligger ytterligare ett par 
villor från olika tider, varav tre har drag av det tidiga 
1900-talets stilar och en bär drag av 1960-talets vil-
laarkitektur. (2) 

Historik och fakta 
Områdets första villabebyggelse ligger i södra delen 
och är tillkommen under 1910- och 1920-talen. En röd 
villa präglad av 1920-talsklassicism med pelarförsedd 
entré är uppförd av en skomakare år 1929 (senare till-
byggd åt båda håll). En villa nere vid Wendelsvägen 
bedöms vara uppförd under tidigt 1920-tal.  

1960-1962 uppfördes de 14 villorna i västra delen av 
Wendelsbergsparken. 

Motivering
Området är enhetligt utformat under en kort period av 
samma arkitekt, samtidigt som det uppvisar en med-
veten anpassning till den känsliga parkmiljön, bland 
annat uttryckt i byggnadernas horisontalitet och ma-
terialval. Övriga villor i området uppvisar olika tiders 
stildrag och är likaledes väl anpassade till den känsliga 
parkmiljön. 

Lagskydd
Plan- och bygglagen 
» Området omfattas liksom all bebyggelse av gene-

rella varsamhetskrav enligt PBL 8:17. Hänsynskrav
enligt PBL 2:6 gäller alltid. Förhållningssätt anges
nedan.

» Området omfattas i sin helhet av särskilt värde-
fullt bebyggelseområde enligt PBL 8:13. Värdefulla 
karaktärsdrag får inte förvanskas.

Byggnadslagen 
» Delar av området omfattas av trädfällningsförbud

enligt byggnadslagen.

Fördjupad kulturmiljöbedömning 
» För att följa förhållningssätten för miljön kan det

krävas en kulturmiljöutredning eller antikvariskt
utlåtande inför vissa åtgärder.
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Suterränghus med garageportar och fönsterpartier i original. 

Samma hus från en annan vinkel. Ett indraget parti markerar övergången till den markanta takfoten. 
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Suteränghus med utpräglad horisontalitet, insmuget i den känsliga parkmiljön. 

Dammen i Wendelsbergsparken avgränsar området mot öster. 
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LANDSKAPET 

Placering i land-
skapet 

Värdefulla karaktärsdrag 

Belägenhet i Wendelsbergsparkens västra del i sluttande 
terräng. En till parken anlagd damm avgränsar området 
mot Wendelsberg. 

Förhållningssätt 

Öppna vyer mot dammen och parken i öster bibe-
hålls. 

Bebyggelse-
mönster 

 14 villor vettande långsidorna mot vägen genom området. Bebyggelsens orientering i området bibehålls. 

Grönska och Stora tomter mellan husen och vägen. Äldre bokträd och Stora tomter samt äldre lövträd (främst bok), pryd-
trädgårdar andra lövträd pryder tillsammans med prydnadsbuskar och nadsbuskar m.m. som pryder tomterna värnas. 

rabatter tomterna. Gruslagda eller skifferbelagda gångar 
 fram till entréer. 

-BEBYGGELSE Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt MILJÖN 
Bebyggelseka- Avlånga, relativt smala villor med markanta takfötter och Bebyggelsekaraktärer med dess gemensamma karak-
raktär platta tak ger en tydlig horisontalitet.  tärsdrag och detaljer värnas. 
Material och Olikbränt rött fasadtegel lagt i  löpförband. Vita snickerier Material och detaljer värnas. 
detaljer - särskilt fjällpanel - präglar fasadpartier kring fönster och

dörrar. Indraget parti med mörkbrun fjällpanel förmedlar
övergång till takfot. Invändig takavvattning. Originaldörrar
av liggande fjällpanel oftast bevarade.

Disposition Individuell disposition för varje villa med fasadsektioner i 
par av två-fyra fönster. Stora fönsterpartier som markerar 
vardagsrum. 

Husens individuella disposition med utgångspunkt 
 gemensamma “byggstenar” värnas. 

i 

Suterrängvillor 
och enplansvil-
lor 

Villor närmast Wendelsbergsparken är suterrängvillor. Dessa 
har något mindre planform då garaget inryms i suterräng-
planet. Även trappa med smidesräcke upp till entrén. 

De två typerna - enplansvillan och suterrängvillan -
värnas avseende dess olika karaktärsdrag. 

Övrig bebyg-
gelse 

4 villor från olika tider med prägel av 20-talsklassicism och 
1960-talets villaarkitektur. 

Villornas tidstypiska prägel bör värnas. 

Värdefulla karaktärsdrag och förhållningssätt 

Villa i södra delen av 
området från tidigt 
1900-tal. 

103 



104 

13 

RÅDA STOCK 
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Råda stock
Kulturmiljö i programmet
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1. Enplans kedjehus i fackare terräng.
2. Kedjehus i suterräng i brantare terräng
3. Parhus

3 
1 
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13 RÅDA STOCK 
Representativt kedjehusområde från 1970-talet. 

Beskrivning
Beskrivning nedan är baserad på Göteborgs stadsmu-
seums inventering inom Storstadsprojektet från 2004, 
hämtad från Bebyggelseregistret. 

Landskapet 
Området Råda stock ligger liksom de festa av Möln-
lyckes utbyggnadsområden från efterkrigstiden i en 
sluttning. Hönekullavägen som avgränsar området i 
söder löper upp för sluttningen upp på en kulle (därav 
namnet) samtidigt som kedjehusen trappar upp. Små 
matargator leder in till bostadshusen. I övrigt präglas 
området av små, smala asfalterade gångstråk. 

Kedjehusen är placerade i nordväst-sydostlig riktning. 
Husens entrésidor samlas kring matargatorna vilket 
skapar småskaliga och täta gaturum. Husen är något 
förskjutna i förhållande till varandra vilket förstärker 
denna småskalighet och gör att gavlarnas tegelfasader 
och stående paneler sticker fram med dess varierande 
kulörer. 

Bebyggelse 
Bebyggelsen består i grunden av tre olika men snarlika 
kedjehustyper, som särskiljs genom sitt förhållande till 
topografn och den omgivande tomten. 

Den första typen (1) ligger i fack terräng och är ett 
enplanshus. Husen sammankopplas av öppna garage, 
så kallade ”carports” där ingången sker från kortsidan. 
Den andra typen är suterränghuset (2) och ligger cen-
tralt i områdets brantare parti. De höga, slutna gavel-
partierna av gult tegel präglar typen. Mot nedsidan har 
husen bottenvåning klädd med vit puts. Uppsidan är 
småskalig med slutna fasader och små fönster. Hus-
typen breder inte ut sig lika mycket som den första ty-
pen. Ingången sker från långsidan medan husen länkas 
samman av inbyggda garage. 

Den tredje typen ligger i norra ändarna av matar-
gatorna och består av ett kedjehus med enbart två 
sammanfogade huskroppar (3). Den särskiljs arkitek-
toniskt genom att hela bottenvåningen har gul tegelfa-
sad (enbart gavelrösten har stående träpanel). Dessa 
har ingången på kortsidan. Dessa hus utmärks också 
genom sina större trädgårdar (liksom husen närmast 
Hönekullavägen). 

Fasaderna i området är genomgående klädda med te-
gel och stående träpanel. Entréerna vänder sig ut mot 
matargatorna och är individuellt utformade: vissa med 
skärmtak, och en del med en förlängning av sadelta-
kets utstick. 

Taken är oftast täckta med röda tegelpannor. Fasader-
nas färg varierar. De vanligaste och troligtvis ursprung-
liga kulörerna är gult, brunt, rött och beige. Därefter 
har även svart, mörkblå, ljusblå, rosa, orange och vit 
tillkommit. Husen har höga smala skorstenar av tegel. 
Fönstren är främst perspektivfönster, i många fall med 
en stående vädringslucka bredvid. Dessa är regelbun-
det placerade i liv med fasaderna. 

Historik och fakta 
Området bebyggdes åren 1970-1972. Uppgift om arki-
tekt saknas i bygglovarkivet. Varje fastighetsägare står 
som byggherre. 

Motivering
Kedjehuset är vanligt förekommande för ferbostads-
husbyggandet i kommunen under efterkrigstiden. Det-
ta område är mycket kännetecknande för miljonpro-
gramsåren och det bästa exemplet på kedjehus från 
denna tid (exempel fnns även vid Stråkvägen). 

Lagskydd
Plan- och bygglagen 
» Området omfattas liksom all bebyggelse av gene-

rella varsamhetskrav enligt PBL 8:17. Hänsynskrav 
enligt PBL 2:6 gäller alltid. Förhållningssätt anges 
nedan. 

Fördjupad kulturmiljöbedömning 
» För att följa förhållningssätten för miljön kan det 

krävas en kulturmiljöutredning eller antikvariskt 
utlåtande inför vissa åtgärder. 

Kedjehus i suterräng med markanta gavelpartier av gult tegel och 
stora trädgårdar. Sluttande topograf ger hela området en karaktä-
ristisk nedtrappning. 
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LANDSKAPET 

Placering i land-
skapet 

Värdefulla karaktärsdrag 

Rader med kedjehus med trädgårdar som trappar nedåt i en 
 sluttning. 

Förhållningssätt 

Karaktär av nedtrappande hus med träd-
gårdar bör bibehållas. 

Bebyggelse-
mönster 

-BEBYGGELSE 
MILJÖN 
Hustyper 

Kedjehusen nås från Hönekullavägen via ett antal matargator där 
bebyggelse och gaturum är småskaligt och tätt. Husen är något 
förskjutna i förhållande till varandra vilket bidrar till det karaktä-

 ristiska småskaliga gaturummet. 

Värdefulla karaktärsdrag 

  Tre kedjehustyper. 1. Enplanshuset i flackare terräng sammankopp-
lade av öppna garage, med ingång från kortsidan. Mer utbredd 
planlösning. 2. Suterränghuset i de brantare partierna där markanta 
gavelpartier av gult tegel är kännetecknande, liksom  bottenvåning 

 mot nedsidan klädd med vit puts. Småskalig uppsida med slutna 
fasader av ljus träpanel och små fönster. Sammanlänkas av inbyggda 
garage. 3. I änden av matargatorna kedjehus med två sammanfoga-
de hus som särskiljs arkitektoniskt från övriga området genom sin 
tydliga 70-talsprägel med bottenvåningens fasad helt i gult tegel 
samt de brantare taken med gavelrösten av stående träpanel). 

Matargatornas täta, småskaliga gaturum bör 
bibehållas. 

Förhållningssätt 

Hustyper med dess olika karaktärsdrag, ma-
terial och detaljer bör värnas. 

Fasader Fasader genomgående klädda med tegel och stående träpanel. Fasa-
  ders kulör varierar men vanligast är gult, brunt, rött och beige som 

 troligen är originalkulörer. Entrésidor vänder sig mot matargatorna, 
individuellt utformade med skärmtak eller ett extra utstickande av 
takfoten. 

Husens genomgående fasadmaterial och de-
taljer bör värnas. 

Detaljer Skorstenar av tegel. Fönster i form av perspektivfönster,
med stående vädringslucka bredvid. 

 i vissa fall Arkitektoniska detaljer bör värnas. 

Den mer slutna ”uppsidan” mot matargatan med små fönster och Enplansvilla. 
träpanel. 

Värdefulla karaktärsdrag och förhållningssätt 
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KEDJEHUS OCH SUTERRÄNGVILLOR VID STRÅKVÄGEN 



0 130 260 390 52065 m

Stråkvägen kedjehus och
Kulturmiljö i programmet

1 Kedjehus 
2 Suterränghus 

1 

2 
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14 KEDJEHUS OCH SUTERRÄNGVILLOR 

VID STRÅKVÄGEN 
Område med representativa suterrängvillor och kedjehus från 1970-talets mitt. 

Beskrivning
Landskapet 
Området är beläget på en höjd samt i en sluttning ös-
ter om Musikvägen. De varierande terrängförhållan-
dena har hanterats genom enplans kedjehus i norra 
delarna och suterrängvillorna i sluttningen i de södra 
delarna av området. 

Bebyggelse 
Området omfattar dels nio längor med kedjehus (2-4 
hus i varje länga) på höjden i de norra delarna, samla-
de kring Stråkvägen. Dels omfattar området fyra rader 
med ett 30-tal suterrängvillor i sluttningen i de södra 
delarna vid Violinvägen. 

Kedjehusen nås från Stråkvägen via matargator. Ked-
jehusen är sammankopplade av inbyggda garage in-
skjutna från husfasaderna i övrigt. Husen är uppförda 
som regelstomme i en våning. Fasader är i stående 
lockpanel på långsidorna mot matargatan, samt i rött 
tegel på gavlarna. Längorna har oftast panelen färgad i 
rött, brunt, beige eller gul. Men andra kulörer förekom-
mer också som vit och turkos. Husen har enkla facka 
sadeltak. 

Fönstertyper varierar, men ett kvadratiskt perspektiv-
fönster är vanligast. Uteplats med pelarburet skärm-
tak kännetecknar fasaden mot trädgårdssidan. Träd-
gårdarna kännetecknas av häckar, prydnadsträd och 
buskar. Särskilt hörnhusen mot Stråkvägen har större 
trädgårdar där tomternas avskurna hörn med avgräns-
ande växtlighet skapar ett karaktäristiskt gaturum som 
inramar kedjehusområdet. 

På andra sidan Stråkvägen vidtar suterrängvillorna. 
Mot vägen är de pragmatiskt nedtonade och smälter 
in bland kedjehusen genom gemensamma fasadmate-
rial, lockpanel och rött tegel samt facka sadeltak.  

Mot nedåtsidan är suterrängvillorna i två våningar 
med stora trädgårdar bevuxna med större prydnad-
sträd och -buskar. Den övre våningen har fasad i lock-
panel, ofta i kulörerna rött, brunt eller beige och den 
nedre våningen är i vit puts. Husen har ofta ursprung-
liga garageportar och dörrar i oljat trä eller målade i en 
från putsen avvikande kulör. 

Historik och fakta 
Området bebyggdes troligtvis omkring åren 1972-
1975. 

Motivering
Kedjehuset är vanligt förekommande för ferbostads-
husbyggandet i kommunen under efterkrigstiden. Det-
ta område är mycket kännetecknande för miljonpro-
gramsåren och en av de bästa exemplen på kedjehus 
från denna tid. Tillsammans med suterrängvillorna il-
lustrerar området två vanliga byggnadstyper för tiden. 
Området har även en stor del bevarade originaldörrar 
och fönster, samt andra detaljer. 

Lagskydd
Plan- och bygglagen 
» Området omfattas liksom all bebyggelse av gene-

rella varsamhetskrav enligt PBL 8:17. Hänsynskrav 
enligt PBL 2:6 gäller alltid. Förhållningssätt anges 
nedan. 

Fördjupad kulturmiljöbedömning 
» För att följa förhållningssätten för miljön kan det 

krävas en kulturmiljöutredning eller antikvariskt 
utlåtande inför vissa åtgärder. 
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LANDSKAPET 

Placering i 
landskapet 

Värdefulla karaktärsdrag 

Belägenhet på en höjd (kedjehus) samt 
 rängvillor) öster om Musikvägen. 

i en sluttning (suter-

Förhållningssätt 

Karaktären som uppstår med olika byggnadstyper 
beroende på terrängförhållanden bör värnas. 

Bebyggelse- Karaktäristiskt för kedjehusens planmönster är tomternas av- Bebyggelse- och planmönster bibehålls. 
och planmöns-  skurna hörn som pryds av häckar eller murar i samma form. 
ter Dessa tomter är något större än i övriga området vilket 

präglar gaturummet längs Stråkvägen. Karaktäristiskt för su-
terrängvillornas planmönster är den glesa men symmetriska 
placeringen av villorna, där långsidor och trädgårdar vänder 
sig mot söder. 

Grönska 

-BEBYGGELSE 
MILJÖN 
Kedjehus 

 Häckar, prydnadsträd och buskar kännetecknar trädgårdarna. 

Värdefulla karaktärsdrag 

Nio kedjehuslängor sammankopplade av inbyggda, inskjutan-
de garage. Fasader i stående lockpanel mot matargatan, rött 
tegel på gavlarna. Panelens kulör oftast i rött, brunt, beige 

 eller gul som troligtvis är originalkulörer. Flacka sadeltak. 
Kvadratiskt perspektivfönster är vanligast. Uteplats med pe-

 larburet skärmtak kännetecknar trädgårdssidan. 

Grönskande trädgårdar bidrar starkt till områdets 
ombonade karaktär och bör eftersträvas. 

Förhållningssätt 

 Kedjehus med dess gemensamma karaktärsdrag, ma-
terial och detaljer bör värnas. 

Suterrängvillor Suterränghusens nedtonade karaktär mot uppsidan med lock-
panel och gavlar med rött tegel. Nedåtsidan har övre våning 
av lockpanel, ofta i rött, brunt eller beige, samt nedre våning 
i vit puts. Garageportar och dörrar i oljat trä eller i en från 

 putsen avvikande kulör. 

Suterrängvillor med dess gemensamma karaktärs-
drag, material och detaljer bör värnas. 

Suterrängvilla med en egen färgsättning. 

Suterrängvillor i södra delen av området. Längor med kedjehus ligger i norra delen av området. 

Värdefulla karaktärsdrag och förhållningssätt 
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KEDJEHUS VID MUSIKVÄGEN 
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Kedjehus vid Musikvägen
Kulturmiljö i programmet

113 



 

 

15 KEDJEHUS VID MUSIKVÄGEN
Område med representativa kedjehus från tidigt 1970-tal. 

Beskrivning
Beskrivning nedan är baserad på Göteborgs stadsmu-
seums inventering inom Storstadsprojektet från 2004, 
hämtad från Bebyggelseregistret. 

Landskapet 
Området är till ytan relativt stort och beläget i södra 
delen av Mölnlycke tätort, små matargator leder fram 
till bostadshusen. Terrängen är plan men på några 
ställen går berget i dagen och bildar små bergiga ”oa-
ser” med träddungar. Området avgränsas i väster och 
söder av Musikvägen, i norr av en asfalterad cykelbana 
och i öster av litet skogsparti som är beläget i anslut-
ning till Furuhällsskolan. 

Bebyggelsen i området består av 65 kedjehus i 1 
½-plan. Något som präglar landskapets karaktär är de 
privata små trädgårdarna som delvis är individuellt ut-
formade. Trädgårdarna skyddas mot insyn från gatan 
av de sammankopplande garagen samt trägrindarna. 

Bebyggelse 
Husens fönster är av enluftstyp och, liksom entréer-
na, regelbundet placerade i liv med fasaden. Småhu-
sens exteriör där tegel är det dominerande materialet, 
uppvisar förutom färgsättningen av trädetaljer viss 
omväxling. Entréerna, som är placerade ut mot gara-
geuppfarten, består av en enkel trädörr vars kulör va-
rierar i olika mörka nyanser. Byggnadernas gavelparti-
er vänder sig ut mot gatan och en del hus har kraftigt 
utskjutande takrösten. Husen kröns av förhållandevis 
branta sadeltak med små takfönster. Husen i området 
binds samman av garagebyggnader som är placerade 
mellan bostäderna. 

Historik och fakta 
Området uppfördes enligt uppgift år 1970 med HSB 
Riksförbund som byggherre. Arkitektkontor var HSB 
Riksförbunds Villaavdelning. 

Motivering
Kedjehuset är vanligt förekommande för ferbostads-
husbyggandet i kommunen under efterkrigstiden. 
Detta område är mycket kännetecknande för de sena 
miljonprogramsåren med branta tak och gavelrösten 
målade i olika kulörer. 

Lagskydd
Plan- och bygglagen 
» Området omfattas liksom all bebyggelse av gene-

rella varsamhetskrav enligt PBL 8:17. Hänsynskrav
enligt PBL 2:6 gäller alltid. Förhållningssätt anges
nedan.

Fördjupad kulturmiljöbedömning 
» För att följa förhållningssätten för miljön kan det

krävas en kulturmiljöutredning eller antikvariskt
utlåtande inför vissa åtgärder.
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LANDSKAPET Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Områdets ka- 65 enhetliga kedjehus i 1 1/2 plan i plan terräng, med Husens placering och förhållande till trädgård och 
raktär i landska-  små matargator som leder fram till husen. Sammanfogade  matargator bör bibehållas. Sammanfogande garage 
pet av inbyggda garage och trägrindar som leder in till privata och trägrindar som bidrar till privata trädgårdar 

små trädgårdar på husens baksidor. bör bibehållas. 
-BEBYGGELSE Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt MILJÖN 

Bebyggelsens Tegel dominerande fasadmaterial. Trädetaljer färgsatta i olika Bebyggelsen med dess gemensamma karaktärsdrag 
karaktär kulörer som ger omväxling. Entréer av enkla trädörrar i och detaljer bör värnas. Även individuellt utformade 

varierande mörka nyanser. Byggnadernas gavelpartier vänder  detaljer, exempelvis originaldörrar, bör värnas. Vid 
 sig mot gatan, en del med kraftigt utskjutande takrösten. förändringar bör återställande av förvanskade de-

 Krönande branta sadeltak med små takfönster.  taljer vara en utgångspunkt. 

Kedjehusen kopplas samman av garage och trägrindar som avgrän-
sar mot de inre trädgårdarna. 

Mellan husraderna är privata trädgårdar uppradade, avgränsade av Kedjehusen står i raka rader med små förträdgårdar framför. 
häckar. 

Värdefulla karaktärsdrag och förhållningssätt 
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BOSTADSOMRÅDET SÄTERIET 
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Säteriet
Kulturmiljö i programmet

1. Cental grönzon
2. Grupper av U-formade lamellhus
3. Raka längor uppradade mot grönzonen
4. Centrumanläggningar
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16 BOSTADSOMRÅDET SÄTERIET 
Representativt och trivsamt område med flerbostadshus från rekordåren.

Beskrivning
Landskapet 
Flerbostadshusområdet Säteriet är beläget på en höjd-
platå med omgivande skogslandskap med höga natur-
värden. Markerna har tillhört Råda säteri som ligger 
sydväst om området vid Rådasjön. 

Landskapet präglas av den för tiden typiska SCAFT-pla-
neringen. Detta består dels i zonindelningen med en 
central grönzon (1) inramat av bostadszoner. Dels är 
det bilismens prägel på utemiljön med en större ge-
nomfartsgata (Platåvägen) och många små matarga-
tor som leder till parkeringsplatserna. Slutligen är det 
centrumanläggningarna i form av butiker, skola och 
dagis (4) som är centralt belägna vid genomfartsga-
tan. 

Bebyggelse 
Bebyggelseområdet utgår från lamellhus i tre våning-
ar. Dessa är uppdelade i två delar som avdelas av den 
centrala grönzonen med Platåvägen. 

Lamellhusen är grupperade på två olika sätt. Dels är 
det grupper av tre lamellhus placerade i en U-form 
som vänder sina omslutna gröna gårdar ut mot om-
givande natur (2), dels är det enskilda längor som är 
uppradade mot den centrala grönzonen. (3) 

Mellan de två typerna skapas täta bilfria gångstråk. En 
liten förskjutning i byggnadskropparna skapar en liten 
platsbildning längs stråket, medan öppningarna utåt 
mellan de U-formade husgrupperna är försedda med 
ramper som ger tillgång till omgivande naturområden. 

Lamellhusen är byggda av betong och sandwichele-
ment. Det är dels pelar-balkkonstruktionen i betong 
som är synlig i fasaden genom utställda bjälklag vilka 
bär upp de öppna loftgångarna. Dels är det väggar av 
sandwichelement med frilagd ballast av dansk sjösten. 

Historik och fakta 
Området bebyggdes i början av 1970-talet. Arkitekt 
var Göteborgs Förorters Arkitektkontor, som ägdes av 
ett antal mindre kommuner i Göteborgsområdet. Det 
hade startats på initiativ av Lennart Kvarnström, som 
var chefsarkitekt på kontoret. 

En större upprustning gjordes av området i slutet av 
2010-talet. Fönsterbröstningar har fått skivor i vit la-
minat medan balkongfronter har bytts ut mot möns-
tertryckta glasskivor i ett efter den danska sjöstenen 
efterliknande mönster fast i ny, lätt turkos kulör. Loft-
gångarnas fronter av dansk sjösten har bytts mot teak-
laminatskivor. Även ursprungliga dörrar byttes ut. 

Motivering
Säteriet är det mest konsekvent genomförda ferbo-
stadsområdet från miljonprogramstiden i Mölnlycke, 
och mycket tydligt genom sin isolerade miljö med 
omgivande naturområde. Visserligen har stora föränd-
ringar av den ursprungliga karaktären genomförts ge-
nom åren men ursprungliga byggnadsmaterial i dansk 
sjösten och betong fnns fortfarande kvar i området. 

Lagskydd
Plan- och bygglagen 
» Området omfattas liksom all bebyggelse av gene-

rella varsamhetskrav enligt PBL 8:17. Hänsynskrav 
enligt PBL 2:6 gäller alltid. Förhållningssätt anges 
nedan. 

Fördjupad kulturmiljöbedömning 
» För att följa förhållningssätten för miljön kan det 

krävas en kulturmiljöutredning eller antikvariskt 
utlåtande inför vissa åtgärder. 

Föregående sida: Flerbostadshus i Säteriet. Lamellhus i tre våningar är den vanligaste ”byggstenen” i området. 
Huskropparna är i många fall placerade i vinkel kring torgliknande 
öppna platser. 
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LANDSKAPET 

Natur och topo-
grafi

Värdefulla karaktärsdrag 

Höjdplatå med omgivande skogslandskap med höga natur-
värden och rekreationsvärden, som tillhört Råda säteri i 
äldre tid. 

Förhållningssätt 

Omgivande skogslandskap med höga natur- och 
rekreationsvärden värnas. 

Områdets ka- Prägel av SCAFT-planering med dels indelning i central grön-  Fördelar som kan finnas med zonindelningen, med 
raktär i landska- zon och omgivande bostadszoner, dels bilismens prägel med olika funktioner och dess egenskaper bör tas i 
pet genomfartsgata och små matargator. Centrumanläggningarnas beaktande vid förändringar i området. Det är önsk-

 centrala läge vid genomfartsled och grönstråk (skola, butiker, värt att de olika zonerna fortsatt kan uppfattas. 
äldreboende osv) 

-BEBYGGELSE Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt MILJÖN 
Bebyggelsety- Lamellhus i tre våningar är områdets huvudsakliga bygg- Nuvarande planform och gruppering i förhållande 
per   nadstyp. Denna är grupperad på två sätt. 1. Grupp av tre 

lamellhus i en U-form med halvt omslutna innegårdar som 
vänder sig ut mot omgivande naturområden. 2. Ensamma 

 längor som är uppradade mot grönzonen. 

till varandra samt till grönytor bör fortsatt vara 
präglande hos områdets lamellhus. 

Material och 
detaljer 

Konstruktion av betong och sandwichelement. Synliga i fa-
 saden genom utställda bjälklag som bär upp loftgångarna, 

samt väggarna av sandwichelement med frilagd ballast av 
 dansk sjösten. 

Karaktär hos ursprungliga material och detaljer bör 
vara utgångspunkten vid förändringar i området. 

Stråk Mellan de två typerna täta bilfria gångstråk som leder in till 
husen. Förskjutningar hos byggnadskropparna skapar plats-
bildningar längs stråken. Öppningarna utåt är ibland försedda 

 med ramper som ger tillgång till omgivande naturområden. 

Förbindelserna mellan husen och ut mot naturom-
rådena bör värnas. 

Bilfria stråk mellan husen i Säteriet. Längs de bilfria stråken fnns åtkomst till omgivande grönområden, 
mot öster via en ramp. Lamellhusens pelarbalk-konstruktion av-
tecknar sig i fasaderna. 

Värdefulla karaktärsdrag och förhållningssätt 
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Hindås Bocköhalvön
Kulturmiljö i programmet
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1. Nedsjögård 
2. Hindås 1:80 
3. Exempel senromantisk arkitektur 
4. Exempel på ambitiösa val av fasadpanel 
5. Tennisbanans klubbstuga 
6. ”Metsäpirti” 
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17 BOCKÖHALVÖN
Samlad och välbevarad villabebyggelse från 1900-talets början i naturskönt, sjönära läge. Bostadshusen på Bocköhalvön 
representerar flera av de olika byggnadsstilar som förekommer under perioden 1900–1940.

Beskrivning
Landskapet 
Bocköhalvön består av en långsmal udde vid Västra 
Nedsjöns södra strand, norr om järnvägen och Borås-
vägen. En höjdrygg utmed halvöns östra sida skapar 
förutsättning för att ge husen ett högt och framträ-
dande läge i miljön. Den också i övrigt småkuperade 
terrängen skapar kontraster där en del hus ligger högt 
intill strandkanten, vid andra delar bildas långgrunda 
sandstränder. En av dessa sandstränder är idag all-
mänt bad. 

Bockövägen leder i nord-sydlig riktning genom områ-
det med förgreningar av vägar mot väst och öst. De 
slingriga vägarna och tomternas uppdelning följer lik-
väl variationerna i terrängen, som ofta skapar utblickar 
mot sjön. 

Vid halvöns norra spets ligger Bockön som är obe-
byggd och skogsbekädd såsom området i sin helhet 
en gång var. Vissa delar av området är fortfarande 
ren skogsmark. Ibland är kontrasterna mycket påtag-
liga mellan olika tomter, som traditionellt består av 
skogstomt med enstaka höga träd, buskar och gräsy-
ta, medan det också förekommer mer gestaltade vil-
laträdgårdar. Många trädgårdar, framförallt de med 
sjötomt, har erhållit ett ofta ambitiöst system av st-
ödmurar i sluttningen mellan bostadshuset och sjön. 
Utmed sjökanten fnns ofta en skoning för att förhindra 
jorderosion. Flera sjötomter har försetts med en liten 
stenbrygga men i några fall har de med tiden raserats 
så att det bara fnns rester bevarade. Särskilt påtagliga 
är stenresterna av den tidigare bron över till Bockön 
längst ut på udden. Den kvarvarande förbindelsen över 
viken i väster mot Klåddegärde och Takkullen, kallad 
”Solviksbron”, består av en träbro på stenfundament. 

Bebyggelse 
Bostadshusen på Bocköhalvön är mestadels välbeva-
rade och representerar fera av de olika byggnadsstilar 
som förekommer under perioden 1900–1940. 

Föregående sida: Vy som visar stenrester-
na efter den tidigare bron över till den obe-
byggda Bockön vid halvöns norra spets. 

Nationalromantik 
Många av villorna har en arkitektur som anspelar på 
inhemskt byggnadsskick med nationalromantisk prä-
gel. Framträdande exempel på allmogestil är bland 
annat husen på Hindås 1:300, Nedsjögård, som är en 
större anläggning med anspelning på traditionellt tim-
merhusbyggande. (1) Fasaderna är klädda med ljusgrå 
halva timmerstockar som fasad på nedervåningen och 
panel på förvandring på den utkragade övervåningen. 
Flera av fönstren har småspröjsade bågar och dekora-
tiva fönsterluckor målade i ljusblå kulör. Allmogestil 
dominerar även huset på Hindås 1:80 (2), som är ett 
annex i två våningar med utseende liknande en loft-
bod med svarttjärad fasad, rundtimrad undervåning 
och utskjutande spånklädd övervåning. Småspröjsade 
fönster målade i engelskt rött med kromoxidgröna fo-
der. 

Exempel på senromantisk arkitektur utgörs av villor på 
naturstensgrund, ljusmålad locklistpanel, mansardtak 
med takkupor, lunettefönster under takåsen, tvålufts-
fönster med tre rutor i varje fönsterluft med ibland 
ljust blåfärgade bågar, foder och spröjs. (3) Ibland fö-
rekommer ambitiös fasadklädsel med en hyvlad lock-
panel och liggande panel på förvandring. (4) 

1920-tals klassicism och funktionalism 
Till klassicismen hör spritputsade fasader, småspröj-
sade fönster, utsvängda tak samt gavelkornischer. Ten-
nisbanans klubbstuga har tydlig prägel av funktiona-
listisk stil med liggande gulmålad panel, pulpettak och 
ett indraget hörn som bärs upp av pelare. (5) Tidsty-
piska funktionalistiska karaktärsdrag är i övrigt kvadra-
tisk eller rektangulär plan, locklistpanel, symmetriskt 
placerade två- eller treluftsfönster samt sadeltak eller 
valmat tak (1:222 och 1:231). ”Metsäpirti” (1:52) har 
ett övervägande funktionalistiskt uttryck men uppvisar 
samtidigt asymmetri gällande fönster och tillbyggna-
der, och takfallets pagodlika utsvängda nedre del an-
spelar på kinesisk arkitektur. (6) 

Ekonomibyggnader 
Flertalet äldre hus har ekonomibyggnader förlagda i 
anslutning till stranden. Dessa dominerar sällan vyn, 
är i liten skala. Ibland anspelar garagebyggnader med 
dess utformning på bostadshuset. 

Trädgårdar 
Villorna i dessa miljöer gjordes mestadels mycket sto-
ra, med generösa trädgårdar. En del tomter som har 
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terrasseringar och vegetation som speglar de ideal 
kring skogstomt som är ett utmärkande drag för de-
lar av Bocköhalvön, med högresta tallar och lövträd. 
Brunnar ofta med nationalromantisk utformning 
(ibland med vikingainspirerat mönster). Skulpturer 
och prydnadsdetaljer i sten och metall. Bitvis kantas 
vägarna av vällagda stenmurar som avgränsar trädgår-
darna. Grindar i fnt utfört järnsmide med grindstolpar 
i granit vid infarterna till fastigheten. 

Historik och fakta 
På Bocköhalvöns vänstra strand har stenåldersbo-
plats påträfats. När området togs i anspråk i början 
av 1900-talet bestod halvön dock av skogbeklädd, 
obebyggd mark. Järnvägen mellan Göteborg och Borås 
drogs 1894 fram utmed Nedsjöns södra strand. Den 
vackra naturen, som därmed gjordes tillgänglig, blev 
kring sekelskiftet upptäckt av göteborgare ur de högre 
socialgrupperna. 

År 1904 bildade några infytelserika personer Hindås 
Villabolag AB, som inköpte Bocköhalvön och det stora 
området närmast i söder. Området styckades av under 
1910-talet i väl tilltagna tomter och såldes. Tomterna 
bebyggdes undan för undan med stora sommarvillor 
och pensionat, som i de festa fall snabbt omvandlades 
till helårsbostäder. Många tillbyggnader har anpassats 
väl till villornas ursprungliga karaktär. 

Tennisbanor på båda sidor om Bockövägen fnns re-
dovisade på ekonomiska kartan från 1935 och sanno-
likt tillkom dessa ungefär vid denna tid. Klubbstugan 
uppfördes sannolikt under årtiondet därefter. År 1967 
gjordes en tillbyggnad åt norr innehållande omkläd-
ningsrum för damer. Den västra tennisbanan är idag 
borttagen. 

Motivering
Villorna på Bocköhalvön är exempel på den påkostade 
villabebyggelse som välbärgade göteborgare kring se-
kelskiftet lät uppföra i natursköna lägen. De är av stort 
kulturhistoriskt värde genom sin variationsrika och på-
kostade villaarkitektur. Villorna ligger naturskönt med 
generösa trädgårdar vilket gör dem till värdefulla in-
slag i landskapsbilden utmed sjön. Än idag utgör om-
rådet ett attraktivt rekreationsområde för promenader, 

bad, båtliv och tennis. Området berättar om ortens 
utveckling och historia från plats för sommarbostäder 
för societeten med frilufts- och idrottsanknytning till 
permanenta bostäder i närheten av stationen. Tenni-
sanläggningen har ett stort kulturhistoriskt värde som 
en en markör för den tid då halvön bebyggdes med 
sommarvillor och Hindås var en ort som förknippades 
med friluftsaktiviteter och idrott. 

Lagskydd
Plan- och bygglagen 
» Området omfattas liksom all bebyggelse av gene-

rella varsamhetskrav enligt PBL 8:17. Hänsynskrav
enligt PBL 2:6 gäller alltid. Förhållningssätt anges
nedan.

» Hela norra delen av udden som ringar in objekt
1-6 i områdeskartan omfattas av särskilt värde-
fullt bebyggelseområde enligt PBL 8:13. Värdefulla 
karaktärsdrag nedan får inte förvanskas. Särskilt
värdefulla byggnader inom området framgår i
byggnadsinventeringen.

Kulturmiljölagen 
» Fornlämningar skyddas i 2:a kap. KML. Ingrepp i

fornlämning, exempelvis fytt, rivning, övertäck-
ande, bortgrävning eller annan påverkan kräver
tillstånd från länsstyrelsen.

Fördjupad kulturmiljöbedömning 
» För att följa förhållningssätten för miljön kan det

krävas en kulturmiljöutredning eller antikvariskt
utlåtande inför vissa åtgärder.
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Anläggning av byggnader som anspelar på inhemskt byggnadsskick med nationalromantik prägel, s.k. allmogestil. (1) 

Bebyggelsen längs med det slingrande vägnätet består av villor från 
1900-talets första hälft. I fonden syns byggnaden på fastigheten 
”Metsäpirti” (6), uppfört 1914 men framförallt präglad av 1940-ta-
lets ombyggnationer i funktionalistisk riktning. Till höger syns det 
f.d. tillhörande annexet i nationalromantisk stil med utseende lik-
nande en loftbod (2) 

Sober nationalromantisk villa från 1910-talet. Tomten med dess ter-
rasseringar och vegetation speglar idealen kring skogstomt som är 
ett utmärkande drag för delar av Bocköhalvön. (3) 

Villan på Hindås 1:77 är ett exempel på ambitiös fasadklädsel med 
en hyvlad lockpanel och liggande panel på förvandring. (4) Foto: 
Bohusläns museum och Västarvet, hämtad från Kulturhistorisk be-
byggelseinventering Bocköhalvön, Anni Bergström och Lars Ryd-
bom, 2016. 

Tennisanläggningens klubbhus (5) har en enkel funktionalistisk ut-
formning, placerad centralt i området intill den kvarvarande av två 
ursprungliga tennisbanor. Anläggningen utgör länk till den tid då 
halvön bebyggdes med sommarvillor och Hindås var en ort som för-
knippades med friluftsaktiviteter och idrott. 
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LANDSKAPET 

Placering i land-

Värdefulla karaktärsdrag 

Gles villabebyggelse på skogstät halvö. Slingrande och 

Förhållningssätt 

Områdets natursköna läge och glesa bebyggelsemönster 
skapet smala vägar i stadsplanemönster enligt det tidiga 

1900-talets trädgårdsstadsideal. 
 bibehålls. Det befintliga vägnätet och stadsplanemönst-

ret värnas. 
Topografi Bebyggelse glest placerad i omväxlande topografi med 

 höjdryggar och sänkor ut med halvöns båda sidor. 
De naturliga terrängformer som skapats av moränav-
lagringarna värnas. Schaktning och fyllning vid nya 
anläggningsarbeten bör undvikas. 

Orientering och Villornas dominans i naturskönt läge med utsikter från Husens placering och orientering med stora trädgår-
anblick och mot Västra Nedsjön dar och grönskande gaturum värnas. Grönytan ner 

mot vattnet hålls obebyggd eller bebyggs med mindre 
 tillbyggnader. Anblicken av de stora påkostade villorna 

 bör dominera vyn från vattensidan. 

Grönska & land-
skapselement 

 Skogstomter, naturlig trädvegetation och planterade äldre 
 träd från den tid då villorna började uppföras. 

Naturlig trädvegetation och planterade äldre träd vär-
nas (marklov för trädfällning bör övervägas). 

Historiska och Rekreationsidealet speglas av badstränd in- Skogspartier bibehålls som avgränsning gentemot 
visuella sam- till skogsparti med allmän båt- och bad- badstrand, som bibehålls som allmän plats. Tennis-

 band 

-BEBYGGELSE 
MILJÖN 
Bebyggelseka-

brygga samt tennisbanan centralt i  området. 
Områdets tillgänglighet nära järnvägen samt solviksbron 
i nordväst i  trä på stenbädd. Stengrundrester av tidigare 

 bro till Bockön. 

Värdefulla karaktärsdrag 

Större påkostade villor från 1900-talets första hälft i 

bana med omklädningshus bevaras. Korsning vid ten-
 nisbana bör värnas som central, allmän mötesplats.  

Solviksbron och Bocköbrons stenfundament bevaras. 

Förhållningssätt 

De äldre sommarvillorna samt sportanläggning bör 
raktär 

BYGGNADER 

Form, propor-

 fornnordisk stil, nationalromantik och jugend. Villor från 
1930-tal och framåt i nyklassicistisk och funktionalistisk 

 stil (med enstaka sportanläggning). 

Värdefulla karaktärsdrag 

Trä- och putsvillor i 1,5 till 2 våningar i både organisk 

 bevaras och deras individuella särprägel bör bibehållas. 

Förhållningssätt 

Byggnaderna bör ej byggas om så att deras former och 
tioner och mer symmetrisk uppbyggnad.  proportioner går förlorad. 
Hustyper och 
arkitektoniska 
uttryck 

Villor i välbevarad fornnordisk stil, nationalromantik och 
jugend, 1920-talsklassicism samt funktionalism med stor 

 inbördes variation mellan byggnader. Viktiga karaktärs-
drag utgörs av stengrund av råhuggen granit, fasad i puts 

  eller trä (locklist- eller stockpanel), ofta spröjsade fönster, 
ibland utkragad övervåning. Sadeltak ibland brutet och 

 ibland med valmning oftast med en- eller tvåkupigt tegel.   

De olika villastilarna med dess karaktärsdrag, detaljer 
och inbördes variation värnas. 

Viktiga träd- De äldre bebyggda fastigheterna med strandtomt har ofta Äldre stödmurar och terrasseringar bör beva-
gårdselement terrasseringar och stödmurar i sten ner mot sjön och 

ibland även terrasseringar som vetter mot vägsystemen 
på halvöns inre del. Strandskoning samt äldre stenbryg-

 gor har en funktions- och karaktärsskapande kvalitet.  
Brunnar med tak utförda med en karaktäristisk indivi-
duellt utformade nationalromantisk prägel. Stenmurar och 
smidesstaket avgränsar äldre fastigheter. 

ras och underhållas. Eventuella nya terrassering-
ar på äldre bebyggda tomter bör anpassas i ka-

  raktär, material och skala till de äldre befintliga.  
Strandskoning i sten och befintliga äldre sten-
bryggor bör bevaras. Reparation och återställ-
ning till ursprungligt utseende  uppmuntras. 
Brunnar, stenmurar och smidesstaket bör bevaras. 

Värdefulla karaktärsdrag och förhållningssätt 
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18 STATIONSOMRÅDET
Stationsområde med välbevarat stationshus samt äldre stråk av handelsbodar. 

Beskrivning 

Landskapet 
Området utgörs av stations- och afärsbebyggelse 
kring stationsområdet och Boråsvägen (gamla riks-
vägen). Byggnaderna är orienterade mot kommuni-
kationsstråken med centrum- och bostadsbebyggel-
se bakom. Entréer till afärshusen står i direktkontakt 
med Ringvägen, som löper parallellt med Boråsvägen 
och vidare in mot Bockön.    

Stationshuset (1) utgör landmärke längs järnvägen 
och handelsbodarna/afärshusen dominerar siktfäl-
tet längs Boråsvägen. Kring tågstationen återfnns 
enstaka träd som påminner om tidigare stationspark. 
Växtligheten är tät kring de glest placerade afärshu-
sen med träddungar emellan. Där järnvägen vänder 
mot syd korsar järnvägsspåren Stationsvägen med 
överbyggnad av betongtråg vilande på brofästen av 
välhuggen sten lagda i kallmursteknik. 

Bebyggelse 
Stationsbyggnaden är välbevarad i nationalromantisk 
stil. Byggnaden har vinkelformad plan och är asymme-
triskt uppbyggd i två våningar med vänthall som reser 
sig högre än övrig byggnadskropp. Sockel och ingång-
ens entrépelare är i grovt huggen granit. Fasaden, som 
troligtvis är struken med mörk tjärolja, har liggande 
timmerpanel nedtill och spånklädd övervåning. Fönst-
ren har varierande form, storlek och placering men är i 
samtliga fall småspröjsade och målade i blå kulör med 
vita foder. Särskilt framträdande är de höga fönstren i 
norrgaveln, ovanför huvudingången, som leder ljus in 
till vänthallen. Sadeltaket har olika vinklar och är be-
klätt med enkupiga, grönytbehandlade takpannor. Ka-
raktäristiskt är även den höga, vitputsade skorstenen 
vid sydvästra hörnet. 

Handelsbodar och kombinerade afärs-och bostads-
hus har inbördes varierande utformning. Viktiga ka-
raktärsdrag utgörs av ursprungliga proportioner samt 
de övervägande funktionalistiska byggnaderna i 1,5–2 
våningar med träfasader, butiksfönster i bottenplan 
och sadeltak, ibland brutet. 

Historik och fakta 
Hindås stationshus uppfördes i samband med bygget 
av järnvägen 1894. Byggnaden blev snabbt för liten för 
det växande antalet besökare och genomgick en om-
fattande omgestaltning redan 1908 utifrån ritningar 
av göteborgsarkitekten Yngve Rasmussen. 

Föregående sida: Hindås stationshus, ursprungligen uppfört 1894, 
ombyggt 1908 i nationalromantisk stildräkt. 

Afärsstråket har ett historiskt och funktionellt sam-
band med bygget av riksvägen mellan Göteborg och 
Borås 1928. Med denna påbörjades en förtätning av 
det äldre villaområdet på Bocköhalvön. På platsen har 
det funnits enstaka handelsbodar sedan 1880-talet 
med bibehållen funktion såsom ”Bengtsson och An-
derssons” som lades ner 1999. I byggnaden på Ring-
vägen 12 bedrevs stuv- och gardinafär sedan 1943 där 
”Rolands” startade 1955. Gamla ”Hindåsen” (Enighe-
ten, Ringvägen 24) uppfördes år 1912 av Hindås Ko-
operativa Handelsförening, och här bedrevs speceri- 
och manufakturafär. Butiksverksamheten fyttades till 
Hindås centrum 1978, men i huset har inredningsför-
säljning fortsatt. 

Motivering
Området har kulturhistoriskt värde genom stationshu-
set som markörer för Hindås framväxt och som po-
pulär destination. Den påkostade stationsarkitekturen 
har högt symbolvärde för Hindås. Det äldre afärsstrå-
ket visar på en första centrumbildning och den succe-
siva förtätning som tog vid då riksvägen drogs fram 
1928, med kontinuerlig funktion. 

Lagskydd
Plan- och bygglagen 
» Området omfattas liksom all bebyggelse av gene-

rella varsamhetskrav enligt PBL 8:17. Hänsynskrav 
enligt PBL 2:6 gäller alltid. Förhållningssätt anges
nedan.

» Stationshuset är särskilt värdefull byggnad enligt
PBL 8:13. Värdefulla karaktärsdrag får inte för-
vanskas.

Fördjupad kulturmiljöbedömning 
» För att följa förhållningssätten för miljön kan det

krävas en kulturmiljöutredning eller antikvariskt
utlåtande inför vissa åtgärder.

Kombinerade bostads- och afärshus längs f.d. riksvägen mellan 
Göteborg och Borås. Sammantaget tillkomna mellan 1880-tal och 
1930-tal. 
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LANDSKAPET 

Placering i land-

Värdefulla karaktärsdrag 

Stationsmiljö och samlad affärsbebyggelse längs de viktiga 

Förhållningssätt 

Karaktären av stationsområde med solitär stations-
skapet och ga-  kommunikationsstråken i tätortens kärna. Affärshusens bu- byggnad värnas. Karaktären av handelsstråk längs 
tustruktur  tiksfönster och entréer står i direktkontakt med gaturum. Ringvägen värnas genom att butiksfönster och entré-

 er bibehålls direktkontakt med gaturum. 
Grönska Glest bebyggelsemönster med inramande växtlighet mellan 

affärshusen. Enstaka äldre träd markerar f.d. stationspark. 
Växtlighet värnas genom att glest 
gelsemönster bibehålls. Direktkontakt 
lan affärsbebyggelse och gaturum 

 Träd intill stationshuset värnas. 

bebyg-
mel-

 värnas. 

Visuella samband Stationshusets friliggande läge möjliggör dess 
funktion som landmärke i tätortens  centrum. 
Affärshusen dominerar siktfältet längs Ringvägen/Boråsvägen 

 och har en samlad fondverkan längs vägdragningen. 

Stationshusets dominans i området bibehålls genom 
  att dess friliggande läge värnas. Affärsbebyggelsens 
samlade fondverkan längs Ringvägen värnas. 

Viktiga landskap- Järnvägens vägöverbyggnad med betongtråg vilande på bro- Brofästen bevaras. 
selement fästen av välhuggen sten lagda i kallmursteknik. 

-BEBYGGELSE Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt MILJÖN 

Hustyper Nationalromantiskt stationshus i 1.5 våning med assymetriska  Stationshuset bevaras. Affärshusens gemensamma ka-
takvinklar, fasad i spån- och timmerpanel, varierande föns-  raktärsdrag och individuella detaljer värnas. 

 terformer med blåfärgad spröjs, samt fasadtäckande skorsten. 
Bostads- och affärshus från 1910-1940-tal i 1,5-2 våningar 
med funktionalistisk prägel. 

Vägport ovan Stationsvägen. Här fnns överbyggnad av betongtråg Gamla ”Hindåsen” (Enigheten, Ringvägen 24) uppfördes år 1912 av 
vilande på brofästen av välhuggen sten lagda i kallmursteknik. Hindås Kooperativa Handelsförening. Butiksverksamheten fyttades 

till Hindås centrum 1978, men i huset har inredningsförsäljning fort-
satt. 

Handelsbod uppförd troligen 1880-tal. Handelsbod har bevarad plan, proportioner och skala. Kontinuerlig funktion. 

Värdefulla karaktärsdrag och förhållningssätt 
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19 KYRKOPLAN OCH TYRINGE 
Område präglat av exklusiva villor och f.d. skolmiljö från 1900-talets första decennier, samt nationalromantiskt präglad 
kyrkomiljö. 

Beskrivning
Landskapet 
Området söder om järnvägen innehåller kyrkomiljö 
samt kurorts- och skolbebyggelse som idag till stor del 
utgörs av privatbostäder. Nybyggnation har skett intill 
villa Roskullen, på ”brända tomten” (fastighet 1:24) 
samt öst om Hindåsskolan, vars miljö också kontraste-
rar mot den historiska bebyggelsen. Trots allt är lagret 
av Hindås äldsta historia fortfarande läsbar i området. 

Området är centralt men den äldre bebyggelsen i den 
östra delen av området upplevs likväl avsides på grund 
av den skogsdominerande placeringen av den tidigare 
pensionats- och skolverksamheten. Kyrkomiljön (1) är 
däremot planerad som en mindre park och ligger för-
hållandevis integrerat och i höjd med intilliggande be-
byggelse. Gatunätet är oregelbundet format enligt det 
tidiga 1900-talets trädgårdsstadsideal. 

Mot nordväst är topografn kuperad, varpå trappor le-
der från centrum upp mot Elsa von Reis väg. Marken 
mellan villa Roskullen och Hindås kyrka, utgör gräs-
bevuxen kulle (”Reisens backe”) som vetter ner mot 
kyrkan. Här fnns uppvuxen trädallé från von Reis väg 
mot nordost.(2). Området avgränsas söder om kyrkan 
av bäck med grönska. 

Bebyggelse 
Arkitekturen uppvisar en stilblandning som inbegriper 
fornnordisk stil, jugend kombinerad med nationalro-
mantik samt nyklassicism. Viktiga karaktärsdrag för 
Hindås kyrka som kombinerar jugend med nationalro-
mantik är liggande proflerad panel, brunmålad, över 
knähög sockel av murad natursten. Taket är högt och 
dominerande, med takbjälkar som fortsätter utanför 
långväggarna som snedsträvor till mark, där de ock-
så är förbundna med förlängda golvbjälkar. Takfallet är 
brutet, med brytpunkten nära nocken. Klocktornet är 
i form av en takryttare ovanför norrgaveln. Låga små-
spröjsade kvadratiska fönster sitter som ett fönster-
band under takfoten. Ovan huvudingången sitter fyra 
höga fönster, och i koret tre högt placerade fönster. 

Föregående sida: Hindås kyrka (1), uppförd 1912, ligger på en större 
kyrkotomt, planerad som en mindre park. 

Viktiga karaktärsdrag för fornnordiska villan (ex. Vil-
la Roskullen) är sockel av grovt huggen granit, robust 
timmerpanel, fönster med T-poster och småspröjsa-
de övre rutor samt fgursågade foder, listverk i fasad, 
räcken och balkar. Värdefulla dekorelement utgörs av 
taknocksdekorationer i form av drakar. (3) Mer klassis-
ka nationalromantiska drag (f.d. församlingshemmet) 
utgörs av framför allt brutna tak, pilastrar, lunettföns-
ter vid gavel, småspröjsade fönster, ibland blåfärgade 
foder och snickerier. (4) 

Betydelsefulla karaktärsdrag för den nyklassicistiska 
arkitekturen är de höga, brutna och valmade sadelta-
ken, byggnadernas volym och proportioner med sten-
sockel, frontespiser, glasverandor, infällda balkonger, 
hörnpilastrar, tandstensfris och äldre fönster, dörrar 
och snickeridetaljer. Viktigt är också det struktur- och 
stilmässiga sammanhanget mellan Villa Vårgård (5), 
Tyringegården och rektorsbostaden berättar om den 
tidigare skolverksamheten på platsen. De stora öpp-
na ytorna framför Tyringegården samt äldre ekonomi-
byggnader är betydelsefulla för helhetsmiljön. (6) 

Stora villor med varierande placering inom rymliga 
tomter som ibland avgränsas med kallstensmurar med 
smidesgrindar vid ingång. Kyrkparken har grusade 
gångar och höga lövträd på stora gräsytor, bl.a. en an-
märkningsvärd hängbok väster om kyrkan. En stenmur 
med smidesgrind fnns mot väst, i övrigt är kyrkotom-
ten inte inhägnad, mot söder fnns bäck med lummig 
växtlighet. 

Historik och fakta 
Hindås bestod fram till 1900-talet av skogsbygd med 
ett fåtal gårdar. Järnvägen mellan Göteborg och Borås 
drogs fram 1894 utmed Nedsjöns södra strand. Hin-
dås blev då en av stationerna längs sträckan, och det 
tidigare relativt svåråtkomliga geografska läget blev 
då mer tillgängligt. Hindås Villastad AB, bildat 1904, 
köpte Bocköhalvön och området söder om järnvägen. 
Området styckades av i väl tilltagna tomter och sål-
des. Tomterna bebyggdes successivt med stora som-
marvillor och pensionat, som oftast omvandlades till 
bostäder. 

Hindås första villaägare var från Göteborgs övre sam-
hällsskikt. Grosshandlare Gustaf von Reis och hans 
hustru Elsa var två av dem som fyttade till Hindås och 
lät uppföra Villa Roskullen för den välgörande skogs-
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luftens skull. Liksom fera andra nyinfyttade personer 
på orten kom paret genom mecenatstöd att engagera 
sig i samhällets uppbyggnad. Von Reis tog bland annat 
initiativet att låta bygga kyrkan i Hindås och lämnade 
själv ett generöst bidrag till kyrkobygget. Därtill lyck-
ades han övertala häradshövdingen Sven Düring att 
köpa marken mellan kyrkan och Villa Roskullen, kallad 
”Kullarna”, av Hindås Villastad AB och ”för all framtid 
afstår från rätten att bebygga lägenheten”. 

Hindås Kyrka uppfördes 1912 efter ritningar av arkitek-
terna Stenberg och Holmström. Den förvaltades av en 
stiftelse fram till 1965, då den överlämnades till Björ-
ketorps församling. Kyrkan tillbyggdes 1990 med ett 
nytt modernistiskt, men ändå anpassat församlings-
hem, ritat av arkitekt Arne Nygård. 

Villa Vårgård uppfördes ca 1910 av Emma Johansson 
och Sigrid Karlsson som bedrev pensionat. Efter fyra 
år köptes pensionatet av Ester Boman och Ester Öst-
rand som bedrev internatskola för fickor. Den tillbygg-
des med det storslagna Tyringegården 1926, och den 
intilliggande rektorsbostaden uppfördes 1923. Skol-
verksamheten upphörde 1936 och tomten köptes av 
Hindås Villastad AB. Under krigsåren användes för-
läggningen åt fnska krigsbarn. Anläggningen köptes in 
av Göteborgs stad 2012 för lägerverksamhet, medan 
villa Vårgård omvandlades till lägenheter 1997/1998. 

På platsen för Villa Fridhem (7) låg tidigare ett av Hin-
dås äldsta torp ”Lilla Gärdet”. Villan uppfördes i början 
av 1900-talet och verksamheten inriktades mot vi-
lohem för telefonister. Strax intill ligger Villa Vänhem, 
där pensionat bedrevs från år 1912. Vänhem var det 
sista traditionella pensionatet i Hindås som omvand-
lades till bostad. 

Motivering
Området är av stort kulturhistoriskt värde genom sin 
variationsrika och påkostade villaarkitektur. Väg och 
gatusystem präglas av det tidiga 1900-talets träd-
gårdsideal. Kyrkan och Tyringegården är viktiga sym-
bolbyggnader för Hindås. 

Lagskydd
Kulturmiljölagen 
» Kyrka skyddas i Kulturmiljölagens 4:e kapitel. 

Plan- och bygglagen 
»  Området omfattas liksom all bebyggelse av gene-

rella varsamhetskrav enligt PBL 8:17. Hänsynskrav 
enligt PBL 2:6 gäller alltid. Förhållningssätt anges 
nedan. 

»  Hela området bedöms omfattas av särskilt värde-
fullt bebyggelseområde enligt PBL 8:13. Värdefulla 
karaktärsdrag får inte förvanskas. Särskilt värde-
fulla byggnader enligt samma paragraf fnns upp-
tagna i byggnadsinventeringen. 

»  Hindås kyrka och Tyringegården är särskilt vär-
defulla byggnader enligt PBL 8:13. Värdefulla ka-
raktärsdrag får inte förvanskas. Övriga särskilt 
värdefulla byggnader inom området framgår i 
byggnadsinventeringen. 

Fördjupad kulturmiljöbedömning 
» För att följa förhållningssätten för miljön kan det 

krävas en kulturmiljöutredning eller antikvariskt 
utlåtande inför vissa åtgärder. 

Villa Roskullen uppfördes 1905, uppförd i en blandstil av jugend, na-
tionalromantik fornnordisk stil (även kallad drakstil). (2) 
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Tidigare församlingshemmet i nationalromantiskt präglad arkitek- Vänster: Vy mot Villa Vårgård från Häggsjöhultsvägen. Villan upp-
tur. Trädgård med höga löv- och barrträd samt fruktträd. (4) fördes ca 1910 som pensionat för välbärgade göteborgare som be-

sökte Hindås bland annat för den välgörande skogsluftens skull. 
Omvandlades därefter för skolverksamhet och ingår i en enhet med 
Tyringegården och rektorsbostaden mot öst. (5) 

Tyringegårdens ståtliga 1920-talsklassicism skapar storslagen vy från Tyringevägen. (6) 
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LANDSKAPET 

Placering i 
landskapet och 
vägnät 

Värdefulla karaktärsdrag 

Blandad historisk bebyggelse i centrumnära läge med dels av-
sides, skogsnära placering av villor, dels kyrkomiljö intererad i 
villastaden. Oregelbundet gatunät enligt det tidiga 1900-talets 

 trädgårdsstadsideal. 

Förhållningssätt 

Villornas natursköna läge med dominerande grön-
ska värnas genom att ytor mellan husen och ytor 
mot gata hålls obebyggd. Naturlig trädvegetation 
och planterade äldre träd värnas. Kyrkomiljön 
som intererad i villastaden bibehålls genom att 
insynsmöjligheter och öppenhet mot och inom 

 park värnas. Det befintliga vägnätet värnas.

Topografi och  
grönska 

 Grästäckt kulle med planterade lindar vid Elsa von Reis gata.  
 Kyrkbäcken med dess grönska. 

Gräsbevuxen kulle samt allé av planterade lindar 
 bevaras. Kyrkbäckens grönstråk värnas. 

Historiska och Historiskt samband mellan Villa Roskullen, kullen med Sambandet värnas genom att ytor byggnader och 
visuella sam-  trädallé samt kyrkomiljön.  strukturer emellan bevaras öppna. 
band 

-BEBYGGELSE Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt MILJÖN 
Hustyper Välbevarad villa- och kyrkoarkitektur i fornnordisk stil, natio- Byggnaders individuella och gemensamma karak-

nalromantik och jugend. F.d. skolmiljö präglad av jugend och  tärsdrag värnas. Skyddsföreskrifter för kyrkobygg-
 nyklassicism. naden ska följas. 

Viktiga land- Bebyggelsestruktur präglat av tidiga 1900-talets trädgårdside- Placering indraget från gatulinjen värnas. Trädgård-
skapselement  al, med stora tomter och hus placerat indraget från gatulinjen. 

Trädgårdar med äldre stenmurar, smidesgrindar, buskar och 
  höga träd. 

 selement värnas. 

Villa Fridhem är kraftigt om- och tillbyggt sedan uppförandet men har vissa arkitektoniska jugendelement såsom spetsiga frontespiser med 
gaveldekor. Senare tillkomna annexet har utskjutande övervåning med torn. (7) 

Värdefulla karaktärsdrag och förhållningssätt 
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HOTELL- OCH FRILUFTSOMRÅDET 
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3. Exempel 20-talsklassicismens arkitektur
4. Hjortvikens konferensanläggning
5. Skidstall till hoppbacke
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HOTELL- OCH FRILUFTSOMRÅDET 20 
Hotell- och idrottsområde samt bostadsbebyggelse som avspeglar Hindås tidiga historia som besöksmål. 

Beskrivning
Landskapet 
Området med koncentration av villor samt besöks- och 
idrottsanläggningar ligger söder om Västra Nedsjön. 
Området avgränsas i öst av järnvägsspåren och i väst 
av Ingelsevägen. Intill strandkanten, längs två vikar, 
ringlar gamla riksvägen mellan Göteborg och Borås. 
Områdets topograf är kuperad och domineras framför 
allt av två höjder på vardera sida Rävlandavägen, som 
möter riksvägen söderifrån. Från höjderna och längs 
med riksvägen tillåts utblickar och vyer mot sjön. 

Uppför västra höjden löper den gamla Hotellvägen/ 
Stationsvägen i sin ursprungliga öst-västliga dragning. 
Hjortvikens konferensanläggning med formad parkyta 
dominerar vyn upp mot höjden. Landskapet präglas i 
övrigt av dels skogspartier och skogstomter uppe på 
höjden, dels tätare och delvis äldre bebyggelsemiljö 
vid korsningen Stationsvägen/Haråsvägen där mar-
ken är fackare. Här är bebyggelsen tät kring äldre ga-
tustruktur, innan klättrande skogstomter och enskilda 
äldre villor återigen tar vid västerut mot järnvägen. 

Uppför östra höjden omringar Ingelsevägen och Ivar 
Bergsvägen ett något öppnare landskap med samman-
hållen villabebyggelse kring konferens- och idrottsan-
knutna anläggningar. 

Bebyggelse 
Bostadsbebyggelsen är relativt brokig, med varieran-
de ålder och karaktär. Den äldsta bebyggelsen är kon-
centrerad dels längs Stationsvägen, dels längs Ingel-
sevägen. Arkitekturen präglas dels av böljande former 
inom den fornnordiska stilen, den s.k. schweizerstilen 
samt jugendstilen, dels nationalromantikens mer ro-
busta och romantiska drag. Viktiga karaktärsdrag för 
dessa äldre byggnader är ursprunglig volym och pro-
portioner, naturstensgrund, locklist- eller stockpanel, 
frontespis, rakt eller brutet tak och i fera fall bevara-

Föregående sida: Vy mot bebyggelse söder om hoppbacken från 
Ingelsevägen. Hindås hoppbacke är en symbolbyggnad för Hindås 
som attraktivt rekreationsområde under i stort sett hela 1900-ta-
let. I fonden syns villa Granhem som tidigare var pensionat, en vik-
tig del av Hindås tidiga besöksnäringsverksamhet. 

de äldre fönster, dörrar och snickeridetaljer. En del har 
mer fri och asymmetriskt panelarkitektur. Även de sto-
ra, terrasserade trädgårdstomterna är mycket betydel-
sefulla karaktärsdrag, med stödmurar i natursten (1), 
samt äldre rödfärgade uthus och ekonomibyggnader. 
(2) 1920-tals klassicismens arkitektur präglas främst 
med träfasader i 1,5 våning, brutet sadeltak och vitmå-
lade fönster med småspröjs. (3) 

Hotell- och idrottsanläggningar 
Hjortvikens funktionalistiska karaktärsdrag utgörs 
av ljus putsad fasad, rotundan samt symmetriskt 
och regelbunden fönstersättning.(4) Hindåsgårdens 
byggnader i olika höjd i suterräng, en nära heltäck-
ande fönsterfasad i konferensavdelningen och dess 
välkomstskylt vid vägens entré utgör viktiga karaktärs-
drag. Till Hindåsgården hör också båt- och badhus vid 
stranden. 

I områdets nordöstra del återfnns stenfundament 
till tidigare övningsbacke och fullskalig hoppbacke 
i betong. Till anläggningarna hör ett öppen plan för 
sommarsport samt ett välbevarat skidstall i brunmå-
lad locklistpanel, sadeltak och välbevarade dörrar och 
fönster. (5) Söder om området ansluter skidspår ge-
nom skog.     

Historik och fakta 
Området var fram till 1900-talets början mestadels 
obebyggd mark med enstaka gårdar. Järnvägen mellan 
Göteborg och Borås drogs fram 1894 och snart däref-
ter uppfördes några av de första sommarresidensen i 
området, bland annat Villa Waldesruh år 1903. Längs 
sjösidan, där bensinstationen fnns idag, låg tidigare 
plats för timmerfrakt. Från stationsområdet drogs ett 
järnvägsspår mot kajen dit virket bogserades och las-
tades för vidare transport. Riksvägen mellan Göteborg 
och Borås byggdes ut 1928, och kom sannolikt att bidra 
till ökad förtätning av det äldre bostadsområdet längs 
Stationsvägen. Samtidigt bröts bebyggelsen kontakt 
med sjökanten. 

På grund av tillgängligheten med ”Hindås-Expressen”, 
den friska luften, vackra naturen och snötillgång-
en blev Hindås snabbt en populär rekreationsort för 
välbärgade göteborgare. År 1904 byggde Göteborgs 
Idrottsförbund den första hoppbacken i huggen sten 
på Ingelses marker och året därefter stod Idrottsgår-
den klar. En övningsbacke bygges också i natursten. 
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Översta platån på backen tillät turister att njuta av den 
storslagna utsikten och döptes till ”Vidablick”. Den 
betydligt högre hoppbacken, som idag utgör symbol-
byggnad för Hindås, är byggd i armerad betong och 
uppfördes 1934. Det var den första i sitt slag i Sverige. 
Kronprins Gustaf Adolf besökte Hindås år 1910 och 
1913 för att beskåda vintersport. En drivande kraft i 
idrottsgårdens tillblivande var polisdomare Ivar Berger 
som år 1919 hedrades med en byst som kan ses vid 
uppfarten till Hindåsgården. 

1927 invigdes idrottsplatsen strax nedanför hoppback-
en, anpassad för sommarhalvåret. Här iordningsställ-
des fotbollsplan med löparbana och plats för friidrotts-
aktiviteter. 

Flera pensionat byggdes eller inrymdes i äldre hus 
under seklets början. 1906 uppfördes Hindås ståtliga 
turisthotell i trä, som brann ner till grunden 1935. Två 
år senare uppfördes Hjortvikens konferensanläggning i 
stram modernistisk stil. Det forna turisthotellets ägare 
lät bygga sitt bostadshus på fastighet 1:32 och perso-
nal inhystes ibland annat i huset på fastighet 1:394, 
som också huserat bageri och flmvisningssal. Idrotts-
gården brann också ner 1935 och ersattes av Hindås-
gården ett par år därefter. Båt- och badhuset är kvar 
sedan 1930-talet. 

Motivering
Området är av stort kulturhistoriskt värde genom sin 

variationsrika och påkostade villaarkitektur, uppförd 
utifrån det tidiga 1900-talets trädgårdsstadsideal med 
skogstomter och vyer mot sjön. Bebyggelsen är i sig 
kopplad till Hindås tidiga samhällsutveckling sprungen 
ur rekreations- och besöksmål, med hoppbacken som 
främsta symbolbyggnad. 

Lagskydd
Plan- och bygglagen 
» Området omfattas liksom all bebyggelse av gene-

rella varsamhetskrav enligt PBL 8:17. Hänsynskrav
enligt PBL 2:6 gäller alltid. Förhållningssätt anges
nedan.

» Vissa byggnader i området omfattas av särskilt
värdefull byggnad enligt PBL 8:13. Värdefulla ka-
raktärsdrag får inte förvanskas. Särskilt värdefulla
byggnader inom området fnns upptagna i bygg-
nadsinventeringen.

Fördjupad kulturmiljöbedömning 
» För att följa förhållningssätten för miljön kan det

krävas en kulturmiljöutredning eller antikvariskt
utlåtande inför vissa åtgärder.

Vy mot Villa Waldesruh (Bugärde 3:1) från Hindås stationsväg. 
Skogstomten längs sluttningarna återger tidens trädgårdsideal och 
vurm för naturen. (1) 

Rödfärgad ekonomibyggnad placerad intill den gamla Stationsvä-
gen, som leder från stationen till idrottsområdet (2). 
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Klassicistiskt präglad byggnad i 1,5 plan med ljus träfasader och brutet sadeltak och taktegel. (3) 

Vy mot Hjortvikens konferensanläggning från Boråsvägen. Funktionalismens formspråk är fortsatt tydligt trots omfattande tillbyggnader som 
genomförts. Tillsammans med Hindåsgårdens verksamhet upprätthåller konferensanläggningen den för Hindås så historiskt viktiga besök-
snäringen. (4) 

Skidstall uppfört ca 1920. Byggnaden är placerad norr om Hindåsgården och speglar ortens attraktion för idrottsutövning. 
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LANDSKAPET 

Placering i 

Värdefulla karaktärsdrag 

Bostadsområde med äldre villor samt idrotts- och besöksan-

Förhållningssätt 

Karaktären av integrerat villa- och besöksmålsom-
landskapet och läggningar söder om gamla riksvägen mellan Göteborg och  råde bevaras. Visuella  samband mellan hotellverk-
visuella egen-  Borås. Topografin är kuperad och präglas av i huvudsak två  samhet, idrottsanläggningar och sjöstrand bibehålls. 
skaper  höjder med möjlighet till vida utblickar. Samlad delvis äldre 

bebyggelsemiljö vid korsningen Stationsvägen/Haråsvägen där 
marken är flackare.

Karaktären av äldre bebyggelsemiljö kopplad till 
 hotellverksamhet och idrottsanläggningar värnas. 

Utblickar och vyer mot sjön från höjderna och 
 längs med riksvägen värnas. 

Topografi, grön-
ska 

Söder om Västra Nedsjöns strand och Boråsvägen sluttar land-
 skapet uppåt och präglas av växtlighet med terrasserade och 

lummiga trädgårdar.

Karaktären av klättrande villor på sluttningen vär-
nas. Lummiga trädgårdar värnas.

 Historiska, Den gamla huvudgatan Stationsvägen med lång kontinuitet Stationsvägens sträckning  värnas, liksom täthet 
fysiska, visuella  som band samman järnvägsområdet med idrottsområdet. Tät, och gatustrukturen inom villaområdet längs Harås-
samband successivt framvuxen bebyggelse starkt kopplad till hotellverk-  vägen. Hoppbacken bevaras som  symbolbyggnad.

 samheten intill Haråsvägen. Hoppbacken och övriga idrottsan-  Idrottsanläggningar värnas. 
läggningar såsom elljusspår och friidrottsarena kopplade till 

 Hindås attraktivitet som besöksmål.

-BEBYGGELSE Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt MILJÖN 
Hustyper  Äldre trävillor från tidigt 1900-tal längs Stationsvägen, Harås- De äldre trävillornas individuellt präglade uttryck 

  vägen, Ivar Bergs väg samt Ingelsevägen, med individuellt samt tillhörande ekonomibyggnader och uthus vär-
präglade uttryck av främst nationalromantik och 1920-tals  nas. Hotell- och konferensanläggningar med funk-

 klassicism. Till flera hus hör äldre ekonomi- och uthusbygg-   tionalistiska uttryck värnas.
 nader. Större hotell- och konferensanläggningar med funktio-

nalistiska uttryck.
Orientering och Villor och anläggningar söder om järnvägen är orienterade Husens placering och orientering med stora träd-
anblick  med utblick mot Västra Nedsjön. De ofta indragna husen ger 

ett grönskande gaturum kring husen.
 gårdar och grönskande gaturum värnas. Villornas 

synlighet och utblickar från vägen och sjösidan 
värnas. 

Viktiga land-  Skogstomter, ofta terrasserade med stödmurar i natursten och Landskapselement värnas. 
skapselement  smidesgrindar, samt trädgårdar med fruktbärande träd och 

  buskar. Granitpollar längs Stationsvägen upp mot hotellplatsen.
 Byst av Ivar Berger vid uppfarten till Hindåsgården, samt 

Hindåsgårdens välkomstskylt.
Viktiga bygg-
nadsstrukturer 

 Idrottsrelaterade anläggningar: Hoppbacke  i betong, natur-
  stensgrund för övningsbacke, öppen planyta för sommarsport,

elljusspår i skogsområde.

 Idrottsrelaterade byggnadsstrukturer värnas.

Värdefulla karaktärsdrag och förhållningssätt 
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Hindås Fagerhultsvägen
Kulturmiljö i programmet
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1. En av Hindås äldsta gårdar
2. Bostadshus med äldre träarkitektur
3. Enstaka torpbyggnad från sekelskiftet
4. Gårdshus präglade av 20-talsklassicism
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21 FAGERHULTSVÄGEN 
Gammal bygata med äldre gårdar och torp från tidigt 1800-tal fram till 1920-tal. 

Beskrivning 

Landskapet 
Fagerhultsvägen löper i sydvästlig – nordöstlig riktning 
genom tät lövskog, öppet odlingslandskap med äldre 
gårdar samt tätare villaområde. En av Hindås älds-
ta gårdar är idag integrerad med senare tillkommen 
bebyggelse men påvisar ännu hur gårdsbebyggelsen 
kantade vägens sträckning (1). Äldre stengärdesgårdar 
markerar tidigare inägomark för torp. 

Bebyggelse 
De äldsta gårdarna består av ett fertal byggnader 
som innehaft funktion av bland annat bostad, pighus 
och ladugårdar under sent 1800- och tidigt 1900-tal. 
Dessa var fortfarande aktiva jordbruksenheter in på 
1900-talet och en del av ekonomibyggnaderna fnns 
bevarade, främst för hästhållning. Bostadshusen har 
förändrats men har kvar proportioner och skala, samt 
huvudsaklig träarkitektur med tegelklädda sadeltak 
och spröjsade fönster. (2). Enstaka torpbyggnad från 
sekelskiftet med karaktäristisk rödfärgad träfasad och 
vitmålade listverk. (3) 

Längs med gatan fnns även gårdshus präglat av 1920-
tals klassicism (4). Viktiga karaktärsdrag är de branta 
eller brutna sadeltaken, byggnadernas volym och pro-
portioner med frontespiser, glasverandor och i fera fall 
bevarade äldre fönster, dörrar och snickeridetaljer. 

Insprängt mellan den äldre bebyggelsen fnns villor 
från 1960–1970-tal. 

Föregående sida. Vy från Fagerhultvägen mot väst och 
”Gammelgården”. Främre byggnaden utgjorde går-
dens ladugård, idag omvandlad till bostad. Bevarad 
gårdsstruktur med korsande väg (1). 

Historik och fakta 
Fram till slutet av 1800-talet domineras Hindås i det 
äldre kartmaterialet av stora skogsmarker med en-
samgårdar som öar i skogen. Ensamgården Hindås 
längs Fagerhultsvägen benämns i jordeboken första 
gången år 1568 som ett krononybygge på ¼ mantal. 
I storskifteskarta från 1809 benämns gården Henås. 
Avyttring och gårdsbebyggelse har därefter succesivt 
tillkommit, placerade på ena sidan av vägen till skillnad 
från de äldsta gårdarna där Fagerhultsvägen korsade 
gården. 

Motivering
Ett av Hindås äldsta gårdslandskap med välbevarad 
äldre bebyggelse kring tidigare viktig landsväg som 
korsade odlingslandskapet, idag med inriktning mot 
hästhållning. 

Lagskydd
Plan- och bygglagen 
»  Området omfattas liksom all bebyggelse av gene-

rella varsamhetskrav enligt PBL 8:17. Hänsynskrav 
enligt PBL 2:6 gäller alltid. Förhållningssätt anges 
nedan. 

»  Vissa byggnader i området omfattas av särskilt 
värdefull byggnad enligt PBL 8:13. Värdefulla ka-
raktärsdrag får inte förvanskas. Särskilt värdefulla 
byggnader inom området fnns upptagna i bygg-
nadsinventeringen. 

Fördjupad kulturmiljöbedömning 
» För att följa förhållningssätten för miljön kan det 

krävas en kulturmiljöutredning eller antikvariskt 
utlåtande inför vissa åtgärder 
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LANDSKAPET Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Placering i land-
skapet 

 Gårdar glest samlade i öppet f.d. odlingslandskap.  Placering och bebyggelsemönster bibehålls. 

Odlingslandskap Hög överensstämmelse med historiskt odlingslandskap ytmäs-
 sigt. Åkrar har övergått till betesvallar. 

Fortsatt hävd av odlingslandskapet är viktigt. De 
öppna markerna kring samhällets äldsta bebyg-
gelse, gårdarna längs Fagerhultsvägen, bevaras. 

Viktiga landskap-
selement 

Hägnader väl synliga i landskapet. Viktiga landskapselement i form av hägnader bör 
bevaras och hållas fria från sly. 

-BEBYGGELSE 
MILJÖN Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Bebyggelse Äldre gårdsbebyggelse med bostadshus och ladugårdar samlat 
kring Fagerhultsvägen. Ekonomibyggnader från tiden kring 

 sekelskiftet 1900. Yngre gårdsbebyggelse med klassicistisk 
 prägel. 

Äldre gårdsbebyggelse och ekonomibyggnaders 
 karaktär bibehålls. Yngre gårdsbebyggelse bör 

bibehållas. 

Vy från Fagerhultsvägen mot ”Hindås gård” (2), som möjligtvis Torp från 1909 intill öppet f.d. odlingslandskap (3). F.d. åkrar har 
funnits på platsen sedan 1500-talet. Dagens karaktär präglas av idag övergått till betesvallar. 
sekelskiftesarkitektur. Stengärdesgårdar omger tidigare inägor. 

Gård med ekonomibyggnader, 1920-talet. Hamlade träd längs ga- Bostadshus uppfört ca 1920 (4) 
tulinjen. 

Värdefulla karaktärsdrag och förhållningssätt 
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1. Lämningar av kvarnverksamheter 
2. Grönhults gård 
3. Gamla byskolan 
4. Ekonomibyggnader 
5. Sportstugor 
6. Exempel sportstuga med proflerade 

hörnbrädor och mönstermurad skorsten 
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22 GRÖNHULT 
Forna kvarnmiljöer, gårdar, äldre skolbyggnad och sportstugor i Mölndalsåns dalgång. 

Beskrivning
Landskapet 
Området är beläget i västra delen av Hindås tätort, 
norr om Mölndalsån som fyter i öst-västlig riktning. 
Bebyggelsen är disponerad norr om Hindås Gröhults-
vägen, ibland i brant sluttning. På vissa ställen kantas 
vägen av terrasseringar av sten på grund av kraftiga 
höjdskillnader. Mölndalsån rinner genom skogsparti, 
och här fnns lämningar efter Grönhults och Limmer-
hults kvarnverksamhet, i form av stenmurar, stenfun-
dament och vägbankar (1). Mellan tomterna domine-
rar höga löv-och barrträd och berg i dagen.  

Bebyggelse 
Bebyggelsen domineras av gårdar från sent 1800-tal 
och bostadshus och sportstugor från 1910–30-tal. De 
äldre gårdarna är placerade nära vägen, med ekono-
mibyggnader placerade mot norra skogspartiet. Ibland 
är bostadshusen placerade med gaveln mot vägen, 
som för Grönhults gård (2). Byggnadernas värdefulla 
karaktärsdrag utgörs av stensockel ibland i suterräng, 
rödmålade fasader av stående träpanel i rött, tegelför-
sedda sadeltak, och vitmålade foder och fönster ofta 
av ferluftstyp med spröjs. Farstukvistar med proflera-
de hörnpelare förekommer. 

Den gamla byskolan i 1 plan har drag av sena 1800-ta-
lets träarkitektur med sadeltak och symmetriskt pla-
cerade fönster samt centralt placerad veranda (3). En-
staka bostadshus i 1920-tals klassicism karaktäriseras 
av raka eller brutna tak och glasad veranda. Ekonomi-
byggnader har ofta källare, har fasader av rödmålad 
locklistpanel samt vitmålade foder och fönster (4). 

Området inbegriper och avgränsas av intilliggande 
småhus i varierande utformning, tidigare sportstugor 
som i många fall omvandlats till permanentbostäder. 
Dessa sportstugor karaktäriseras av låg skala och va-
rierande utformning (5). De mest anmärkningsvärda 

Föregående sida. Vy från öst över gårdar längs Grön-
hultsvägen. Bebyggelsen är placerad i sluttning mot 
vägen och Mölndalsån i öst-västlig riktning. 

fnns i områdets östra del och består av samlad be-
byggelsemiljö med tre fyttade hus från Dalarna med 
tillhörande ekonomibyggnader. Dessa är knuttimrade 
par- och lofthus ståendes på murad stensockel alter-
nativt stenplintar. Karaktärsdrag inkluderar liggande 
falurött timmer, sadeltak med tegelpannor och vitmå-
lade fönster och vindskivor. Enstaka farstukvist med 
proflerade hörnbrädor och mönstermurad skorsten 
förekommer (6). 

Historik och fakta 
Limmerhults kvarn kan ha funnits på platsen redan 
1697 och revs 1942 Kvarnrester fnns också kvar vid 
Grönhults gård. Ån har också använts till att fska i och 
för timmerfottning. Limmerhult Skola uppfördes un-
der tidigt 1900-tal. Många av de sportstugor som lät 
byggas under 1910-talet och framtå ägdes från början 
av idrottsföreningar i Göteborg men har successivt 
omvandlats till privata sommarbostäder och helårsbo-
ende. 

Motivering 

Landskapets förutsättningar för Hindås utveckling är 
här mycket tydliga. Lämningar av kvarnverksamhet 
längs ån vittnar om platsens långa och kontinuerliga 
ekonomihållning. Områdets natursköna läge med höga 
höjder bidrog till successiv förtätning av sportstugor i 
linje med det tidiga 1900-talets rekreationsideal. 

Lagskydd 

Plan- och bygglagen 
»  Området omfattas liksom all bebyggelse av gene-

rella varsamhetskrav enligt PBL 8:17. Hänsynskrav 
enligt PBL 2:6 gäller alltid. Förhållningssätt anges 
nedan. 

»  Vissa byggnader i området omfattas av särskilt 
värdefull byggnad enligt PBL 8:13. Värdefulla ka-
raktärsdrag får inte förvanskas. Särskilt värdefulla 
byggnader inom området fnns upptagna i bygg-
nadsinventeringen. 

Fördjupad kulturmiljöbedömning 
» För att följa förhållningssätten för miljön kan det 

krävas en kulturmiljöutredning eller antikvariskt 
utlåtande inför vissa åtgärder. 
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Rester av Limmerhults kvarnlämning i Mölndalsån (1). 

F.d. skolbyggnad och gårdsbyggnad med gavel mot Alebäcksvägen strax norr om Mölndsalsån, vid korsning där Limmerhults kvarn låg fram 
till 1942. 
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Bebyggelsen längs med Grönhultsvägen är delvis placerad i brant sluttning ner mot Grönhultsvägen och Mölndalsån (4). 

Enklare sportstuga i låg skala med liggande stockpanel och sadeltak i lummig skogsträdgård (5). 
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LANDSKAPET 

Placering i land-

Värdefulla karaktärsdrag 

Succesivt framvuxen bebyggelse längs Mölndalsåns dalgång 

Förhållningssätt 

Tydlig gräns mellan äldre gårdsbebyggelse kopplad till 
skapet intill Grönhultsvägen. Äldre gårds- och skolbebyggelse med 

koppling till forna kvarnanläggningar, med sportstugor och 
flyttade sommarbostäder i  områdena däremellan, delvis pla-
cerade i sluttning. 

kvarnverksamhet och senare tillkommen bebyggelse 
vidmakthålls. Karaktären av klättrande småhus på 
sluttningen värnas. 

Topografi och Mölndalsån porlar genom området i öst-västlig riktning och Den obebygggda åkanten värnas. Fornlämning be-
grönska och visu- marken intill ån är obebyggd och bevuxen av lövträd. Forn- varas. 
ella egenskaper 

-BEBYGGELSE 
MILJÖN 

Hustyper 

 lämningar från kvarnverksamhet i form av stenfundament, 
särskilt synliga från Limmerhults bro och stig längs med ån. 

Värdefulla karaktärsdrag 

Äldre boningshus och ekonomibyggnader längs Grönhultsvä-
gen från 1800- och tidigt 1900-tal. Enklare trävillor från 
1900-talets första decennier med glasverandor, spröjsade 

 fönster och branta eller brutna sadeltak från 1910-30-talet. 
 Flyttade knuttimrade faluröda loft- och parhus från Dalarna. 

 Enstaka småhus i trä från 1920-talet. Till flera hus hör äldre 
ekonomi- och uthusbyggnader. 

Förhållningssätt 

De varierande hustyperna med dess karaktärsdrag 
 och detaljer värnas. 

Orientering och 
anblick 

De äldre gårdarnas bostadshus tätt placerade intill, och med 
 antingen gavel eller entré orienterade mot Grönhultsvägen, 
 med baksida mot rymliga trädgårdar och ekonomibyggnader. 

Husens placering och orientering med stora trädgår-
 dar och gårdsrum värnas. 

Viktiga landskap-
selement 

Trädgårdar med fruktbärande träd och buskar, ofta terras-
 serade med stödmurar i natursten. Det vilda och obebyggda 
  området runt åkanten med lövträd. 

Landskapselement värnas. 

Vy från Grönhultsvägen mot område med en samling knuttimrade loft- och parhus som fyttades till Hindås i början av 1900-talet (6). 

Värdefulla karaktärsdrag och förhållningssätt 
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BJÖRKETORPS SOCKENCENTRUM 
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Björketorp sockencentrum
Kulturmiljö i programmet

Fornlämning yta

 
 
 
 
 
 
 
 

Kyrkligt kulturminne, skyddsom-
råde (gräns ej formellt fastställd) 

1. Björketorps kyrka 
2. Gamla kyrkogården 
3. Skola från 1926 
4. Villor, bland annat Arla vilohem 
5. Kolerakyrkogård 
6. Hembygdsgård 
7. Villa uppförd 1912 
8. Boplatsområde 
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24 BJÖRKETORPS SOCKENCENTRUM 
Ett levande sockencentrum med kyrka, skola och gammal kyrkplats. I söder ligger en f.d. exercished samt hembygdsgård 
och kolerakyrkogård. 

Beskrivning
Sockencentrat ligger på en höjd invid Ramsjöbäcken 
utmed ett äldre vägstråk. Socknen är medeltida. Den 
medeltida kyrkan ersattes 1861 av dagens kyrka (1) 
som starkt präglar miljön, belägen strax sydväst om 
dess föregångare. Kyrkan är uppförd i sten och tegel 
samt putsad med framträdande dekorationer av te-
gel. Den har ett högt torn i väster samt en takryttare 
åt öster. Den gamla kyrkogården (2) med dess kyr-
kogårdsmur fnns ännu kvar och den gamla kyrkplat-
sen är markerad med ett kors. Kyrkskolan (3) präglar 
också miljön, belägen mittemot kyrkan. Det är en stor 
träbyggnad, som närmast kan liknas vid en större villa-
byggnad. I området fnns även villor med lokalt prägla-
de snickerier (4). 

Öster om kyrkan och skolan ligger en sandig hedmark, 
en rest av de sedimentmassor som fördes hit genom 
de mötande vattendragen. Här ligger en kolerakyrko-
gård (5), omgärdad med kraftiga stenmurar. Vid heden 
fnns en hembygdsgård. Byggnaderna är samtliga hit-
fyttade och den första som återuppfördes var Gam-
melgården, ett  bostadshus från 1700-talet. Idag fnns 
här fera olika fyttade och återuppförda byggnader 
som sammantaget speglar näringar och verksamheter 
som präglat bygden. 

Söder om kyrkan har påträfats spår av förhistorisk 
boplats (8) bestående av 12 anläggningar i form av 
stolphål och gropar som visar på bebyggelsens långa 
kontinuitet i området. 

Historik och fakta 
Kyrkomiljö 
En sockenkyrka i Björketorp fanns sannolikt redan un-
der 1200-talet varifrån de äldsta föremålen i dagens 
kyrka kan dateras. Läget för kyrkan var på en höjd 
invid Ramsjöbäcken i ett centralt läge utmed de äld-
re vägstråk som sannolikt redan då kantade Storåns 
dalgång. Den nya kyrkan ritades av Helgo Zettervall, 
sedermera en av de mest tongivande kyrkoarkitek-
terna under 1800-talets slut och en kraftig förkämpe 
för den nygotiska stilen. Björketorps kyrka stod färdig 
1861, när arkitekten var trettio år, men redan här märks 
det nygotiska formspråket. Formell invigning av kyrkan 
skedde först 1866. 

Skola 
Kyrka och undervisning var intimt knutna till varandra 
under 1800-talet. Skolområdets placering mittemot 
kyrkan avspeglar detta. Träbyggnaden är uppförd 1926 
och ersatte då den äldre byskolan. Senare har skolans 
bebyggelse byggts ut i omgångar. 

Villasamhälle 
Villorna är uppförda kring sekelskiftet 1900. En av 
dessa  var lägenheten Arla där läraren Fredrik Dalén 
med familj uppförde sin villa. De köpte även torpet 
Svensatorp, vars byggnader fyttades hit och användes 
som drängastuga, förråd och lada. Familjen startade år 
1915 Arla vilohem här. Vilohemmet drevs av familjen 
Dalén ända fram till 1960-tal. 

Kolerakyrkogård 
Kolerakyrkogården härrör från den epidemi som här-
jade i Sverige under 1830-talet. Heden har, genom 
den vattengenomsläppliga sandiga marken, givit goda 
förutsättningar för den excercished som enligt tradi-
tionen skall ha legat här som kompanimötesplats för 
Marks kompani. 

Hembygdsgård 
Området kring kyrkan och skolan bekräftades ytterli-
gare som socknens centrum under 1940-talet då den 
nystartade Björketorps hembygdsförening lät skapa en 
hembygdsgård (6) på den västra delen av heden. 

Motivering
Platsen för den tidigare kyrkan, dagens kyrka, gamla 
skolan samt kolerakyrkogården utgör viktiga delar av 
socknens historia. Exercisheden har även höga natur- 
och friluftsvärden. 

Lagskydd
Kulturmiljölagen 
» Kyrkan och kyrkogården skyddas i Kulturmiljöla-

gen.

» Fornlämningar skyddas i 2:a kap. KML. Ingrepp i
fornlämning, exempelvis fytt, rivning, övertäck-
ande, bortgrävning eller annan påverkan kräver
tillstånd från länsstyrelsen.

Plan- och bygglagen 
» Området omfattas liksom all bebyggelse av gene-

rella varsamhetskrav enligt PBL 8:17. Hänsynskrav
enligt PBL 2:6 gäller alltid. Förhållningssätt anges
nedan.

» Vissa byggnader i området omfattas av särskilt
värdefull byggnad enligt PBL 8:13. Värdefulla ka-
raktärsdrag får inte förvanskas. Särskilt värdefulla
byggnader inom området fnns upptagna i bygg-
nadsinventeringen.

Föregående sida: Björketorps kyrka sedd från Björboås. 
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Fördjupad kulturmiljöbedömning 
» För att följa förhållningssätten för miljön kan det 

krävas en kulturmiljöutredning eller antikvariskt 
utlåtande inför vissa åtgärder. 

Kolerakyrkogården (5) anlades i samband med en epidemi på 1830-talet. Foto: Bohusläns museum. 

Rammsjöbäcken rinner genom sockencentrat. På en höjd bredvid bäcken ligger tomten för den medeltida kyrkplatsen (2) omgiven av en 
stenmur. 
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Kyrkskolan (3) uppförd 1926. 

Villan på lägenheten Arla är ett exempel på lokalt präglade snick-
erier i området (4). Paret Dalén startade här Arla vilohem år 1915. 

Drängastugan på lägenheten Arla, hitfyttad från torpet Svensa- Gammelgården ursprungligen från 1750, fyttad till hembygdsom-
torp. rådet (6) på 1900-talet. 
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LANDSKAPET Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Kyrkomiljön Kyrkomiljöns dominans i landskapet. Läge på en höjd vid Kyrkomiljöns dominans på en höjd värnas. Öppna 
Ramsjöbäcken, utmed ett äldre vägstråk. Den gamla kyrko- visuella samband mellan kyrkomiljö och vatten bör 
gården finns kvar. bibehållas vid förtätning och avstyckning för ny 

 bebyggelse. 
Skolmiljön Skolområde med två generationers skolbyggnader mittemot Skolmiljöns samband med sockencentrat och kyr-

kyrkan. kan värnas. 
Hedmark med Sandig hedmark öster om kyrkan, en rest av sedimentmassor Landskapets karaktär skapat av den öppna, sandi-
kolerakyrkogård som fördes hit genom de mötande vattendragen. Här ligger ga hedmarken bör bibehållas. 
och hembygds- kolerakyrkogård och hembygdsgård. 
gård 

-BEBYGGELSE 
MILJÖN Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Kyrka Kyrka med nygotiskt formspråk i sten och tegel med fram- Skyddsföreskrifter för kyrkomiljön ska följas. Änd-
trädande tegeldekor samt högt torn och karaktäristisk ringar kräver tillstånd från Länsstyrelsen. 

 takryttare i kopparplåt. 
Skolmiljön Stor skolbyggnad i 1920-talsklassicism med brant mansard- Kyrkskolan bör värnas avseende material, utseende 

tak och valmade sidor täckt med lertegel, samt med fron- och utföranden. 
tespis markerat mittparti. 

Kolerakyrkogård  Kyrkogård omgärdad av kraftiga stenmurar. Kyrkogården skyddas i Kulturmiljölagen. 
Hembygdsgård Hembygdsgård skapad på 1940-talet med hitflyttade byggna- Det är positivt för traktens kulturvärden att hem-

der, bland annat ett bostadshus från 1700-talet. bygdsgården finns på platsen med sina bevarade 
äldre hus från olika verksamheter. Byggnadernas 
material, utseende och utföranden bör värnas. 

Villor Villor uppförda kring sekelskiftet med lokalt präglade bygg- Villornas karaktär bör värnas. 
nadsmaterial. 

Villa uppförd 1912 (7). 

Värdefulla karaktärsdrag och Förhållningssätt 
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ÖSTRA RÄVLANDA 
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Östra Rävlanda
Kulturmiljö i programmet

 
 
 
 
 
 
 

1. Östergårdens tomtplats
2. Flyttad gård 1909
3. Sanatoriet
4. Läkarvilla
5. Bergsgården
6. Arrendatorbostad
7. Egnahemsvillor
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24 ÖSTRA RÄVLANDA 
Norr om Nolån ligger välbevarad bebyggelse med lokala särdrag. I väster dominerar sanatoriet från 1900-talets första 
decennier. 

Beskrivning
Området omfattar den norra delen av dalgången kring 
Nolån. Genom miljön löper en f.d. landsväg i sin äldre 
sträckning. 

I ett intressant jordbrukslandskap samsas en välbeva-
rad gårdsbebyggelse med andra modernare inslag så-
som järnväg, afär och sanatorium, numera sjukhem. 
Sanatoriet, vilken dominerar landskapet i denna del av 
dalen, utgör som anläggning ett minne från den tid då 
tuberkulosen var en folksjukdom. Vila och frisk luft ut-
gjorde en väsentlig del av behandlingen. 

Sanatoriemiljön avspeglar idag fera utbyggnadspe-
rioder. Den första anläggningen uppfördes i form av 
ett stort vitt trähus med valmat mansardtak 1916. En 
stilanpassad tillbyggnad gjordes 1928 och gav huset 
en monumental prägel. En jugendinspirerad läkarvilla 
uppfördes 1928. Samtidigt fyttades arrendatorbosta-
den och ekonomidelen. 

Historik och fakta 
Fram till 1894 skedde kontakterna med Borås längs 
den gamla landsvägen. Då järnvägen kom 1894 blev 
Rävlanda ett växande stationssamhälle, medan Nolåns 
dalgång lämnades relativt orörd. Vid länsgränsen anla-
des en mindre hållplats och lastkaj till Forssa tegelbruk. 

Gårdsmiljöer på Rävlanda Östergård
Den gamla tomtplatsen på Rävlanda Östergård bestod 
i slutet av 1800-talet av två gårdar, varav den ena fyt-
tades i och med laga skiftet. 

Östergården genomgick vid sekelskiftet fera ägoindel-
ningar. På gamla tomtplatsen fnns kvar ett bostadshus 
och ekonomibyggnad från 1900-talets början (1). 

Vid bygget av sanatoriet fyttades en gård till sitt nuva-
rande läge (2). Mangårdsbyggnad och ladugård upp-
fördes kring 1909 och ett mindre bostadshus 1927. 

Sanatoriemiljö (3) 
På privat initiativ skapades en förening för upprättande 
av vårdanstalt för tuberkulösa barn från fattiga familjer 
i Göteborg. Föreningen inköpte 1910 mark från Räv-
landa Östergård för att här bygga ett barnsanatorium, 
Barnsanatoriet Rävlanda (3). Den första anläggningen 
uppfördes 1916. Arkitekt var O. Dymling. Något söder 
om Östergårdens tomt uppfördes den samtida läkar-
villan (4). 

Föregående sida: Barnsanatoriet i Rävlanda. 

Anläggningen övergick under 1940-talets mitt i Gö-
teborgs stads ägo. Från början vårdades enbart barn 
här, men från slutet av 1940-talet tog man även emot 
vuxna och tio år senare upphörde verksamheten med 
lungsjuka barn helt. Sanatoriet övergick till att använ-
das som sjukhem från 1970 och har senare fungerat 
som rehabiliteringshem för missbruksvård. 

Barnhem i Bergsgården (5) 
1911 inköpte föreningen Sällskapet Myrorna gården 
Berg i Rävlanda och inrättade där barnhemmet ”Födel-
sedagen”. Barnhemmet tog emot friska barn från tu-
berkulossmittade hem. Verksamheten stängdes 1960. 
1965-1970 användes gården som barnkoloni. 

Motivering
Rävlanda sanatorium är ett fnt och välbevarat samt 
vackert beläget exempel på den byggnadsstil som 
tillämpades under det tidiga 1900-talets institutions-
byggande. 

Även omgivande gårdsbebyggelse har använts för 
barnavård och sjukvård. 

Lagskydd
Plan- och bygglagen 
»  Området omfattas liksom all bebyggelse av gene-

rella varsamhetskrav enligt PBL 8:17. Hänsynskrav 
enligt PBL 2:6 gäller alltid. Förhållningssätt anges 
nedan. 

»  Vissa byggnader i området omfattas av särskilt 
värdefull byggnad enligt PBL 8:13. Värdefulla ka-
raktärsdrag får inte förvanskas. Särskilt värdefulla 
byggnader inom området fnns upptagna i bygg-
nadsinventeringen. 

Fördjupad kulturmiljöbedömning 
» För att följa förhållningssätten för miljön kan det 

krävas en kulturmiljöutredning eller antikvariskt 
utlåtande inför vissa åtgärder. 
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Sanatoriebyggnaden, första delen uppförd 1916, andra delen 1928. 

Det böljande odlingslandskapet vid Bergsgården. I bakgrunden skymtar järnvägen som passerar över gårdsvägen på en bro. 

165 



Läkarvillan uppförd 1928. 

Ett av de lokala särdragen på egnahemmen i östra Rävlanda är att 
fönsterfodrens överstycken är formade som spetsar. Foto: Bohusläns 
museum. 

Det mindre bostadshuset på den gård som fyttades till ny plats ef-
ter bygget av sanatoriet. 
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LANDSKAPET Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Placering i Dominant sanatoriemiljö samt gårdsbebyggelse i dalgång. Sanatoriets dominans i landskapet och gårdsbe-
landskapet byggelsens mönster och placering bör värnas. 

Odling- Naturskönt odlingslandskap i sluttning ner mot Storån och Landskapet bör fortsatt hållas öppet. 
slandskap Nolån. 
Viktiga Landsväg i äldre sträckning. Vägens sträckning och bredd bör värnas. 
landskapsele-
ment 

-BEBYGGELSE 
MILJÖN Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Sanatorium Huvudbyggnaden med dess utbyggnadsperioder - den första Bebyggelsens karaktär, material och utföranden 
byggnaden (1916)  och tillbyggnaden (1928). Jugendin- bör bevaras. 

 spirerad läkarvilla (uppf. 1928). Arrendatorbostad och 
ekonomidel. 

Gårdsbebyg- Välbevarade gårdar och egnahem från omkring sekelskiftet Bebyggelsens karaktär, material och utföranden 
gelse och egna- 1900, präglade av lokal snickeritradition. bör bevaras. 
hem 

Bergsgården. 

Värdefulla karaktärsdrag och Förhållningssätt 
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Följande område inom Hällingsjö tätort redovisas: 
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HÄLLINGSJÖ 
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Hällingsjö

Kulturmiljö i programmet
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1. Hällingsberg säteri
2. Såg, kvarn och mjölnarstuga
3. Damm
4. Vägvisarsten
5. Hällingsjö gästgiveri
6. Grunder efter garveri, med bostadshus
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25 HÄLLINGSJÖ
Säterimiljö, gästgiverimiljö samt bevarade byggnader som kan knytas till äldre industri. 

Beskrivning
Områdets historiska utveckling avviker från den om-
givande jordbruksbygdens. Högreståndsideal och kon-
takt med livet utanför den lokala bygden präglar den 
välbevarade bebyggelsen, som delvis är av jämförel-
sevis hög ålder. Dessutom fnns vittnesbörd om den 
industrialisering, som landsbygden hade en viktig del 
i under 1800-talets senare del. Orten spelade en viktig 
roll för virkeshandeln, och enligt en reseberättelse från 
1895 var orten då den mest framstående i Björketorps 
socken. 

Hällingsjö har förtätas sedan dess. Idag fnns de be-
ståndsdelar som är samhällets ursprung delvis inbäd-
dade i ny bebyggelse eller omgärdade av moderna 
vägar. 

Säterimiljö 
Säteriet, även kallat Hällingsberg (1), ligger ganska 
högt och har utsikt över inägorna i söder. Manbygg-
naden med salsbyggnadsplan är ett typiskt exempel 
på en mindre herrgård från 1800-talet. Det vita trä-
huset har ståndsmässigt, brutet tak med frontespiser 
och taklist med tandsnitt. Den stora fygelbyggnaden i 
schweizerinspirerad stil från 1886 är både bostad och 
magasin. Ekonomibyggnaderna har delvis fått andra 
användningsområden, såsom bostad och bilverkstad. 
Husen omges av en park, och tillfarten har en allé. 

Strax söder om säteriet ligger en vattendriven såg (2) 
med dämme och en damm som skapats genom verk-
samheten (3). På intilliggande fastigheter fnns en vat-
tendriven kvarn och en gul mjölnarstuga. 

Kommunikationsmiljö 
Den gamla handelsvägen mellan Göteborg och Jönkö-
ping ledde förbi Hällingsjö. Vid dess gamla sträckning 
intill sjöstranden står en vägvisarsten (4). 

Vägens betydelse markeras särskilt av gästgiveriet (5). 
Byggnaden är ursprungligen från 1700-talets slut. Det 
stora trähuset fck sin andra våning på 1850-talet. I 
en tät grupp utmed gårdsplanen står lillstugan, stal-
let för de resandes hästar, samt fera andra uthus från 
1800-talet. 

Framsida: Gästgiveriet i Hällingsjö, be-
läget vid gamla handelsvägen mellan 
Göteborg och Jönköping. 

Äldre industrimiljö 
På östra stranden fnns imponerande grunder efter en 
stor träbyggnad som varit ett garveri med torkvind, 
uppfört 1850 (6). Tillhörande garverimiljön är ett stort 
bostadshus i två våningar uppfört 1863. Det fnns kvar 
i så gott som ursprungligt skick. Bostadshuset omges 
av en fnt lagd stenmur. 

Historik och fakta 
Säteri 
Hällingsjö är ett gammalt frälsehemman om 1 mantal. 
Godsägaren lät 1880 uppföra en vattendriven såg med 
dämme strax söder om säteriet. Samtidigt byggdes en 
vattendriven kvarn på fastigheten Hällingsjö 1:10. Den 
hade efter 1931 två valsverk och två par stenar och var 
i drift fram till 1974. Den gula mjölnarstugan som ligger 
på Hällingsjö 1:12 uppfördes 1902. 

Gästgiveri 
Gästgiveriverksamhet samt skjutshåll fyttades vid 
1700-talets slut från Stora Bugärde till Hällingsjö, till 
ett läge utmed vägen invid Gingsjöns södra strand. När 
Boråsbanan var färdig 1894, minskade antalet resan-
de via Hällingsjö. 1911 fyttade skjutsstationen till sta-
tionssamhället Rävlanda, och gästgiveriet lades ned 
tre år senare. En av gästgiveriets krögare startade ett 
mindre garveri vid dammens västra sida. 

Garveri 
På 1850-talet anlades på den östra stranden en garve-
rirörelse, vilken var i drift till ca 1905. 

Motivering
Hällingsjö utgör sammantaget en mångfasetterad mil-
jö, bestående av säteriet, gästgiveriet och byggnader 
med koppling till den lokala småindustrin. 

Hällingsjö gästgiveri står idag i stort sett oförändrad 
sedan 1860-talet. Övriga byggnader tillhörande gäst-
giveriet, i huvudsak från tiden 1860-1900, är också 
välbevarade. Gästgiveriet, bostadshusen på Hälling-
sjö säteri och garvarbostaden är samtliga byggnader 
av högt bevarandevärde motsvarande PBL § 8:13. De 
tillhörande trädgårdarna som omgärdar bostadshusen 
i de tre anläggningarna är viktiga för helhetsintrycket. 
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Lagskydd
Plan- och bygglagen 
» Området omfattas liksom all bebyggelse av gene-

rella varsamhetskrav enligt PBL 8:17. Hänsynskrav
enligt PBL 2:6 gäller alltid. Förhållningssätt anges
nedan.

» Hela området bedöms omfattas av särskilt värde-
fullt bebyggelseområde enligt PBL 8:13. Värdefulla 
karaktärsdrag får inte förvanskas.

» Gästgivaregården är en regionalt sett unik bygg-
nad som är särskilt värdefull enligt PBL 8:13.

» Övriga särskilt värdefulla byggnader inom områ-
det fnns upptagna i byggnadsinventeringen.

Fördjupad kulturmiljöbedömning 
» För att följa förhållningssätten för miljön kan det

krävas en kulturmiljöutredning eller antikvariskt
utlåtande inför vissa åtgärder.

Hällingsjö herrgårds odlingslandskap, i bakgrunden huvudbyggnaden. 

Säteriets huvudbyggnad med uppfartsgård (1). Ladugård på herrgården. 
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Kvarn och mjölnarstuga (2). 

Bostadshuset till garveriet (5). Stengrunder från den rivna garverirörelsen (5). 

Parkmiljön vid herrgården med äldre lövträd. Ekonomibyggnader vid gästgiveriet (4). 

Gästgiveriet (4) 
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LANDSKAPET Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Övergripande Högt belägen säterimiljö, industrimiljö vid vattendrag Landskapets karaktär med de tre dominanta anläggning-
karaktär samt historisk gästgiverimiljö med kommunikations- arna bör bibehållas. 

  led genom landskapet. 
Visuella egen- Säteriets utsikter över inägorna i söder. Öppna vyer mot söder bibehålls. Hänsyn bör tas till fortsatt 
skaper hävd av omgivande odlingslandskap. 

Viktiga land-  Park och tillfartsallé som omger säteriet. Vägvisarsten Viktiga landskapselement bör värnas. Lämningarna bör vara 
skapselement vid sjöstranden markerar gammal handelsväg. Hus- välröjda och synliga i landskapet. 

grunder på östra stranden efter ett garveri. 

-BEBYGGELSE 
MILJÖN Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Säteriet Manbyggnad typisk för mindre herrgårdar från Bebyggelsemiljön bör bevaras. 
1800-talet, ståndsmässigt brutet tak med frontespiser 
och taklist med tandsnitt. Flygelbyggnad i schweizer-

  inspirerad stil samt ekonomibyggnader. Arbetarbostad. 
Vattendriven såg med dämme, samt i närheten en 
vattendriven kvarn och en gul mjölnarstuga. 

Kommunika-  Gästgiveriet med huvudbyggnad från 1700-talets slut. Bebyggelsemiljön bevaras. Ett bevarat gästgiveri från denna 
tionsmiljö I en tät grupp utmed gårdsplanen lillstuga, stall för  tid är mycket sällsynt. 

hästar samt flera uthus, alla från 1800-talet.
Äldre industri-
miljö 

Förutom grunder av garveriet ett stort bostadshus i 
 välbevarat skick som hänger ihop med verksamheten. 

Även en fint lagd stenmur kring huset.

Äldre karaktär, material och utföranden hos bostadshus 
 bör bevaras. 

Gamla handelsvägen förbi Hällingsjö löper längs Gingsjöns södra sida. I bild skymtar en vägvisarsten (3). 

Värdefulla karaktärsdrag och Förhållningssätt 
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OMRÅDEN - LANDVETTER TÄTORT

Följande områden inom Landvetter tätort redovisas: 
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LANDVETTER KYRKOMILJÖ 



0 90 180 270 36045 m

Landvetter kyrkomiljö
Kulturmiljö i programmet
Kyrkligt kulturminne, skyddsom-
råde (gräns ej formellt fastställd) 

1 

2 

3 

1 Landvetter kyrka 
2 Prästgård 
3 Gröenkapellet 
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26 LANDVETTER KYRKOMILJÖ 

Kyrka med medeltida anor och prästgård i naturskönt läge vid Mölndalsåns utlopp i Landvettersjön. Förhistoriska fynd 
vittnar om miljöns gamla anor. 

Beskrivning
Landvetter kyrka är belägen på en höjd vid Prästtjärns 
strand. Det högre läget samt öppenheten i kyrkomiljön 
gör kyrkobyggnaden synlig i det omgivande landska-
pet. Dominanter i miljön är kyrkan och prästgården 
som är belägen  på andra sidan järnvägen. 

Kyrkogården präglas förutom gravvårdar från olika ti-
der av större lövträd, samt den omgivande kyrkogård-
smuren. Även prästgården har ett representativt en-
trémotiv med en rad av större lövträd och stenmurar. 

Landvetters kyrka är den äldsta av de fyra församlings-
kyrkorna i kommunen. Kyrkan var huvudförsamlings-
kyrka i ”skogsbygds gäll”. De äldsta delarna i kyrkan, 
långhusets murar, är till stora delar från 1300-talet. 

1845 tillbyggdes kyrkan åt öster. Tornet började byg-
gas år 1836 och stod färdigt nio år senare. Sakristian 
är den senaste tillbyggnaden och tillkom 1957. Även 
om kyrkan i dag i mycket bär prägeln av en 1800-tal-
skyrka, så fnns en del detaljer som är av äldre datum, 
däribland predikstolen, vars ursprungliga delar är från 
1685, samt dopfunten i täljsten från 1200-talets sena-
re del. 

Prästgården från 1923 har mycket gemensamt med 
prästgårdar i nyklassicistisk stil från sent 1700- och 
1800-tal. Genom att anknyta till den äldre byggnad-
straditionen upplevs även 1923 års byggnad som en 
prästgård. Nyklassicistiska drag fnns både exteriört, 
t.ex. i gavelfönster och den glasade verandan, och in-
teriört i den sexdelade planlösningen.

Kyrkogården har under 2000-talet kompletterats med 
ett kapell, kallat Gröenkapellet. Träbyggnaden vetter 
mot sjön Gröen (Landvettersjön) och används både till 
gudstjänster och borgerliga ceremonier. Ett samman-
hängande tema i arkitekturen är det uppåtsträvande 
lövet, vars form återkommer i utformningen av fönster, 
textilier och andra inventarier.  

Historik och fakta 
Sockennamnet Landvetter dyker upp för första gången 
på 1200-talet i äldre Västgötalagen, som då beskriver 
Landvetter som en av socknarna i Sävedals härad. Ort-
namnets förled har tolkats som en sammansättning 
av orden ”land” och ”vette” (vårdkase), i betydelsen 
”vårdkase som är ett led i signaleringen inåt landet”. 

Föregående sida: Landvetter kyrka har medeltida anor. Delar av kyr-
kan dateras till 1300-talet. Tornet uppfördes under 1830-1840-talet. 
Foto: Tomas Brandt, Bohusläns museum. 

Slutleden är en variant på –ryd eller –red, vilket betyder 
nyröjning. 

Kyrkomiljön kan följas tillbaka till medeltiden, men det 
fnns tecken på förhistoriskt bruk av platsen. Kring ån 
har många fynd av främst stenyxor gjorts. Detta visar 
att området kring åns utlopp varit ett fördelaktigt läge 
även så långt tillbaka som under stenåldern. 

Mellan prästgården och kyrkan har det legat en do-
marring, d.v.s. ett gravmonument från järnåldern. En 
beskrivning från 1692 ger vid handen att graven ur-
sprungligen bestått av nio stenar, ställda i en cirkel. 
När järnvägen anlades togs delar av domarringen bort 
och i dagens läge fnns inga synliga lämningar kvar av 
graven. 

Landvetters kyrka anlades alltså på en förhistorisk 
gravplats. Detta förfarande var vanligt när de första 
kristna kyrkorna skulle anläggas, och förekom i hela 
Skandinavien. 

Prästgårdsbyggnaden uppfördes 1923 på samma plats 
som dess föregångare. Stommen till den äldre präst-
gården plockades ned och återuppbyggdes i Hindås. 
Den nya byggnaden är ritad av R O Swensson. 

Motivering
Kyrkobyggnaden med sitt medeltida ursprung, präst-
gården och det moderna Gröenkapellet bildar tillsam-
mans en levande kulturmiljö med lång kontinuitet av 
mänskliga ceremonier och trosutövningar.  

Lagskydd
Kulturmiljölagen 
» Kyrka och kyrkogård skyddas i Kulturmiljölagens

4:e kapitel.

» Fornlämningar skyddas i 2:a kap. KML. Ingrepp i
fornlämning, exempelvis fytt, rivning, övertäck-
ande, bortgrävning eller annan påverkan kräver
tillstånd från länsstyrelsen.

Plan- och bygglagen 
» Området omfattas liksom all bebyggelse av gene-

rella varsamhetskrav enligt PBL 8:17. Hänsynskrav
enligt PBL 2:6 gäller alltid. Rekommendationer
anges nedan.

» Hela området omfattas av särskilt värdefullt be-
byggelseområde enligt PBL 8:13. Värdefulla ka-
raktärsdrag får inte förvanskas. Särskilt värdefulla
byggnader enligt samma paragraf fnns upptagna
i byggnadsinventeringen.
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LANDSKAPET Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Placering i land-
skapet 

Det höga läget vid Prästtjärn samt öppenheten i kyrkomiljön. Kyrkomiljöns öppenhet och kyrkans dominans/ 
synlighet bör bibehållas. Öppna visuella samband 

 mellan kyrkomiljö och vatten bör bibehållas. 
Visuella egen- Kyrkan och prästgården utgör dominanter i miljön, omgivna Kyrkan och prästgårdens synlighet med omgivande 
skaper av kyrkogård och trädgård.  kyrkogård respektive trädgård bibehålls. 
Viktiga samband Kyrka och prästgård binds samman av byvägen som löper  Byvägens sträckning och bredd bör bibehållas. 

över järnvägen. Visuella samband från vägstråk mot kyrktorn och 
kyrkby bör bibehållas. 

Viktiga land-
skapselement 

Större träd på och kring kyrkogården samt en kallmur som 
 omger denna. Även prästgården ges en representativ entré-

Kyrkogårdsmur, större lövträd samt stenmurar i 
miljön bör bevaras. 

  motiv med rad av större lövträd och stenmurar. 
-BEBYGGELSE 

MILJÖN Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Bebyggelse Landvetter kyrka med prägel av 1800-talet med stramt em- Byggnadernas karaktär, material och detaljer be-
pirmässigt torn och långhus med iögonfallande brant valmat  varas. 
tak täckt med tegel samt tredelad koravslutning, putsfasader 
avfärgade i vitt. Prästgård med ljusa 1920-talsklassicistiska 
fasader och fönster i grå kulör med drag av det sena 

Skyddsföreskrifter för kyrkomiljön ska följas. Änd-
ringar kräver tillstånd från Länsstyrelsen. 

1700-talets nyklassicistiska prästgårdar. Gröenkapellets mo-
derna, mjuka former med kännetecknande stort glasparti som 
ger utblickar mot sjön från insidan. Men ändå en historice-
rande karaktär i form av en basilikaliknande byggnadskropp. 

Fördjupad kulturmiljöbedömning 
» För att följa förhållningssätten för miljön kan det 

krävas en kulturmiljöutredning eller antikvariskt 
utlåtande inför vissa åtgärder. 

Prästgården i Landvetter kyrkomiljö. Interiörbild över läktaren. Målningarna föreställer apostlarna och är 
troligen utförda under 1600- eller 1700-talet. Foto: Tomas Brandt, 
Bohusläns museum. 

Värdefulla karaktärsdrag och förhållningssätt 
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LANDVETTER KYRKBY OCH STATIONSSAMHÄLLE 
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Landvetter kyrkby och stationssamhälle
Kulturmiljö i programmet

1 

2 

1. Längs Byvägen: Traditionell bebyggelse
från decennierna kring sekelskiftet.

2. Villor från 1910-30-tal
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27 LANDVETTER KYRKBY OCH 

STATIONSSAMHÄLLE 
Gammal kyrkby med by- och stationsgata. Bondgårdar liksom villor och centrumbebyggelse från sent 1800-tal-1940-tal. 

Beskrivning
Landskapet 
Den gamla byplatsen ligger i Mölndalsåns dalgång, 
strax söder om motorvägen och i anslutning till sock-
enkyrkan vid Landvettersjöns östra strand. Genom 
området ringlar sig Mölndalsån fram och söder om 
vattendraget skär järnvägen (kust-till-kust-banan) ge-
nom landskapet. Dalgången är bördig och har tidigare, 
förutom av byn, bestått av odlingsmark. Söderut blir 
landskapet skogigt och lutar brant uppåt. 

Byvägen med den äldre bebyggelsen löper i öst-väst-
lig riktning norr om Mölndalsån och järnvägen. Från 
den leder sedan Stationsgatan ned rakt söderut, ner 
mot platsen som en gång utgjorde Landvetter Sta-
tion när denna var i bruk. Prästgårdsvägen löper längs 
med spårets södra sida och utifrån den slingrar sig ett 
vägnät upp mot dalbranten. Här fnns även en bäck 
som leder ner till Mölndalsån. 

Bebyggelsen 
Bebyggelsen är brokig, med varierande ålder och ka-
raktär. De äldsta husen består av trähus i två våningar 
längs Byvägen (1) som en gång innehaft funktion av 
bostad och såväl som handels- och verksamhetslokal 
under sent 1800- och tidigt 1900-tal. De gamla bond-
gårdarna var fortfarande aktiva jordbruksenheter in 
på 1900-talet och boningshus och en del av ekonomi-
byggnaderna fnns bevarade norr om Byvägen (2). 

Längs med gatan fnns även ett par mer ståndsmäs-
siga sekelskiftes- och 20-talsvillor samt hus byggda 
som bostäder, handels- och verksamhetslokaler under 
sent 1800- och tidigt 1900-tal. (3) De som ligger på 
södersidan om Byvägen har ofta terrasserade trädgår-
dar ner mot ån. 

Flera av husen har till stor del förändrats genom sen-
tida renoveringar men har bevarad karaktär vad gäller 
volym och proportioner, takform och fasadbeklädnad. 
I vissa fall fnns den äldre stensockeln bevarad oputsad 
och snickeridetaljer såsom takfotstassar eller snickar-
glädje har behållits. Även trädgårdarna med fruktträd 
och terrasserade gräsmattor med stödmurar är ett 
värdebärande karaktärsdrag. 

Framsida: Byvägen sedd från öster. Till vänster, den f d lanthandeln. 
Till höger, ett av boningshusen till en av de f d bondgårdarna i byn, 
kallad ’Pölses’. 

Insprängt mellan den äldre bebyggelsen längs Byvägen 
fnns numera även nyare villor, ferfamiljshus och cen-
trumbebyggelse från 1960-tal till nutid. 

Söder om järnvägen på f d odlingsmark och i den bran-
ta dalsidan ligger ett bostadsområde som succesivt 
växte fram efter att järnvägen anlades på 1890-talet 
(4). Enstaka hus har ursprungligen tillhört äldre jord-
bruksenheter som låg här men området karaktäriseras 
numer av villor från 1910-30-tal. Viktiga karaktärsdrag 
är de branta eller brutna sadeltaken, byggnadernas vo-
lym och proportioner med frontespiser, glasvarandor 
och i fera fall bevarade äldre fönster, dörrar och snick-
eridetaljer. Även de stora, terrasserade trädgårdstom-
terna är mycket betydelsefulla karaktärsdrag, med 
stödmurar i natursten, fruktbärande och blommande 
träd och buskar samt äldre uthus och ekonomibygg-
nader. Villorna klättrar på dalsidan, tydligt orienterade 
mot dalgången och Landvettersjön. Inslag av välbeva-
rade funkis- och 1950-talsvillor fnns även inom områ-
det, men även yngre bebyggelse som tillkommit från 
1970-talet och senare.  

Historik och fakta 
Sockennamnet Landvetter dyker upp för första gången 
på 1200-talet i äldre Västgötalagen, som då beskriver 
Landvetter som en av socknarna i Sävedals härad. Ort-
namnets förled har tolkats som en sammansättning 
av orden ”land” och ”vette” (vårdkase), i betydelsen 
”vårdkase som är ett led i signaleringen inåt landet”. 
Slutleden är en variant på –ryd eller –red, vilket betyder 
nyröjning. 

Det är belagt att gårdsplatserna i den bördiga dal-
gången intill Landvetter sockenkyrka har funnits här 
åtminstone sedan 1500-talet men troligen är de ännu 
äldre, då kyrkan kan härledas tillbaka till medeltiden. 
På 1800-talet låg gårdarna placerade med huvudbygg-
naden intill Byvägen och ekonomibyggnaderna norr 
därom. Byns huvudsakliga odlingsmarker låg då norr 
ut i dalgången. 

Landvetter utgjorde tingsplats för Sävedalen härad, 
vilken bestod av både Örgryte och Partille socken. 
Vägen från Göteborg mot Borås var under 1800-talet 
vältrafkerad och varje gång ting skulle hållas kom ett 
stort antal tillresande till orten. På 1890-talet drogs 
äntligen järnvägen fram mellan Göteborg och Borås 
med hållplats i Landvetter, vilket såklart underlättade 
resandet för många till och från orten. I samband med 
stationens tillblivelse drogs Stationsgatan fram i en rak 
linje från Byvägen. Tidig centrumbebyggelsen växte 
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fram med bland annat lanthandel, bageri, mjölkbutik 
och gästgiveri. 

I och med byns omvandling till stationssamhälle växte 
antalet boende och en ny typ av villabebyggelse växte 
fram söder om ån under framför allt 1910-30-talen, på 
mark som tidigare utgjort odlingsmark. 

Bondgårdarna längs Byvägen var aktiva odlingsenhe-
ter fram till omkring 1960, då odlingsmarken norr om 
Boråsvägen togs i anspråk för byggandet av nya bo-
stadsområden och riksväg 40. Stationen drogs in på 
1970-talet, till följd av bland annat den växande bilis-
men. Stationshuset är numera rivet. 

Motivering
Området består av en brokig och delvis välbevarad 
bebyggelsemiljö med byggnader och gatunät från 
1800-talet och framåt. Området bär på fera årsringar 
med ett ovanligt stort äldre byggnadsbestånd bevarat. 
Miljön berättar om ortens utveckling och historia - från 
agrar odlingsbygd med tingsplats till stationssamhälle 
med villaområden och centrumbebyggelse. Här fnns 
även ett fertal byggnader med höga miljöskapande 
och arkitektoniska värden för orten, liksom funktionel-
la och visuella samband med lång kontinuitet. 

Lagskydd
Kulturmiljölagen 
» Fornlämningar skyddas i 2:a kap. KML. Ingrepp i

fornlämning, exempelvis fytt, rivning, övertäck-
ande, bortgrävning eller annan påverkan kräver
tillstånd från länsstyrelsen.

Plan- och bygglagen 
» Området omfattas liksom all bebyggelse av gene-

rella varsamhetskrav enligt PBL 8:17. Hänsynskrav
enligt PBL 2:6 gäller alltid. Förhållningssätt anges
nedan.

» Vissa byggnader i området omfattas av särskilt
värdefull byggnad enligt PBL 8:13. Värdefulla ka-
raktärsdrag får inte förvanskas. Särskilt värdefulla
byggnader inom området fnns upptagna i bygg-
nadsinventeringen.

Fördjupad kulturmiljöbedömning 
» För att följa förhållningssätten för miljön kan det

krävas en kulturmiljöutredning eller antikvariskt
utlåtande inför vissa åtgärder.

Mölndalsån som rinner genom dalgången. 
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En av de f d bondgårdarna längs Byvägen kallad ’Gunnes’. Förutom boningshuset fnns även bevarade äldre ekonomibyggnader, varav en 
anas i bakgrunden. 

Villor som klättrar på dalsidans sluttning mer mot Mölndalsån. Villa i sluttningen ner mot Mölndalsåns dalgång. 
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LANDSKAPET 

Placering i land-

Värdefulla karaktärsdrag 

F d byplats i Mölndalsåns dalgång längs Byvägen. Söder 

Förhållningssätt 

 Karaktären av äldre by bevaras längs byvägen. 
skapet om Mölndalsån, delvis placerat i dalsidans sluttning och i 

 anslutning till järnvägen och f d stationen, finns ett bo-
stadsområde med villor. 

Karaktär av stationssamhälle bibehålls genom 
att visuella, öppna samband med f d stationen 
och järnvägen bibehålls. Karaktären av klättran-
de villor på sluttningen bibehålls. 

Topografi, grönska Mölndalsåns dalgång på f d jordbruksmark, Mölndalsån ring- Utblickar från dalsidan mot sjön, järnvägen och 
och visuella egen- lar sig genom området i öst-västlig riktning och marken den obebygggda åkanten värnas. Luftighet mel-
skaper intill ån är obebyggd, vassig och tidvis översvämmad samt 

bevuxen av lövträd. Söderut sluttar landskapet brant uppåt 
 och omgärdas av skog, här finns terrasserade och lummiga 

trädgårdar. 

lan byggnader och de bevarade trädgårdarnas 
 karaktärsdrag bibehålls. 

 Historiska, fysiska, Den gamla huvudgatan Byvägen med lång kontinuitet som Byvägens, Toes väg, Stationsgatan och Präst-
visuella samband korsas av den raka Stationsgatan som drogs fram när gårdsvägens sträckning värnas, liksom vägnätet 

stationen anlades. Prästgårdsvägen som skapar samband  inom villaområdet i söder. Visuella och funktio-
mellan bostadsområdet och kyrkan. Smala grändliknande nella samband med ån från tomterna söder om 
gator som ringlar sig söderut från Byvägen eller upp i Byvägen bibehålls. 

 villaområdet från Prästgårdsvägen. Visuella och funktionella 
samband med ån från tomterna söder om Byvägen. 

-BEBYGGELSE Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt MILJÖN 
Hustyper Äldre boningshus och centrumbebyggelse längs Byvägen från De varierande hustypernas karaktärsdrag och 

1800- och tidigt 1900-tal, som även fungerat som handels-  detaljer värnas. 
och verksamhetslokaler. Boningshus och ekonomibyggnader 
från samma period, som tillhört bondgårdarna. Större trä-
villor med glasverandor, spröjsade fönster och branta eller 
brutna sadeltak från 1910-30-talet. Enstaka 1940-50-tals 
småhus i  trä. Till flera hus hör äldre ekonomi- och uthus-
byggnader. 

Orientering och Centrumbebyggelse orienterad mot Byvägen, med boning- Husens placering och orientering med stora 
anblick  husen omgäradade av rymliga trädgårdar. Villor söder om 

järnvägen är orienterade antingen mot den f d stationen 
eller med utblick mot dalgången och Mölndalsån. De ofta 
indragna husen ger ett grönskande gaturum kring husen. 

 trädgårdar och grönskande gaturum bibehålls. 
Villornas synlighet och utblickar från dalsidan 
bibehålls. 

Viktiga landskap-
selement 

Trädgårdar med fruktbärande träd och buskar, ofta terras-
serade med stödmurar i natursten. Det vilda och obebyggda 

  området runt åkanten med lövträd. 

Landskapselement bör värnas. 

Värdefulla karaktärsdrag och förhållningssätt 
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OMRÅDEN - HÄRRYDA TÄTORT

Följande område inom Härryda tätort redovisas: 

HÄRRYDA SOCKENCENTRUM .......................................... 192 
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HÄRRYDA SOCKENCENTRUM 
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Härryda sockencentrum
Kulturmiljö i programmet
Kyrkligt kulturminne, skyddsom-
råde (gräns ej formellt fastställd) 
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1 Härryda sockenkyrka 
2 Häradsdomarens gård 
3 Stenvalvbro 
4 Dansereds gård 
5 Egnahemsvillor 
6 Väghållningssten 
7 Danseredsliden 
8 Kvartsmilsten 
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28 HÄRRYDA SOCKENCENTRUM
Byggnader och kommunikationsleder från olika tider berättar om socknens historia och utveckling. 

Beskrivning
Landskapet 
Härryda, ”nyröjningen vid Härån”, fnns omnämnd se-
dan 1200-talet som en av socknarna i Sävedals härad. 
Sockencentrat (1) är belägen på en höjd ovanför Möln-
dalsåns dalgång. 

Häradsdomarens gård (2) ligger nedanför kyrkan, vid 
landsvägen. På den södra sidan av Mölndalsån, på 
plattare mark, ligger Härryda stationssamhälle. 

Den historiska landsvägssträckningen Danseredsliden 
knyter ihop området. Vägen uppvisar ålderdomliga ka-
raktärsdrag som t.ex. berg i dagen i vägbanan på fera 
ställen. En vacker stenvalvbro i ett spann (3) knyter 
ihop kyrkomiljön på norra sidan av Mölndalsån med 
landområdet i söder. 

Liden fortsätter åt söder förbi Dansereds gård, som 
har en manbyggnad från 1700-talet (4) samt vida-
re förbi ett antal äldre egnahemsvillor från sekelskif-
tet (5). Villorna har välbevarade stildrag från epoken, 
samt karaktäristiska egnahemsnamn: Flora och Telma. 
Danseredsliden används fortfarande som tillfartsväg 
till omkringliggande fastigheter. 

Utmed liden fnns en väghållningssten med texten 
”178” och en skålgropslokal på ett fyttblock (6), en 
kvartsmilsten i kallmurat stenfundament, en sten med 
avståndsangivelsen 12 km (8), Vällagda stengärdes-
gårdar kantar partier av vägsträckningen. 

Kyrkomiljön och Häradsdomarens gård 
Den nuvarande kyrkan är uppförd 1850 och bär vissa 
likheter med Landvetters kyrka genom en återhållsam 
klassicism. 

Häradsdomarens gård är en välbevarad gammal bygg-
nad, som är uppförd före år 1780. Många äldre detaljer 
från sent 1700-tal eller tidigt 1800-tal fnns ännu be-
varade, som t.ex. originalmålningar på övervåningens 
väggar. Idag är Häradsdomarens hembygdsgård och 
sköts av Härryda hembygdsförening. 

Härryda stationssamhälle 
Stationshuset revs på 1990-talet, men några av hu-
sen som en gång växte upp kring stationen fnns kvar, 
bland annat några villor. 

Historik och fakta 
Kyrkomiljön och Häradsdomarens gård 
Härryda kyrka har haft en medeltida föregångare i 
sten, som revs i samband med den nya kyrkans upp-
förande 1850. Altaruppsatsen är sannolikt från 1693, 
medan predikstolen är tillverkad 1703. Dopfunten är 
liksom den i Landvetters kyrka sannolikt tillverkad un-
der 1200-talets senare del. 

Häradsdomarens gård ingick i hemmansdelen Stora 
Assmundtorp och häradsdomaren som namnet syf-
tar på levde där under slutet av 1800-talet. Innan dess 
kallades platsen för Hult-Olas. Huset har genomgått 
fera ombyggnader under 1800- och tidiga 1900-talen. 

Härryda stationssamhälle 
Stationssamhället växte upp kring stationen efter det 
att järnvägen stod klar 1894. 

Danseredsliden 
Danseredsliden (7) är en del av den gamla landsvägen 
mellan Härryda och Skene och utgör ett betydelsefullt 
stycke kommunikationshistoria. 

Motivering
Kyrkan, de välbevarade byggnaderna, Danseredsliden 
med bron, samt resterna av stationssamhället berättar 
om Härrydas långa historia. 

Lagskydd
Kulturmiljölagen 
» Kyrka och kyrkogård skyddas i 4:e kap. KML.

» Fornlämningar skyddas i 2:a kap. KML. Ingrepp i
fornlämning, exempelvis fytt, rivning, övertäck-
ande, bortgrävning eller annan påverkan kräver
tillstånd från länsstyrelsen.

Plan- och bygglagen 
» Området omfattas liksom all bebyggelse av gene-

rella varsamhetskrav enligt PBL 8:17. Hänsynskrav
enligt PBL 2:6 gäller alltid. Förhållningssätt anges
nedan.

» Kyrkomiljön och Häradsdomarens gård omfattas
av särskilt värdefullt bebyggelseområde enligt PBL 
8:13. Värdefulla karaktärsdrag får inte förvanskas.

» Vissa byggnader i området omfattas av särskilt

Föregående sida: Häradsdomarens gård sett från Härryda kyrka. 
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värdefull byggnad enligt PBL 8:13. Värdefulla ka- »  För att följa förhållningssätten för miljön kan det 
raktärsdrag får inte förvanskas. Särskilt värdefulla krävas en kulturmiljöutredning eller antikvariskt 
byggnader inom området fnns upptagna i bygg- utlåtande inför vissa åtgärder. 
nadsinventeringen. 

Fördjupad kulturmiljöbedömning 

Härryda kyrka är belägen på en höjd vid Mölndalsån. 

Häradsdomarens gård har en upphöjd placering i landskapet, belägen precis vid landsvägen. 

193 



Över Mölndalsån Dansereds gamla stenvalvsbro, från 1800-talets början eller 1700-talets slut. 

Dansereds gård. 
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LANDSKAPET Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Kyrkomiljön och 
Häradsdomarens 

Kyrkans synliga läge på en höjd i dalgången, och 
Häradsdomarens gårds tillgängliga placering vid vä-

Kyrkans och Häradsdomarens gårds synlighet i landskapet 
från dalgången och vägen bibehålls. Öppna visuella sam-

gård gen. band mellan kyrkomiljö och vatten bör bibehållas. 

Härryda stations- Beläget på plattare mark vid järnvägen, söder om Stationssamhällets avtryck i landskapet bör fortsatt gå 
samhälle Mölndalsån. att uppleva. Egenskapen kan stärkas av att ny bebyggelse 

uppförs i området. 
Danseredsliden Danseredslidens ålderdomliga drag som berg i dagen Danseredslidens ålderdomliga drag som sträckning, berg i 

samt värdefull objekt som stenvalvbro, milsten och  dagen samt värdefull objekt som stenvalvbro, milsten och 
 väghållningssten. Visuella samband mellan vägen och  väghållningssten bör bevaras. Visuella samband mellan vä-

 den äldre gårdsbebyggelsen samt egnahemsvillor. gen och den äldre gårdsbebyggelsen samt egnahemsvillor 
 bör bibehållas. 

-BEBYGGELSE 
MILJÖN 

Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Kyrkomiljön och 
häradsdomarens 

Kyrka från 1850 i återhållsam klassicism. Häradsdo-
marens gård med bevarad karaktär från 1700-talets 

 Byggnadernas karaktär, material och detaljer bör värnas. 
Skyddsföreskrifter för kyrkomiljön ska följas. Ändringar 

gård  slut/1800-talets början. kräver tillstånd från Länsstyrelsen. 

Härryda stations-  Stationsanknuten bebyggelse med äldre karaktär, Bebyggelsens samlade, äldre karaktär bibehålls. Byggna-
samhälle bland annat f.d. lanthandel.  der för centrumfunktioner, bland annat lanthandel bör 

bevaras. 
Dansereds gård Manbyggnad  från 1700-talet. Byggnad bör bevaras. 
Egnahemsvillor Egnhahemsvillor med äldre karaktär. Egnahemsvillor bör bevaras. 

Vid Danseredsliden ligger ett par hus från sekelskiftet 1900. Denna Villa från 1900-talets början vid järnvägen. 
villa bär namnet Flora. 

Värdefulla karaktärsdrag och Förhållningssätt 
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KLIPPAN 
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Klippan eller Assartorp
Kulturmiljö i programmet

1. Klippans gamla tomt
2. Såglämning
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29 KLIPPAN
Lämning efter skogshemmanet Klippan. Grunderna efter boningshus, ladugård, smedja och såg finns bevarade inom 
odlingsmarkerna, som fortfarande hävdas på traditionellt vis.

Beskrivning
Hemmanet Klippan är beläget i Klippans naturreser-
vat mellan Rävlanda och Hindås. Miljön är omgiven av 
tät granskog. 

Av bebyggelsen på Klippan återstår idag endast 
grundmurarna, murstocken till bostadshuset samt 
grunder till en ladugård (1). Husresterna omges av ett 
småskaligt, öppet landskap med fägata och stenhäg-
nader. En husgrund efter en smedja fnns också kvar. 
Vid bäcken fnns tydliga rester av en såg (2). 

Historik och fakta 
Hemmanet går att härleda i skriftliga källor tillbaka till 
1600-talets första decennier. I domboken för år 1620 
är Klippan redovisat som ett 1/8 torp. 1636 uppges att 
en Assar Jönsson upptagit ett torp på allmännings-
skog, benämnt Assaretorp, samt att dennes frihetsår 
är ute. Senare anges Klippan som kronohemman och 
förblev så fram till skattköp år 1720. Under 1600-talet 
var hemmanet soldatboställe. Hemmanet har gått i 
samma släkt sedan 1704 och fram till att det övergavs 
under mitten av 1900-talet. 

Framsidesbild: Hamlad ask och husgrunder i Klippans naturreser-
vat. Foto: Karin Meyer, Härryda kommun. 

Motivering
Klippan ingår i ett ur natursynvinkel värdefullt ströv-
område, och den ensligt belägna inägomarken med 
sina miljöelement i form av husgrunder, hägnader och 
sågrester är här ett värdefullt, men mot övriga delar av 
det skogiga Klippan kontrasterande, inslag.   

Lagskydd
Kulturmiljölagen 
» Fornlämningar skyddas i 2:a kap. KML. Ingrepp i

fornlämning, exempelvis fytt, rivning, övertäck-
ande, bortgrävning eller annan påverkan kräver
tillstånd från länsstyrelsen.

Plan- och bygglagen 
» Området omfattas liksom all bebyggelse av gene-

rella varsamhetskrav enligt PBL 8:17. Hänsynskrav
enligt PBL 2:6 gäller alltid. Förhållningssätt anges
nedan.

Miljöbalken 
» Området är naturreservat och omfattas av reser-

vatsföreskrifter. Skötselplan gäller för området.

Fördjupad kulturmiljöbedömning 
» För att följa förhållningssätten för miljön kan det

krävas en kulturmiljöutredning eller antikvariskt
utlåtande inför vissa åtgärder.

200 



LANDSKAPET Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Placering i land-
skapet 

Skogshemman omgivet av tät granskog. Karaktär av enslighet med avsaknad av annan be-
byggelse och småskalighet i det kuperade landska-

 pet bibehålls. 
Odlingslandskap Öppet landskap med fägata och stenhägnader. Fortsatt jordbrukande bidrar till landskapets och 

fägatans bevarande och har därför stor betydelse. 
Viktiga land-
skapselement 

Lämningar av skogshemmanet; förutom fägata och stenhägna-
 der även hamlade träd och grova vårdträd. 

Landskapselement bör bevaras. 

-BEBYGGELSE 
MILJÖN Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Gårdsbebyggelse  Lämningar av gårdens byggnader; murstock till bostadshuset, 
grunder till en ladugård, en grund efter en smedja, samt rester 

 av en såg vid en bäck. 

Huslämningar bör bevaras. 

Värdefulla karaktärsdrag och Förhållningssätt 
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STORÅNS DALGÅNG 
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Storåns dalgång
Kulturmiljö i programmet
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Fornlämning yta

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

1. Värred
2. Smedstorp
3. Apelnäs
4. Backa
5. Stockanäs
6. Apelnäs kvarn och kraftstation samt

område med lämningar efter riven kvarn
och sågverk.

7. Furuberg lilla
8. Skogsgärde
9. Habäck
10. Minnesmärken (röda punkter)
11. Övergivna by-/gårdstomter
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30 STORÅNS DALGÅNG 
Dalgång med ett stort antal välbevarade gårdar och byggnader, som speglar byggnadsskicket på landsbygden från 
1700-talet och framåt.Välbevarat och innehållsrikt kulturlandskap. 

Beskrivning
I Björketorps sockens östra del slingrar sig Storån fram 
mellan branta slänter. Den omfattande jordbruksbe-
byggelsen ligger i små klungor mellan bergen och den 
bördiga dalen. 

Redan under forntiden var Storåns dalgång en attrak-
tiv plats. Utmed hela åns lopp har fynd av yxor och 
andra redskap från främst stenåldern hittats. Troligen 
var dalgången en plats med riklig tillgång på fsk och 
vilt och goda möjligheter till kommunikationer via åns 
lopp. Goda boplatslägen fanns utmed dalens sidor. 

Flera minnesstenar från 1700- och 1800-talen fnns i 
dalgången, i synnerhet utmed den västra dalgångssi-
dan. 

Värred (1) 
Värred är beläget i den nordöstra delen av miljön på 
en hög platå längs östra sidan av dalgången utmed 
Storån, strax söder om Rävlanda samhälle. Från denna 
har man en vidsträckt utsikt över dalgången. Tillfarten 
till Värredgårdarna går utmed en smal och bitvis brant 
väg längs dalsidan. 

Värred bestod redan i första jordeboken av tre gårdar: 
Nedergården, Övergården och Lillegården. Gårdarna 
i Värred är idag placerade utefter lokalvägen. Värred 
2:37 har ett boningshus från tidigt 1880-tal. Lillstugan 
på gården har tidigare fungerat som afär. Utmed vä-
gen löper en stenmur. Granngården i nordväst, Vär-
red 3:6, har ett bostadshus, som sannolikt tillkommit 
under 1700-talets senare del eller 1800-talets början 
och som på senare tid har moderniserats. Ladugården 
är uppförd under decennierna kring sekelskiftet 1900. 
Bostadshuset på Värred 5:6 uppfördes 1868 och om-
byggdes 1912. 

Strax ovanför lokalvägen i områdets södra del ligger 
Värredal, ett egnahem från 1910-talet med karaktäris-
tisk sommarvillaprägel, med sin lilla tornhuv på taket. 
Gårdarna ligger sedan laga skiftena med sina skiften 
ner mot den branta slänten mot Storån. 

Smedstorp (2) 
Smedstorp ligger på den västra sidan av dalgången. 
Den omfattade två hela mantal och låg tidigare under 

Framsida: Apelnäs. Foto: Bohusläns museum. 

säteriet Apelnäs. Den har hela tiden drivits som en 
sammanhållen gård. Bebyggelsen i mangårdsdelen är 
placerad i ett herrgårdslikt mönster med huvudbygg-
nad fankerad av två fygelbyggnader. Det äldre bo-
stadshuset fnns inte kvar, men däremot fnns en större 
ladugårdsbyggnad i sten. 

Apelnäs (3) 
Längre söderut i dalen fnns platsen för häradets för-
nämsta säteri, Apelnäs. Huvudgården Apelnäs kom 
under början av 1800-talet att delas i tre gårdar, vilka 
idag ligger i en tät rad utmed vägen. Bostadshuset på 
den sydligaste av dessa gårdar, som uppfördes 1871, 
har salsbyggnadens planlösning och är försett med 
rika snickerier. Granngårdens rödmålade manbyggnad 
är från 1908 och har en utformning, som bär prägel av 
nationalromantikens villaideal med dess snickerier och 
fasadbeklädnad i form av spånpanel. Från andra hälf-
ten av 1800-talet härrör en smedja och en bagarstu-
ga samt, på andra sidan vägen, ekonomibyggnaderna 
med ett gråstensmurat fähus. 

Backa (4) 
Den gamla frälsegården Backa hade blivit uppdelad i 
fyra enheter före laga skiftet 1850. Gårdarna låg då i 
en tät klunga i den branta, terrasserade sluttningen. 
De två, som utfyttades från bytomten, förlades strax 
intill i söder och norr. Särskilt Backa 1:4 utgör en intres-
sant miljö med den mycket välhållna långloftsstugan, 
troligen från 1760-talet, kompletterad med äldre uthus 
såsom smedja och ladugård samt en inhägnad fägata 
som leder upp i bergen. På Backa 1:5 står en faluröd 
parstuga i två våningar från 1858, en i trakten numera 
ovanlig hustyp. 

Stockabäck och Apelnäs kvarn (5) 
Det tätbebyggda Stockabäck har i sin centrala klungby 
en framkammarstuga från 1832, på Stockabäck 1:19, 
samt ytterligare en ungefär jämngammal på Stocka-
bäck 1:29, bägge välbevarade. 

I norr låg Stockabäcks små- och folkskola. Här fnns 
även Storåns pensionat, i drift sedan 1925. Vid ån lig-
ger Apelnäs kvarn samt mjölnarbostaden. 

Furuberg lilla (6) 
De tre skattegårdarna på Furuberg Lilla låg fram till 
1800-talets mitt som en radby tätt intill berget. De två 
gårdar som kvarstår, Furuberg 2:3 och 2:8, har stora 
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och mycket välbevarade bostadshus av salsbyggnads-
typ med rikt smyckade fasader, uppförda 1883 respek-
tive 1878. Bostadshusen ligger med sina många äldre 
uthus tillsammans med bebyggelsen på Furuberg 2:4 
i en byliknande grupp och omges av ett innehållsrikt 
kulturlandskap. 

Skogsgärde (7) 
Skogsgärde är en fullständig och välhållen gård från 
förra sekelskiftet, medan Backa 1:7 väl representerar 
torpen från samma tid. 

Habäck (8) 
Byn Habäck som förr var en klungby, är belägen i den 
södra delen av dalgången intill sockengränsen. Ladu-
gården på Habäck 1:27 är till största delen uppförd 
under 1800-talets förra hälft och har bibehållit många 
äldre drag, såsom heltimrad huskropp med ”skånke” 
och omålad fasad, medan tillbyggnaden i vinkel med 
portslider är ett senare tillägg. Strax söder härom 
står en välbevarad framkammarstuga på fastigheten 
Habäck 1:25, uppförd 1858. Utmed Habäcken har haft 
fera sågar legat och grunder efter dessa kan än i dag 
återfnnas. 

Motivering
I Storåns dalgång har både kulturlandskap och be-
byggelse ett mycket stort kulturhistoriskt värde. Det 
natursköna odlingslandskapet har bibehållit sitt äldre 
bebyggelsemönster, vägnät och hägnadssystem. Be-
byggelsen är framvuxen under en lång tidsrymd och 
framvisar både äldre och yngre hustyper i fera kom-
pletta gårdar och byar. 

Värred. Foto: Bohusläns museum. 

Furuberg. Foto: Bohusläns museum. 

Lagskydd
Kulturmiljölagen 
» Fornlämningar skyddas i 2:a kap. KML. Ingrepp i

fornlämning, exempelvis fytt, rivning, övertäck-
ande, bortgrävning eller annan påverkan kräver
tillstånd från länsstyrelsen.

Miljöbalken 
» Storåns dalgång är uttagen som riksintresse för

såväl naturvård som kulturmiljövård.

Plan- och bygglagen 
» Området omfattas av områdesbestämmelser

som ska följas. I bestämmelserna framgår vilka
byggnader och delar av miljön som är särskilt vär-
defulla enligt PBL 8:13.

» Området omfattas liksom all bebyggelse av gene-
rella varsamhetskrav enligt PBL 8:17. Hänsynskrav
enligt PBL 2:6 gäller alltid. Förhållningssätt anges
nedan.

Fördjupad kulturmiljöbedömning 
» För att följa förhållningssätten för miljön kan det

krävas en kulturmiljöutredning eller antikvariskt
utlåtande inför vissa åtgärder.

Generellt förhållningssätt 
» I områdesbestämmelser fnns byggnader och del-

områden beskrivna med deras utmärkande karak-
tärsdrag och rekommendationer vid förändringar
och tillägg i miljön. Områdesbestämmelser är
framtagna för att ta tillvara de höga kultur- och
naturvärden som fnns i Storåns dalgång. Områ-
desbestämmelserna ska följas.

Backa 1:4. Foto: Bohusläns museum. 
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31 BJÖRBOÅS OCH RÖBERG 
Välbevarade gårdar i ett bördigt och kuperat odlingslandskap, format av Storåns biflöden.

Beskrivning
I övergången mellan berg och dalslätt vid Storån ligger 
två byar, Röberg med tre utpekade gårdsmiljöer (1-3) 
och Björboås med två utpekade gårdsmiljöer (4-5). 
Gårdarna har en vid utsikt åt öster över inägorna och 
sockenkyrkan. 

Röbergs gårdar ligger på rad utmed ett berg. Den gam-
la byvägen utgör ett markant inslag. Bostadshuset på 
Röberg 2:4 (1) har välhållen karaktär och båda ekono-
mibyggnaderna har nedervåningar av fnt huggen sten. 
Gården är som helhet ett mycket välbevarat exempel 
på det sena 1800-talets ideal kring jordbruksbyggna-
der. En äldre tomtplats med husgrunder syns nordväst 
om gården. Röberg 2:3 (2) innehar ett välbevarat dub-
belhus samt ladugård från tiden kring sekelskiftet. 

Ett äldre bostadsskick fnns representerat i långlofts-
stugan uppförd 1798 på Röberg 2:2 (3). Den är dock 
senare om- och tillbyggd. 

Björboåsgårdarna 1:27 (5) och 1:24 (6) uppvisar exem-
pel på bostadshus av salsbyggnadstyp samt dubbel-
hustyp. Ladugårdarna är vinkelbyggda, från tiden kring 
sekelskiftet. Den ena har nedervåning i gråsten, medan 
den andra har en karaktäristisk skånke. Som exempel 
på gårdsmiljö från sekelskiftet ingår även Storegården, 
Björboås 1:3, (7) i utpekad miljö. 

Gården på Björboås 1:4 (4) är som helhet mycket väl-
bevarad med ladugård, bostadshus av salsbyggnads-
typ och en lillstuga från samma tid. Till gården hör fera 
gamla och stora lövträd, bland annat ekar. 

Enligt uppgift fnns en liten gårdssåg från 1920-talet i 
området, placering är oklar. 

Fornlämningar i form av stenåldersboplatser har på-
träfats i närområdet. 

Historik och fakta 
Röbergs fyra gårdar fck sin placering i samband med 
storskiftet 1814. 

Björboåsgårdarna var två stycken 1547. Vid laga skiftet 
1845 låg de nu fyra gårdarna i en tät klunga. Gårdarna 
Björboås 1:5 och l:24 fyttades då åt söder och lades 
utmed den gamla byvägen. 

Bebyggelsen på Björboås 4:1 uppfördes på 
nuvarande plats 1898-1900.  

Framsida: Gårdarna i Röberg ligger utmed foten av ett brant berg. 

Motivering
Området innehåller bebyggelse från olika tider, 
belä-gen invid bergets fot med fin utsikt över den 
kupera-de dalgången. Medan Röbergsgårdarna 
ligger relativt samlade så ligger gårdarna på Björboås 
glest förlagda utmed dalsidan. Flera av gårdarna är 
mycket välbeva-rade. 

Lagskydd
Kulturmiljölagen 
» Fornlämningar skyddas i 2:a kap. KML. Ingrepp i

fornlämning, exempelvis fytt, rivning, övertäck-
ande, bortgrävning eller annan påverkan kräver
tillstånd från länsstyrelsen.

Plan- och bygglagen 
» Området omfattas liksom all bebyggelse av gene-

rella varsamhetskrav enligt PBL 8:17. Hänsynskrav
enligt PBL 2:6 gäller alltid. Förhållningssätt anges
nedan.

» Gårdsbebyggelsen 1-6 i området bedöms omfat-
tas av särskilt värdefullt bebyggelseområde enligt
PBL 8:13. Värdefulla karaktärsdrag får inte för-
vanskas.

» Vissa byggnader i området omfattas av särskilt
värdefull byggnad enligt PBL 8:13. Värdefulla ka-
raktärsdrag får inte förvanskas. Särskilt värdefulla
byggnader inom området fnns upptagna i bygg-
nadsinventeringen.

Den äldre byvägens sträckning längs bergsfoten är ett viktigt karak-
tärsdrag genom gårdarna i området. Flera stora ekar bidrar tillsam-
mans med bebyggelsen till en välbevarad karaktär. 
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Fördjupad kulturmiljöbedömning 
» För att följa förhållningssätten för miljön kan det 

krävas en kulturmiljöutredning eller antikvariskt 
utlåtande inför vissa åtgärder. 

Utsikt mot bebyggelsen på Björboås 1:3 och 1:24. Vy från järnvägsövergången i Bråtared. 

Bostadshuset på Björboås 1:4. I bakgrunden skymtar Björketorps Gamla bygatan löper längs bergsryggen, som här genom fastighe-
kyrka och sockencentrum. ten Björboås 1:24. Bebyggelsen fyttades hit vid laga skifte 1845. 

Ekonomibyggnader på Björboås 1:24. De två gårdarna Röberg 2:3 och 2:4 delar samma gårdsplan. 
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Ladugård Röberg 2:4. Ladugård Björboås 1:27. 

Ladugård Björboås 1:4, uppförd 1898. Mangårdsbyggnad av salsbyggnadstyp, Björboås 1:4., uppförd 1898. 

Ladugård med skånke, Röberg 2:3. Ombyggd långloftsstuga på Röberg 2:2, uppförd 1708. 
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LANDSKAPET Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Placering i land- I övergången mellan berg och dalslätt med fina utblickar Bebyggelsens mönster och placering i landskapet bi-
skapet  över Storån ligger byarna Röberg och Björboås. Röberg behålls.

 är fyra gårdar i samlat läge. Björboås gårdar är glest 
förlagda.

Viktiga land-  Den gamla byvägen genom Röberg, en äldre tomtplats  Landskapselement och fornlämningar bör värnas. Fort-
skapselement  med husgrunder nordväst om en av gårdarna. Fornläm- satt jordbrukande bidrar till landskapets öppenhet och 

ningar i form av stenåldersboplatser har påträffats i har därför stor betydelse.
närområdet.

-BEBYGGELSE 
MILJÖN Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Gårdsbebyggel- Flera mycket välbevarade gårdar med bebyggelse från  Äldre karaktär, material och utföranden hos bostadshus 
se  olika tider. En långloftsstuga i Röberg representerar ett och ladugård bör värnas. Långloftsstugan bör bevaras.

 äldre byggnadsskick.

Såg En liten gårdssåg från 1920-talet i områdets södra del. Gårdssågen bör värnas.

Värdefulla karaktärsdrag och Förhållningssätt 
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BJÖRNHULT, HÖGELID OCH 32 
GINGSERED 

Tre småbruk med skilda förutsättningar. Spår av äldre odlingsformer och stor förekomst av odlingsrösen. 

Beskrivning
I två öppna partier i den stora, skogiga platå som utgör 
Björketorp sockens västra del, ligger torpet Högelid 
och hemmanet Björnhult. Gingsered är beläget på plan 
bördig mark bestående av före detta sjöbotten vid 
Gingsjöns norra strand. 

Björnhults inägor är belägna utmed den relativt branta 
slänten ner mot Björnhulta sjö i öster. Den stora möda 
det inneburit att odla dessa jordar framgår av de mäk-
tiga odlingsrösena, lagda i kallmur. Rösena är omsorgs-
fullt lagda på naturliga bergsimpediment i landskapet. 
Odlingsrösena har också anlagts som stödmurar för 
att skapa terrasserade odlingsytor. De olika bruknings-
delarna, som gammal åkermark och hagar, avgränsas 
av präktiga stengärdsgårdar. Den nuvarande man-
gårdsbyggnaden har 1920-talsutformning, medan la-
dugården är från 1800-talet. 

Utmed skogsvägen upp mot Björnhult passeras Hö-
gelid, ett avsides torp under Barkkulla. Denna lilla sma-
la och kuperade dalgång började röjas på 1830-talet. 
Odlingsmarken är kuperad och har många impediment 
och odlingsrösen. På en bergsklack ligger byggnaderna 
- ett typiskt småbruk med 1930-talsprägel.

Byggnaderna i Gingsered uppfördes på 1920-talet. 

Historik och fakta 
Björnhult nämns första gången i jordeboken 1632 och 
upptas då som kronogård om 1/8 mantal. Skogen stod 
för en stor del av hemmanets försörjning, och en såg 
har tidigare funnits på gården. 

På Högelids marker har det tidigare legat en back-
stuga. 

Gingsered gamla gårdstomt låg nordväst om odlings-
markerna enligt en karta från 1718. Senare fyttades 
gården till nuvarande läge. I åkermarken har man hittat 
fintbitar, som tyder på att man har använt platsen re-
dan under förhistorisk tid. 

Föregående sida: Mäktiga kallmurade odlingsrösen med utsikt över 
Björnhulta sjö. Foto: Bohusläns museum. 

Motivering
Björnhultsområdet utgör kommunens mest välbevara-
de område med många och stora odlingsrösen, som 
visar på skogsområdets sena uppodling. Odlingsrös-
ena är särpräglade på grund av att de är så välbyggda, 
de för snarare tankarna till murade stenbyggnader än 
till åkerröjningar. Markerna är mycket artrika på grund 
av kontinuerligt bete och slåtter. Kultur- och skönhets-
värden fnns också vid torpet Högelid och omgivande 
marker, samt vid odlingslandskapet kring Gingsered. 

Lagskydd
Kulturmiljölagen 
» Fornlämningar skyddas i 2:a kap. KML. Ingrepp i

fornlämning, exempelvis fytt, rivning, övertäck-
ande, bortgrävning eller annan påverkan kräver
tillstånd från länsstyrelsen.

Plan- och bygglagen 
» Området omfattas liksom all bebyggelse av gene-

rella varsamhetskrav enligt PBL 8:17. Hänsynskrav
enligt PBL 2:6 gäller alltid. Förhållningssätt anges
nedan.

» Vissa byggnader i området omfattas av särskilt
värdefull byggnad enligt PBL 8:13. Värdefulla ka-
raktärsdrag får inte förvanskas. Särskilt värdefulla
byggnader inom området fnns upptagna i bygg-
nadsinventeringen.

Fördjupad kulturmiljöbedömning 
» För att följa förhållningssätten för miljön kan det

krävas en kulturmiljöutredning eller antikvariskt
utlåtande inför vissa åtgärder.

Vy över odlingsmarkerna på Björnhult.  Numera används de för 
bete. 
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LANDSKAPET Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Placering i land- Torpet Högelid och hemmanet Björnhult belägna i öppna Bebyggelsemiljöernas ensamma läge med avsaknad 
skapet partier av Björketorps skogsplatå. Gingsered beläget på av annan bebyggelse bör bibehållas. 

 plan mark (tidigare sjöbotten). 
Odlingslandskap  Artrika marker genom kontinuerligt bete och slåtter. Fortsatt bete och slåtter bidrar starkt till miljöns 

värden och har därför stor betydelse. 
Viktiga Välbyggda odlingsrösen som liknar byggnader. De olika  Landskapselement värnas. Generellt biotopskydd 

 brukningsdelarna, som gammal åkermark och hagar, av- gäller för odlingsrösen och stenmurar i odlings-
landskapselement gränsas av präktiga stengärdsgårdar. Gingsereds förhisto- landskap. 

riska koppling med fornlämningar. 
-BEBYGGELSE 

MILJÖN Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Gårdsbebyggelse i Mangårdsbyggnad med 1920-talsutformning, ladugård Äldre karaktär, material och utföranden hos bo-
Björnhult  från 1800-talet. stadshus och ladugård bör värnas. 

Torpet Högelid  Byggnader typiska för ett småbruk med 1930-talsprägel. Äldre karaktär, material och utföranden hos bo-
stadshus och ladugård bör värnas. 

Gårdsbebyggelse i Gårdsbyggnader från 1920-talet.  Karaktär, material och utföranden bör värnas. 
Gingsered 

Gingsereds gård ligger centralt i odlingsmarken vid Gingsjöns norra strand. Foto: Bohusläns museum. 

Torpet Högelid togs upp på 1830-talet. Dagens  bostadsbyggnad är Bebyggelsen i Björnhult. 
uppförd ungefär 100 år senare. Foto: Bohusläns museum. 

Värdefulla karaktärsdrag och Förhållningssätt 
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33 HÖGÄSET - ÖN - HOLMELUND 
Tre gårdar i utmarksmiljö i ett ålderdomligt kulturlandskap. Naturen, bebyggelsen och kulturlämningarna är välbevarade 
och bjuder besökaren på en riktig natur- och kulturupplevelse. 

Beskrivning
I Härryda sockens nordligaste del ligger hemmanet 
Högäset, torpet Holmelund och ruinerna efter hem-
manet Ön inom Härskogens stora och karga högplatå. 

Området kring gården liksom kring ”Brännemästa-
rens” torp, 300 meter åt söder vårdas kontinuerligt 
av Skogssällskapet. Man kan tydligt urskilja det äldre 
vägnätet, det omfattande systemet av stengärdsgår-
dar och de många odlingsrösena. I samarbete med 
Studiefrämjandet har skyltar, stigar och parkerings-
plats iordningsställts kring Högäset. 

Högäset 
Gården Högäset (1) har närmast formen av en kring-
byggd gård. Den stora, faluröda långloftsstugan är en-
ligt uppgift byggd 1738, men övervåningen är senare 
höjd. Lillstuga med vedbod samt ladugård med murat 
fähus är troligen från 1800-talets mitt. På den fyr-
kantiga gårdsplanen står en naturminnesmärkt lönn. 
Gårdstomten kringgärdas av en imponerande kallmu-
rad gärdesgårdsmur. 

Ön 
Sydväst om Högäset ligger grunderna till ytterligare en 
ensamgård, Ön (2). Hemmanet Ön redovisas i jorde-
boken första gången år 1661. Namnet Ön kommer sig 
sannolikt av att hemmanet var förlagt till en mindre 
höjdrygg, omgärdad av vattensjuk mark. I en rannsak-
ning om ödehemman under mitten av 1600-talet re-
dovisas hemmanet som öde, medan andra källor från 
samma tid anger, att hemmanet hade åbo, d.v.s. att det 
var bebott. Senare kom gården att lyda under Högäset 
och Dala och senare enbart Högäset. Den siste bruka-
ren på Ön fyttade 1918 och gårdens byggnader revs 
omkring 1930. 

Området är sedan 1930-talet planterat med granskog, 
men alltjämt fnns husgrunder, terrasser och odlings-
rösen kvar, som vittnar om att det här en gång låg en 
gård med sina inägor. 

Holmelund 
Holmelund (3) är ett torpställe i skogsbygden, avsönd-
rat från byn Klåddegärde i det kuperade moränområ-
det nordväst om Hindås. Torpet anlades på 1840-ta-
let på ett myrparti på stamgårdens utmark. Dagens 
manbyggnad är nyuppförd. Den är dock liksom övriga 
byggnader belägna på ett impediment med utsikt över 
åkrarna i norr. Inägorna omgärdas av mycket kraftiga 
stengärdsgårdar, som vittnar om stor odlarmöda. Gär-
desgårdarna ger ett böljande intryck, eftersom de nog-

grant följer den kuperade terrängen. På åkrarna fnns 
fera stora odlingsrösen. 

Historik och fakta 
Högäset skattlades första gången 1637 som kronotorp, 
men efter ett par årtionden räknades den som krono-
gård om 1/4 mantal. Vid den värdering, som gjordes 
1742, och som resulterade i att hemmanets skattekraft 
skrevs ner till 1/8 mantal, skrevs bl a följande: ”Thet-
ta swaga hemman, står icke Widare till att förbättras 
med något utrymme...”. 

En förklaring till ortnamnet är att det är en dialektal 
variant av ”Höge ås”. 

Väster om Högäset låg 1700-talets små och ore-
gelbundna tegar. Under 1800-talet odlade man upp 
mycket av de äldre beteshagarna i väster och öster 
och man inköpte också hemmanet Ön i söder. Under 
1900-talet lades de mesta av inägorna igen och plan-
terades med skog, ett nog så vanligt öde för små går-
dar i skogsmiljö. 

Motivering
Miljön utgörs av tre gårdar i skogsmiljö. Högäset är av 
stort värde, dels genom sitt rika kulturlandskap med 
välbevarade hägnader och öppna ytor, och dels genom 
sin välbevarade och ålderdomliga bebyggelse. Ön är av 
värde just för att visa gårdsläge, hägnader och odlings-
rösen. Holmelund med sitt rika och välhävdade kultur-
landskap avspeglar platsens bakgrund som torp. 

Lagskydd
Kulturmiljölagen 
» Fornlämningar skyddas i 2:a kap. KML. Ingrepp i

fornlämning, exempelvis fytt, rivning, övertäck-
ande, bortgrävning eller annan påverkan kräver
tillstånd från länsstyrelsen.

Plan- och bygglagen 
» Området omfattas liksom all bebyggelse av gene-

rella varsamhetskrav enligt PBL 8:17. Hänsynskrav
enligt PBL 2:6 gäller alltid. Förhållningssätt anges
nedan.

» Gården Högäset omfattas av särskilt värdefullt
bebyggelseområde enligt PBL 8:13. Värdefulla ka-
raktärsdrag får inte förvanskas.

» Vissa byggnader i området omfattas av särskilt

Föregående sida: Den vackra gårdsmiljön på Högäset. Foto: Bohus-
läns museum. 
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LANDSKAPET Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Landskapets  Tre gårdar i skogsmiljö i ett ålderdomligt kulturlandskap. Gårdsstrukturen, bebyggelsens placering och landskapets 
karaktär Bebyggelse uppdragna på impediment.  ålderdomliga karaktär bör bibehållas. 

Natur- och kul- Upplevelserikt natur- och kulturlandskap. Pedagogiskt Fortsatt skötsel av stigar och vandringsleder har stor 
turlandskap landskap med iordningställda stigar och vandringsleder.  betydelse för miljön. 

Viktiga land- Imponerade stengärdsgårdar och odlingsrösen vittnar om Landskapselement bör värnas. Generellt biotopskydd 
skapselement  odlarmöda i denna skogsbygd. gäller för odlingsrösen och stengärdsgårdar i odlings-

landskap. 

BEBYGGELSE -
MILJÖN Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Gårdsbebyggel- Närmast formen av en kringbyggd gård, faluröd lång-  Äldre karaktär, material och utföranden hos bostadshus, 
se i Högäset loftsstuga, lillstuga med vedbod och ladugård med murat  ladugård och uthus bör bibehållas. Stengärdsgård bör 

fähus från 1800-talets mitt. Naturminnesmärkt lönn på bevaras. Långloftsstugan bör bevaras. 
 Högäsets gårdsplan. Kring tomten en kallmurad sten-

gärdsgård. 
Ensamgården 
Ön 

Husgrunder, terrasser och odlingsrösen som vittnar om 
den övergivna ensamgårdens inägor. 

Lämningar bör bevaras. 

Torpet Hol- Torpställe beläget på impediment med utsikt över omgi- Bebyggelsens läge och omgivande lämningar bör bi-
melund  vande åkrar. Omgärdat av kraftiga stengärdsgårdar. behållas. 

 värdefull byggnad enligt PBL 8:13. Värdefulla ka-
raktärsdrag får inte förvanskas. Särskilt värdefulla 
byggnader inom området fnns upptagna i bygg-
nadsinventeringen. 

» För att följa förhållningssätten för miljön kan det
krävas en kulturmiljöutredning eller antikvariskt
utlåtande inför vissa åtgärder.

Fördjupad kulturmiljöbedömning 

Den vackra gårdsmiljön på Högäset. I bilden syns långloftsstuga och ladugård. Foto: Bohusläns museum. 

Värdefulla karaktärsdrag och Förhållningssätt 
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34 KÅHULT 
Gårdsmiljö med välbevarad bebyggelse samt välhävdat innehållsrikt odlings- och beteslandskap. 

Beskrivning
Kåhults by är belägen i Björketorps socken ca l km ös-
ter om Hällsjön. Området utgörs av en grund dalgång 
norr om Västra och Östra Kåsjön. Bebyggelsen är lo-
kaliserad till en låg bergsklack i områdets centrala del 
med inägomarken runt omkring. 

Odlingslandskapet, särskilt söder och väster om byn, 
har bevarat mycket av spår från äldre tids markutnytt-
jande. De magnifka odlingsrösena, som är belägna i 
dalgången väster om bebyggelsen, framträder tydligt. 
Så även åkerholmarna i det småskaliga odlingsland-
skapet. En fn fägata, kantad av stengärdsgårdar, leder 
från gårdsplatsen på Kåhult 2:1 upp till skogsbetet i 
norr (2). 

Bebyggelsen på Kåhult 2:l (1) utgörs av en framkam-
marstuga uppförd på 1840-talet, en snickarbod och 
en ladugård med loge och den traditionella ”skånken”. 
Lillstugan är byggd 1809. På gården har fram till sen tid 
bedrivits fsklådetillverkning. 

Historik och fakta 
Kåhult upptas första gången i jordebok år 1600 och 
anges då som kronobygge under namnet Kåsjö. Ort-
namn som börjar med Kå- kan ha sitt ursprung i ett 
fornnordiskt ord som beskriver något som är krökt el-
ler böjt. 

Från och med 1719 redovisas gården som 2/8 frälse-
hemman. Laga skifte förrättades i Kåhult 1841-42, då 
hemmanet delades. Åkermarken utgjorde vid denna 
tid en förhållandevis liten del av Kåhults marker och var 
mestadels förlagd i sluttningar och bergskanter, i fera 
fall var åkrarna terrasserade. Senare under 1800-ta-
let skedde en stor uppodling av den forna, mestadels 
mycket sumpiga ängsmarken, vilket framgår av 1895 
års ekonomiska karta. 

Motivering
Miljön är av stort värde dels genom sin välbevarade 
bebyggelse och dels på grund av sitt omväxlande kul-
turlandskap med stengärdsgårdar, fägata och odlings-
rösen. 

Lagskydd
Kulturmiljölagen 
» Fornlämningar skyddas i 2:a kap. KML. Ingrepp i

fornlämning, exempelvis fytt, rivning, övertäck-
ande, bortgrävning eller annan påverkan kräver
tillstånd från länsstyrelsen.

Plan- och bygglagen 
» Området omfattas liksom all bebyggelse av gene-

rella varsamhetskrav enligt PBL 8:17. Hänsynskrav
enligt PBL 2:6 gäller alltid. Förhållningssätt anges
nedan.

» Gårdsmiljön på Kåhult 2:1 samt fägatan omfattas
av särskilt värdefullt bebyggelseområde enligt PBL 
8:13. Värdefulla karaktärsdrag får inte förvanskas.

» Vissa byggnader i området omfattas av särskilt
värdefull byggnad enligt PBL 8:13. Värdefulla ka-
raktärsdrag får inte förvanskas. Särskilt värdefulla
byggnader inom området fnns upptagna i bygg-
nadsinventeringen.

Framkammarstugan på Kåhult 2:1, byggd på 1840-talet. Där bakom 
skymtar lillstugan. 

Ladugårdslänga, Kåhult 2:1. 
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LANDSKAPET Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Placering i land-
skapet 

 Gårdsmiljö belägen på en bergsklack i en grund dalgång. Bebyggelsemönster och placering i förhållande till to-
pografin bibehålls.

Odlingslandskap Välhävdat innehållsrikt odlings- och beteslandskap. Fortsatt jordbrukande bidrar till landskapets och fäga-
tans bevarande och har därför stor betydelse. 

Viktiga land-
skapselement 

En fägata, kantad av stengärdsgårdar, leder från gårds-
platsen på Kåhult 2:1 upp till skogsbetet i norr. Odlings-
rösen och åkerholmar. 

Landskapselement bör värnas. Generellt biotopskydd 
gäller för odlingsrösen och stengärdsgårdar i odlings-
landskap. 

-BEBYGGELSE 
MILJÖN Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Gårdsbebyggelse Framkammarstuga på Kåhult 2:1, en snickarbod och 
 en ladugård med loge och den traditionella ”skånken”. 

Lillstuga. 

Äldre småskalig karaktär, material och utföranden hos 
bostadshus och ekonomibyggnader bör bibehållas. 

 
Fördjupad kulturmiljöbedömning 
» För att följa förhållningssätten för miljön kan det

krävas en kulturmiljöutredning eller antikvariskt
utlåtande inför vissa åtgärder.

Snickarbod. 

Värdefulla karaktärsdrag och Förhållningssätt 
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KATRINEFORS KOPPARHAMMARE 
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35 KATRINEFORS KOPPARHAMMARE 
Industrilämning med anor från 1700-talet i skogsbygd. 

Beskrivning
Miljön omfattar ruinerna av kvarn, såg och koppar-
hammare som använts i Katrinefors bruk verksamhet. 
Iögonfallande är de höga kallmurade grundpelarna 
som står kvar vid vattenfallet. I miljön ingår även vat-
tenfallet med dämmen samt en kullerstensbelagd väg. 

Vattenkraften från fallet tas alltjämt tillvara genom en 
mindre kraftstation som förses med vatten via ett rör 
av bräder sammanfogade av smidda dragband. Fortfa-
rande pågår industriverksamhet i närområdet. 

Historik och fakta 
Vattenkraften har spelat stor roll för olika näringar i 
kommunen. Katrinefors bruk tillkom under 1700-ta-
lets sista år utmed bäcken mellan Hällsjön och Ask-
sjön, se karta på sidan 75. På ett ställe utmed bäcken 
fanns här ett naturligt vattenfall med en fallhöjd på 
18 meter, som var väl lämpad för nyttjande för indu-
striverksamhet. Redan under 1600-talet fanns här en 
såg och mjölkvarn. Initativtagare till verksamheten var 
handelsmannen Georg Brik från Borås som vid samma 
tid var ägare till Stora Bugärde samt gården Smedstorp 
utmed Storåns dalgång. Produktionen var inriktad på 
manufaktur av kopparvaror, såsom kafekittlar, bun-
kar och brandsprutor. Råmaterialet fraktades hit från 
kopparbruk i Småland. Brukets mest intensiva tid var 
under början av 1800-talet men verksamhetens om-
fattning varierande fram till att den lades ner vid en 
konkurs 1854. 

Genom en samtida blyertsteckning, signerad stads-
arkitekten Hans Jacob Strömberg (1821-1872), kan vi 
alltjämt få en god bild hur bebyggelsen på platsen såg 
ut under 1800-talets mitt. 

Kvarn- och sågverksamheten på platsen fortlevde in 
på 1900-talet och här svarvades bl a rullar i trä som 
nyttjades för att rulla linoleummattor på. 

De höga grundpelarna är kallmurade och är i gott skick. Foto: Bo-
husläns museum. 

Motivering
Ruinerna efter den tidiga industriverksamheten vid 
Katrinefors är alltjämt lätt att avläsa i landskapet och 
utgör en väl avgränsad kulturmiljö. Miljön visar på ett 
pedagogiskt sätt hur verksamheter i äldre tider bygg-
des upp på platser där förutsättningen var god att till-
varata vattenkraften. 

Lagskydd
Kulturmiljölagen 
» Fornlämningar skyddas i 2:a kap. KML. Ingrepp i

fornlämning, exempelvis fytt, rivning, övertäck-
ande, bortgrävning eller annan påverkan kräver
tillstånd från länsstyrelsen.

Plan- och bygglagen 
» Området omfattas liksom all bebyggelse av gene-

rella varsamhetskrav enligt PBL 8:17. Hänsynskrav
enligt PBL 2:6 gäller alltid. Förhållningssätt anges
nedan.

» Området omfattas av särskilt värdefullt bebyggel-
seområde enligt PBL 8:13. Värdefulla karaktärs-
drag får inte förvanskas.

Fördjupad kulturmiljöbedömning 
» För att följa förhållningssätten för miljön kan det

krävas en kulturmiljöutredning eller antikvariskt
utlåtande inför vissa åtgärder.
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LANDSKAPET Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Landskapets Ruiner av bruksmiljö och vattenkraftsmiljö i ett dramatiskt Landskapskaraktären bör bibehållas. Industrimiljöer-
karaktär  skogslandskap. nas dominanta läge vid vattendrag med naturomgiv-

 ning bör bibehållas. 
Viktiga land- Höga kallmurade grundpelare vid vattenfallet, kullerstens- Landskapselement bör värnas. Lämningarna bör vara 
skapselement belagd väg. Ruinerna av kvarn, såg och kopparhammare välröjda och synliga i landskapet. 

som berättar om vattenkraftens nyttjande under lång tid 
på platsen. 

-BEBYGGELSE 
MILJÖN Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Bebyggelse Kraftstation med turbinhus och tilloppskanal i form av Karaktär, material och utföranden bör värnas. 
ett rör av bräder sammanfogade med smidda dragband. 

Platsen för de första industrierna i Katrinefors. Förutom ruiner efter kvarn, såg och kopparhammare fnns också ett turbinhus. Foto: Bohus-
läns museum. 

Värdefulla karaktärsdrag och förhållningssätt 

227 



228 

36 

VADET 



0 130 260 390 52065 m

Vadet
Kulturmiljö i programmet

229 



 

 

 

 

 

  

36 VADET 
Ensligt belägen torpmiljö, där varje del av odlingsmarken varit brukad till fullo.Artrik betesmark. 

Beskrivning
Torpet Vadet är beläget utmed den bäck som förbinder 
Asksjön och Ingsjön. Det är beläget på ett skogsskifte 
tillhörande Sandlid. Miljön kring torpet Vadet erbjuder 
en landskapstyp, som är präglad av mulbete och lies-
låtter. På de fuktiga markerna invid bäcken, de forna 
madängarna, vilka slogs så sent som fram till 1940-50, 
går betesdjur och bidrar, tillsammans med den ka-
raktäristiska ängsforan, till ett litet men omväxlande 
landskap. 

Bäcken är försedd med en stenskodd kant, anlagd på 
1930-talet och en stenhäll fungerar som bro över vat-
tendraget. 

Ägorna har ursprungligen varit kringgärdade av en 
stenmur, som bitvis fnns kvar. Där berget går i dagen 
fnns på många ställen vällagda odlingsrösen. Trots att 
landskapet är kuperat, har man även odlat små och 
branta partier. 

Historik och fakta 
Torpet togs upp omkring 1850. På 1895 års ekonomis-
ka karta är torpet redovisat som Adils (eg. Adors) torp 
efter den dåvarande brukaren. 

Åkrarna är till största delen upptagna under 1920-ta-
let. 

Vadbäcken rinner väster om inägorna på Vadet. Dess kanter har 
försetts med stenskoning. Foto: Bohusläns museum. 

Motivering
Det ålderdomligt präglade landskapet vid Vadet är ett 
välbevarat exempel på torpjordbruk och är även av in-
tresse för dess ängslandskap med sin karaktäristiska 
fora.  

Lagskydd
Kulturmiljölagen 
» Fornlämningar skyddas i 2:a kap. KML. Ingrepp i

fornlämning, exempelvis fytt, rivning, övertäck-
ande, bortgrävning eller annan påverkan kräver
tillstånd från länsstyrelsen.

Plan- och bygglagen 
» Området omfattas liksom all bebyggelse av gene-

rella varsamhetskrav enligt PBL 8:17. Hänsynskrav
enligt PBL 2:6 gäller alltid. Förhållningssätt anges
nedan.

» Torpets gårdsmiljö omfattas av särskilt värdefullt
bebyggelseområde enligt PBL 8:13.

» Vissa byggnader i området omfattas av särskilt
värdefull byggnad enligt PBL 8:13. Värdefulla ka-
raktärsdrag får inte förvanskas. Särskilt värdefulla
byggnader inom området fnns upptagna i bygg-
nadsinventeringen.

Fördjupad kulturmiljöbedömning 
» För att följa förhållningssätten för miljön kan det

krävas en kulturmiljöutredning eller antikvariskt
utlåtande inför vissa åtgärder.
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LANDSKAPET Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Placering i land- Ensligt belägen torpmiljö med småskalig bebyggelse i Karaktär av enslighet och småskalighet i det kupe-
skapet kuperat landskap, utmed en bäck. rade landskapet bibehålls. 

Odlingslandskap Välskött småskaligt odlingslandskap präglat av mulbete Fortsatt jordbrukande bidrar till landskapets karak-
och lieslåtter. Forna madängar med karaktäristisk ängs- tär och har därför stor betydelse. 
flora idag betesmark.

Viktiga landskap- Stensatt bäck med stenhällsbro vittnar om äldre slåtter Landskapselement bör värnas. Generellt biotopskydd 
selement på forna madängar. Berg i dagen med vällagda odlings- gäller för odlingsrösen. 

rösen. 

-BEBYGGELSE 
MILJÖN Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Gårdsbebyggelse Småskalig bebyggelse med rödfärgade bostadshus och Äldre småskalig karaktär, material och utföranden 
ekonomibyggnad. hos bostadshus och ekonomibyggnad bör värnas. 

Bebyggelsen på Vadet ligger i ett kuperat odlingslandskap. Foto: Bohusläns museum. 

Värdefulla karaktärsdrag och förhållningssätt 
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233 



37 KULTURMILJÖER UTMED DRUMLINEN

Agrar by- och gårdsbebyggelse i ett rikt kulturlandskap med lång kontinuitet utmed en drumlin. 

Motivering
Mellan Ingsjön och Nedsjön löper en åsrygg, eller 
drumlin, som rymmer höga natur- och kulturvärden. 
Kulturmiljön sträcker sig från Eskilsby i sydväst till 
Huvdaby i nordost och omfattar agrar by- och gårds-
bebyggelse och ett rikt kulturlandskap med lång nytt-
jandekontinuitet. Miljön omfattar ett riksintresse för 
kulturmiljövården, Stora Håltet, där kulturlandskap 
med ålderdomlig prägel fnns bevarat. 

Kulturmiljöerna länkas samman genom sina lägen 
utmed drumlinen och genom landsvägen, som löper 
utmed dess längd. 

Följande miljöer bedöms ha högre värden och pekas ut 
samt beskrivs med fördjupad text: 

» Stora Håltet (37.1)

» Sanserhult (37.2)

» Sandsbacka Mossbacka (37.3)

» Huvdaby (37.4)

Området på generalstabskartan från 1871. Kartan visar drumlinformationens sträckning i nordöstlig-sydvästlig riktning genom kommu-
nen. 
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STORA HÅLTET37.1 

Beskrivning
Gården Stora Håltets ägor är belägna på och invid den 
branta sydsluttningen ner mot Yttre Ingsjön i den syd-
ligaste delen av Landvetter socken. Den ursprungliga 
gårdstomtens bebyggelse fck förfalla, och idag åter-
står husgrunder och några lövträd i skyddat läge invid 
en bergsknalle. 

Gården är av typen ensamgård i skogsbygd. Kringlig-
gande odlingslandskap präglas av boskapsskötseln 
som var avgörande i ett småjordbruk under 1700- och 
1800-talen. Uttryck för detta är omfattande system 
av stengärdesgårdar som höll kreaturen borta från in-
ägorna. 

Talrika odlingsrösen vittnar tillsammans med små 
spridda åkertegar om svårigheterna att odla i dessa 
stenbundna skogstrakter. 

Om jakten på ytterligare odlingsbar mark berättar de 
s.k. vältor, system av stenfyllda diken, som ligger vid
inägornas västgräns. Även dessa vattenfyllda områden 
som tillhörde de mest arbetsamma att bruka, bröts
upp för nyodling.

En ny landsväg anlades på 1920-talet söder om Håltet. 
Detta har gjort delar av den gamla körvägen överfödig, 
om vilken det 1796 sades: ”var tjänlig till såväl rid- som 
kärreväg”. Inom området fnns även ett vitt förgrenat 
nät av brukningsvägar, ibland med uppbyggda vägban-
kar, och vanligen kantade av en gärdsgård. 

Historik och fakta 
Håltet (efter ordet hult för träddunge) förekommer 
första gången 1601 i jordeböckerna och var då ett kro-
notorp. Drygt hundra år senare skattas det som gård 
om 1/4 mantal. 

Genom sämjedelning delades hemmanet under 
1800-talets första hälft upp i två gårdar om 1/8 mantal 
vardera. Uppdelningen fastlades 1867 genom en laga 
skiftesförrättning, men några år därefter var åter hela 
hemmanet i en brukares ägo. 

Genom laga skifteskartan från 1867 får vi en god bild 
av ett småbrukarhemman i skogsbygd med små, sprid-
da åkrar. Åkrarna hade egna namn som t ex Svedåkern, 
Midsommaråkern och Krokåkern. Resten av inägorna 
bestod av ängar invid åkrarna, och dessa omgavs av 
bergiga hagmarker. 

Under årtiondena kring sekelskiftet 1900 skedde på 
Håltet liksom i övriga landet en omfattande uppod-
ling, främst av de gamla lövängarna. Uppodling gjor-
des även i det vattensjuka området invid inägornas 
västgräns, där s k vältor, system av stenfyllda diken, 
anlades. 

Motivering
Stora Håltet är en god och välbevarad representant för 
en ensamgård i skogsbygd. Landskapet erbjuder rika 
spår med sina alltjämt synliga små åkertegar, omfat-
tande system av stengärdsgårdar, vägar, odlingsrös-
en och en äldre tomtplats med husgrunder samt den 
lövskogsklädda hagmarken runt omkring. Miljön utgör 
ett vackert och omväxlande kulturlandskap med ålder-
domlig prägel. 

Lagskydd
Miljöbalken 
» Stora Håltet omfattas av riksintresse för kultur-

miljövård [Håltet O 71] samt riksintresse för na-
turvård. Detta innebär att Länsstyrelsen har till
uppgift att bevaka att intentionerna bakom riksin-
tresset tas tillvara i kommunens planering.

Plan- och bygglagen 
» Området omfattas liksom all bebyggelse av gene-

rella varsamhetskrav enligt PBL 8:17. Hänsynskrav
enligt PBL 2:6 gäller alltid. Förhållningssätt anges
nedan.

» Stora Håltets gårdsmiljö och den gamla tomtplat-
sen omfattas av särskilt värdefullt bebyggelseom-
råde enligt PBL 8:13. Värdefulla karaktärsdrag får
inte förvanskas.

» Vissa byggnader i området omfattas av särskilt
värdefull byggnad enligt PBL 8:13. Värdefulla ka-
raktärsdrag får inte förvanskas. Särskilt värdefulla
byggnader inom området fnns upptagna i bygg-
nadsinventeringen.

Fördjupad kulturmiljöbedömning 
» För att följa förhållningssätten för miljön kan det

krävas en kulturmiljöutredning eller antikvariskt
utlåtande inför vissa åtgärder.
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LANDSKAPET Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Viktiga land-
skapselement 

Omfattande system av stengärdsgårdar, vägar, odlingsrö-
sen och en äldre tomtplats med husgrunder samt den 
lövskogsklädda hagmarken runt omkring. 

Viktiga landskapselement värnas. 

Odlingslandskap Unik ålderdomlig odlings- och betesmark i sluttningslä-
ge. System av små åkrar formade av terrängens villkor. 

Fortsatt jordbrukande bidrar till odlingslandskapets små-
skaliga karaktär och har därför stor betydelse. Den 
småskaliga öppenheten bibehålls. 

-BEBYGGELSE 
MILJÖN Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Bebyggelseka-
raktär 

Ensamgård i skogsbygd. Dagens gårdsbyggnader avspeg-
lar decennierna kring sekelskiftet 1900. 

Bebyggelsekaraktär värnas. 

Den gamla tomtplatsen för Stora Håltet. De hamlade träden står utmed den den tidigare landsvägen, som löpte förbi tomten. 

Stora Håltet. 

Värdefulla karaktärsdrag och förhållningssätt 
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37.2 SANSERHULT

Beskrivning
I den sydligaste delen av Härryda socken ligger gårdar-
na Mossbacka, Sandsbacka och Sanserhult. Gårdarna 
är belägna i krönlägen på den drumlinliknande ås, som 
löper utmed socknens gräns i sydväst. 

Manbyggnaden på Sanserhult 1:3 (1) är en salsbygg-
nad, uppförd kring 1875. Vid vattendraget nära gården 
fnns en välbevarad såg (2). Rester av två föregångare 
kan alltjämt urskiljas i den befntliga sågens närhet. 

Sanserhult 1:5 (3) har ett bostadshus som är en variant 
av dubbelhuset och byggdes år 1896. De två granngår-
darna har manbyggnader från sekelskiftet. 

Skogsmarken i Sanserhult bär spår av äldre tids sved-
jebruk. Här odlades företrädesvis potatis och råg. Te-
garna grävdes med spade och brukades oftast endast 
under två år, varefter de övergick till att brukas för 
slåtter. Idag kan dessa svedjeodlingar återfnnas som 
långsmala, 2-3 m breda, ryggar i skogen sydväst om 
gården Sanserhult 1:5. (4) 

Nedanför gården 1:5 fnns s.k. vältor, en uppodling av de 
våta markerna genom grävda diken. Fossil åkermark, 
d.v.s. terrasseringar, odlingsrösen samt andra spår av 
äldre brukningssätt förekommer rikligt kring Sanser-
hult. (5) Ett par forntida gravar, s.k. stensättningar (6), 
indikerar att området redan använts i förhistorisk tid. 

Historik och fakta 
I Sanserhult genomfördes laga skifte 1830-32. Byn låg 
då vid nuvarande gården Sanserhult 1:3. Vid skiftet de-
lades gården i tre enheter varav två fyttades ut från 
bytomten och förlades utmed den slingrande byvägen, 
som leder utefter åsens krön. Den sydligast belägna 
gården delades i sin tur kring mitten av 1830-talet i tre 
gårdar. 

Även i Sanserhult har skogen och trävarorna haft en 
stor betydelse i ekonomin. En såg fanns här redan un-
der 1700-talets senare del. 

Flera namn i äldre kartor visar på att marken brukats 
som svedja. 

Motivering
Bebyggelsen är belägen utmed den slingrande vägen 
på en smal åsrygg invid Buasjön. Vägen och stengärds-
gårdar är betydelsefulla inslag i miljön. Förekomsten av 
spår av äldre odlingssätt i Sanserhult är av stort värde. 

Lagskydd
Plan- och bygglagen 
» Området omfattas liksom all bebyggelse av gene-

rella varsamhetskrav enligt PBL 8:17. Hänsynskrav
enligt PBL 2:6 gäller alltid. Förhållningssätt anges
nedan.

» Gårdsmiljöer på Sanserhult 1:3 och 1:5 omfattas
av särskilt värdefullt bebyggelseområde enligt PBL 
8:13. Värdefulla karaktärsdrag får inte förvanskas.

» Vissa byggnader i området omfattas av särskilt
värdefull byggnad enligt PBL 8:13. Värdefulla ka-
raktärsdrag får inte förvanskas. Särskilt värdefulla
byggnader inom området fnns upptagna i bygg-
nadsinventeringen.

Fördjupad kulturmiljöbedömning 
» För att följa förhållningssätten för miljön kan det

krävas en kulturmiljöutredning eller antikvariskt
utlåtande inför vissa åtgärder.

239 



Gårdsmiljön Sanserhult 1:3 

Manbyggnaden från 1875 av salsbyggnadstyp, Sanserhult 1:3 Lillstugan från 1800-talets början, Sanserhult 1:3 
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LANDSKAPET Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Placering i land- Gårdar belägna i krönlägen på en drumlinliknande ås Bebyggelsemönster och bebyggelsens förhållande 
skapet  till topografin bibehålls.

Viktiga landskap- Fossil åkermark, d.v.s. terrasseringar, odlingsrösen, ett par Viktiga landskapselementbör värnas. 
selement forntida gravar, s.k. stensättningar. Lämningar av svedjeodling 

i skogen. S.k. vältor nedanför gården 1:5 - grävda diken för 
 uppodling av våta marker. 

Odlingslandskap Variationsrikt odlings- och beteslandskap Värdena i det öppna, variationsrika betesland-
 skapet är beroende av fortsatt jordbrukande. 

Härigenom värnas också landskapets öppenhet 
 och odlingslämningarnas synlighet. 

-BEBYGGELSE 
MILJÖN Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Bebyggelsekarak- Välbevarade gårdar från tiden efter skiftena. Salsbyggnad på Bebyggelsekaraktär bör värnas. 
tär Sanserhult 1:3. Den sydligast belägna gården är en variant 

av dubbelhuset. Manbyggnader från sekelskiftet. En välbevarad 
såg. 

Sågen i Sanserhult. Odlingsterrasser i Sanserhult. Foto: Bohusläns museum. 

Sanserhult 1:5. Foto: Bohusläns museum. 

Värdefulla karaktärsdrag och rekommendationer 
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37.3 SANDSBACKA MOSSBACKA

Beskrivning
Gårdsmiljöerna i Mossbacka och Sandbacka ligger i en 
gles rad på ett åskrön längs vägen. 

Sandsbacka 1:11 uppstod vid en delning på 1860-ta-
let. Det västsvenska dubbelhuset uppfördes 1866 och 
den heltimrade ladugården 1864. Lillstugan var afär 
i början av seklet. Bebyggelsen på Mossbacka består 
av dubbelhus och vinkelbyggda ladugårdar från årti-
ondena kring 1900. Längst i öster uppfördes en min-
dre folkskola 1906, vilken ersattes omkring 1930 med 
nuvarande gula byggnad i funkisstil. Skolan är numera 
nedlagd och byggnaden tjänar som bostadshus.  

Historik och fakta 
Fram till 1800-talets första del bestod Mossbacka och 
Sandsbacka av en gård vardera. Mossbacka låg ur-
sprungligen längre söderut med sina långsmala åkrar 
på det lättbrukade åskrönet. Båda hemmanen har se-
dan 1800-talets senare del delats upprepade gånger. 
De nya gårdarna lades glest på åskrönet som en följd 
av laga skiftets genomförande. 

Som i de festa av byarna i denna skogsbygd har man 
här idkat trähantverk vid sidan om jordbruket. Redan i 
slutet av 1700-talet hörde en enbladig husbehovssåg 
till byn. Under 1800-talet och det tidiga 1900-talet till-
verkades bl a stegar, faggstänger och stängselstörar. 

Motivering
Bebyggelsen i samtliga de tre byarna är vackert belä-
gen på åskrön. Vägar och stengärdsgårdar är betydel-
sefulla inslag i miljön. 

Lagskydd
Plan- och bygglagen 
» Området omfattas liksom all bebyggelse av gene-

rella varsamhetskrav enligt PBL 8:17. Hänsynskrav
enligt PBL 2:6 gäller alltid. Förhållningssätt anges
nedan.

» Gårdsmiljöer på Sandsbacka 1:11 och Mossbacka
1:3 omfattas av särskilt värdefullt bebyggelseom-
råde enligt PBL 8:13. Värdefulla karaktärsdrag får
inte förvanskas.

» Vissa byggnader i området omfattas av särskilt
värdefull byggnad enligt PBL 8:13. Värdefulla ka-
raktärsdrag får inte förvanskas. Särskilt värdefulla
byggnader inom området fnns upptagna i bygg-
nadsinventeringen.

Fördjupad kulturmiljöbedömning 
» För att följa förhållningssätten för miljön kan det

krävas en kulturmiljöutredning eller antikvariskt
utlåtande inför vissa åtgärder.

Ladugården på Sandsbacka 1:11. Manbyggnaden på Sandsbacka 1:11. 
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Gårdar i Sandsbacka och Mossbacka. Foto: Bohusläns museum. 

Hästar betar i fägatan vid Mossbacka. Foto: Bohusläns museum. 
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LANDSKAPET Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Placering i landskapet  Gårdar i gles rad på ett åskrön. Bebyggelsemönster och bebyggelsens förhållande till 
 åsbildningen bibehålls. 

Viktiga landskapsele-
Stengärdsgårdar utmed vägsystem samt i 
markgränser, hamlade träd. 

 Viktiga landskapselement bör värnas. 

ment 

Odlingslandskap 
Öppet odlings- och beteslandskap på flack 
åsrygg. 

Värdena i det öppna, variationsrika beteslandskapet är 
beroende av fortsatt jordbrukande. Härigenom värnas 
också landskapets öppenhet och odlingslämningarnas 

 synlighet. 

BEBYGGELSEMILJÖN Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Bebyggelsekaraktär 
 Välbevarade gårdar från tiden efter skiftena. 

I Sandsbacka ett västsvenskt dubbelhus och 
en heltimrad ladugård från 1865. I Mossbacka 
dubbelhus och vinkelbyggda ladugårdar från ca 
1900. Folkskola från 1906 och en funktionalis-
tisk skolbyggnad från 1930 ca finns i området.

Bebyggelsekaraktärer bör värnas. 

Värdefulla karaktärsdrag och förhållningssätt 

Manbyggnaden på Mossbacka 1:3. F.d. skolan i Mossbacka, idag bostadshus. 
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37.4 HUVDABY

Beskrivning
I den öppna terrängen inom det högland som utgör 
Härryda sockens sydöstra del, ligger Huvdaby på krö-
net av en drumlinliknande ås. 

Byns äldsta hus är långloftsstugan på Huvdaby 1:4, 
byggd 1826 och senare renoverad. Övriga byggnader 
är uppförda kring sekelskiftet med bostadshus uppför-
da på dubbel bredd och vinkelbyggda ladugårdar med 
”skånke”, exempelvis Hagedal 3:1 (2). Bostadshuset på 
Huvdaby 1:4 var afär på 1920- talet. 

På åskrönet genom byn (3) ledde den gamla handels-
vägen mellan Nya Lödöse och inlandet, omtalad redan 
1550. 1917 fck denna en ny, sydligare sträckning ut-
anför byn. Vägar och ägogränser omges av ansenliga 
stengärdsgårdar. 

Nordväst om byn (4) fnns en smal stensatt kanal för 
avvattning av Gärdesmossen ut i Grundasjön. I sydös-
tra delen av området fnns två gränsstenar som marke-
rar härads/länsgräns (5). 

Historik och fakta 
Huvdaby har varit delat i fyra skattegårdar åtminsto-
ne sedan 1737. Vid laga skiftet 1831 fyttades en gård 
ut till Hagedal 3:1, men då de andra gårdarna låg rela-
tivt glest, fck de ligga kvar. Skifteskartan visar också 
det äldre brukningssättet, då den lätta sandjorden på 
åskrönet brukats i långsmala tegar, medan den tyngre 
jorden nere i dalen nyttjas som betesmark. 

Vid sidan av jordbruket har man i byn förfärdigat pråm-
knän och fsklådor. 

Motivering
Huvdaby är mycket vackert beläget på en fack ås med 
i huvudsak välbevarad bostadsbebyggelse från sekel-
skiftet 1900 samt från 1800-talets förra hälft. Vägar 
och stengärdsgårdar utgör värdefulla inslag i miljön. 
Välhållet kulturlandskap. 

Lagskydd
Kulturmiljölagen 
» Fornlämningar skyddas i 2:a kap. KML. Ingrepp i

fornlämning, exempelvis fytt, rivning, övertäck-
ande, bortgrävning eller annan påverkan kräver
tillstånd från länsstyrelsen.

Plan- och bygglagen 
» Området omfattas liksom all bebyggelse av gene-

rella varsamhetskrav enligt PBL 8:17. Hänsynskrav
enligt PBL 2:6 gäller alltid. Förhållningssätt anges
nedan.

» Gårdsmiljöer Huvdaby 1:4 och Hagedal 3:1 om-
fattas av särskilt värdefullt bebyggelseområde
enligt PBL 8:13. Värdefulla karaktärsdrag får inte
förvanskas.

» Vissa byggnader i området omfattas av särskilt
värdefull byggnad enligt PBL 8:13. Värdefulla ka-
raktärsdrag får inte förvanskas. Särskilt värdefulla
byggnader inom området fnns upptagna i bygg-
nadsinventeringen.

Fördjupad kulturmiljöbedömning 
» För att följa förhållningssätten för miljön kan det

krävas en kulturmiljöutredning eller antikvariskt
utlåtande inför vissa åtgärder.

Bygatan på åskrönet genom Huvdaby (gamla handelsvägen). 
Gårdsbebyggelse på Hagedal 1:3. 
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Huvdaby ligger på en krönet av en åsrygg. Gårdsbebyggelse på Hagedal 1:3. Foto: Bohusläns museum. 

Den gamla landsvägen löpte igenom Huvdaby. Foto: Bohusläns mu- En stensatt kanal avvattnar Gärdesmossen. Foto: Bohusläns mu-
seum. seum. 
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LANDSKAPET Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Placering i land- Bybebyggelse, tre glest belägna gårdar i gammalt läge, på Bebyggelsemönster och bebyggelsens förhållande till 
skapet krönet av en drumlinliknande ås.  åsbildningen bibehålls. Att avstånd bibehålls mellan 

bebyggelse är viktigt så att varje gård upplevs som 
en enskild enhet på ett krön. 

Viktiga landskap- Stengärdsgårdar utmed vägsystem samt i markgränser. Sten-   Stengärdsgårdar och stensatt kanal bör värnas. 
selement satt kanal nordväst om byn. 

Odlingslandskap Öppet odlingslandskap. Värdena i det öppna, variationsrika beteslandskapet 
är beroende av fortsatt jordbrukande. Härigenom 
värnas också landskapets öppenhet och odlingsläm-

  ningarnas synlighet. 
Historiska sam- Den gamla handelsvägen mellan Nya Lödöse och inlandet Äldre vägsträckningar bibehålls. Åskrönets betydelse 
band som sträckte sig fram på åskrönet. Stensatt kanal för för äldre kommunikationsstråk bör fortsatt vara 

avvattning av sjön. synligt genom att inte tas i anspråk. 
-BEBYGGELSE 

MILJÖN Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Bebyggelseka- Gårdsbebyggelse generellt uppförd kring sekelskiftet, bo- Bebyggelsekaraktär bör värnas. 
raktär stadshus i dubbel bredd och vinkelbyggda ladugårdar med 

“skånke”. Det äldsta huset en långloftsstuga på Huvdaby 
1:4 byggd 1824. Bostadshus på 1:4 var affär på 1920-talet. 

Värdefulla karaktärsdrag och rekommendationer 

Gårdsbebyggelse i västra delen av byn. Fastighetsbeteckning saknas. 
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38 LILLHULT BUGÄRDE 
Två byar utmed Mölndalsåns dalgång. Lillhult har en välbevarad, tät samlad gårdsbebyggelse, och Bugärde har ett 
innehållsrikt och varierat kulturlandskap. 

Beskrivning
I Mölndalsåns dalgång ligger byarna Lillhult och Bugär-
de i övergången mellan den kuperade dalgången och 
det branta berget. 

Lillhult 
De två gårdarna i Lillhult utgör en tät och oregelbun-
den husklunga som återgår på förhållandena innan 
laga skifte. Gårdarna åtskiljs av en gärdsgårdskantad 
fägata, som leder upp mot utmarken i bergen. 

Gårdarna har två bostadshus vardera. Bostadshuset 
på Lillhult 1:3 (1) är uppfört 1883 och bostadshuset på 
Lillhult 1:2 (2) är uppfört 1935. De två vinkelbyggda 
ladugårdarna är från 1914 respektive 1923, och övriga 
uthus är ungefär från samma tid. Husklungan och dess 
lokalisering i landskapet visar väl hur traktens äldre be-
byggelsemönster lever vidare. 

Den västra gården i Lillhult har kvar sitt sågverk 
(3) men verksamheten är nedlagd sedan början av 
1980-talet. En del av byggnaden hade vid inventering 
2021 rasat ihop och det fnns en risk att värre skador 
uppkommer om inte skyddsåtgärder vidtas. Grunder-
na till en förfallen såg ligger uppströms några hundra 
meter längre söderut längs samma bäck. 

Bugärde 
Några hundra meter österut ligger byn Bugärde, bestå-
ende av två gårdar. Sträckningen genom byn är samma 
som under tidigt 1700-tal. 

Bostadshusen är belägna tätt invid vägen. På Bugärde 
1:52 (5) fnns ett bostadshus i form av en framkam-
marstuga, byggd 1734. På samma gård, men på fast-
igheten 1:2 (4), fnns också ett hus uppfört 1725, med 
nedervåning i gråsten. 

Ekonomibyggnaderna på 1:2 och 11:4 (6) är båda för-
sedda med infälld logport, s.k. ”skånke”. 

Odlingslandskapets förändring i Bugärde framgår tyd-
ligt vid jämförelse mellan laga skifteskartan från 1836 
och dagens hävd. Åkrarna är då som nu huvudsakligen 
förlagda mellan vägen och Mölndalsåns meandran-
de lopp. Den äldre kartan redovisar relativt små och 
spridda åkrar, vilka på senare tiders kartor blivit utvid-
gade och mer samlade på bekostnad av slåttermarken. 
Markerna nere vid Mölndalsån brukas än idag som 
slåttermark. I skogsmarken söder om bostadshusen 
har man tidigare idkat svedjebruk, och vissa av ytorna 
hålls idag öppna genom slåtter och hästbete. 

Historik och fakta 
Lillhult 
De båda skattegårdarna i Lillhult utgör fortfarande en 
tät och oregelbunden husklunga liksom de gjorde vid 
laga skiftet 1830. Skogen har varit en viktig inkomstkäl-
la för dessa bägge gårdar. Man sålde förr mycket sågat 
virke och även faggstänger och stegar. På 1900-talet 
fram till omkring 1970 tillverkade man lock till fsklå-
dor. Sågverket byggdes 1911-14 som en vattendriven 
cirkelsåg, Under 1800-talet låg det även en kvarn vid 
fallet. 

Bugärde 
1701 var Bugärde en ensamgård om ett helt mantal 
skatte. Detta år skedde en rannsakning av gårdens 
bärkraft, varefter den förmedlades till 1/2 mantal. År 
1836 förrättades laga skifte i Bugärde varefter gården 
delades i två brukningsdelar. 

Motivering
De båda byarna Lillhult och Bugärde utgör två mycket 
täta bebyggelsekoncentrationer i det öppna, kupera-
de jordbrukslandskapet i Mölndalsåns dalgång. Den 
välbevarade sågen på Lillhults ägor samt slåtter-/be-
tesmarkerna på Bugärdes mark invid Mölndalsån är av 
stort värde. 

Lagskydd
Kulturmiljölagen 
» Fornlämningar skyddas i 2:a kap. KML. Ingrepp i 

fornlämning, exempelvis fytt, rivning, övertäck-
ande, bortgrävning eller annan påverkan kräver 
tillstånd från länsstyrelsen. 

Plan- och bygglagen 
» Området omfattas liksom all bebyggelse av gene-

rella varsamhetskrav enligt PBL 8:17. Hänsynskrav 
enligt PBL 2:6 gäller alltid. Förhållningssätt anges 
nedan. 

» Gårdsmiljöerna i Bugärde samt Lillhult samt Lill-
hults såg omfattas av särskilt värdefullt bebyggel-
seområde enligt PBL 8:13. Värdefulla karaktärs-
drag får inte förvanskas. 

» Vissa byggnader i området omfattas av särskilt 
värdefull byggnad enligt PBL 8:13. Värdefulla ka-
raktärsdrag får inte förvanskas. Särskilt värdefulla 
byggnader inom området fnns upptagna i bygg-
nadsinventeringen. 

Föregående sida: Sågen på Lillhult. 
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Fördjupad kulturmiljöbedömning 
» För att följa förhållningssätten för miljön kan det 

krävas en kulturmiljöutredning eller antikvariskt 
utlåtande inför vissa åtgärder. 

Uthus från 1920-talet. I bakgrunden bostadshuset på Lillhult 1:3. 

Norr om byn betas markerna av hästar. 
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Bostadshus uppfört 1883 på Lillhult 1:3 Ekonomibyggnader på Lillhult 1:2. 

Bymiljön i Bugärde, till vänster framkammarstuga från 1734 , till höger ekonomibyggnader. 

Byggnad enligt uppgift uppförd 1724. Ladugård i Bugärde med s.k. skånke. 

254 



LANDSKAPET Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Placering i land- Lillhults täta gårdsklunga med två gårdar i Mölndalsåns Tätheten och bebyggelsemönstret i landskapet bi-
skapet dalgång. Bugärdes läge med två gårdar tätt belägna invid   behålls. Fortsatt hävd samt bibehållande av fägata, 

äldre vägsträckning. gärdsgårdar och andra landskapselement är avgö-
rande för miljöernas värden. 

Odlingsland- Åkermarker mellan vägen och Mölndalsån i Bugärde har lång Fortsatt jordbrukande bidrar till landskapets öppen-
skap historisk kontinuitet. Marker nere vid ån brukas än idag som het och har därför stor betydelse. 

slåttermark. 
Viktiga land-
skapselement 

 Gärdsgårdskantad fägata i Lillhult som åtskiljer gårdarna. 
 Äldre vägsträckning genom Bugärde. 

Fägata bör hållas öppen och inte växa igen. Äldre 
vägsträckning bör bibehållas avseende sträckning 

  och bredd. 

BEBYGGELSE -
MILJÖN Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Gårdsbebyggel-  Bostadshus uppförda 1883 och 1935. Vinkelbyggda ladugår- Äldre karaktär, material och utföranden hos bo-
se i Lillhult  dar uppförda 1914 och 1923. Uthus från ungefär samma tid. stadshus, ladugård och uthus bör värnas. 

Sågverk i Lill-  Sågverksbyggnad från cirka år 1900. Sågverksbyggnad bör bevaras. 
hult 
Gårdsbebyggel- Bostadshus i form av dubbelhus från sekelskiftet samt en Äldre karaktär, material och utföranden hos bo-
se i Bugärde framkammarstuga byggd 1734 och ett hus uppfört 1725 stadshus, ladugård och uthus bör värnas. Den äldsta 

med nedervåning i i gråsten. Ekonomibyggnader med infälld bebyggelsen bör bevaras. 
 logport, sk “skånke”. 

Värdefulla karaktärsdrag och Förhållningssätt 
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39 SNÅKERED

Väghistorisk miljö med bybebyggelse och äldre vägräcken längs den gamla Boråsvägen som löper i sin gamla sträckning. 

Beskrivning
I Mölndalsåns dalgång, nära Landvetter, ligger byn Sn-
åkered. Byn har alltjämt kvar en tämligen tät bebyggel-
sestruktur trots utfyttade gårdar vid laga skiftet. 

En stenbro från 1900-talets början leder över en bäck 
och avspeglar den äldre vägen mellan kusten och in-
landet. Här fnns bevarade vägräcken från tiden då 
vägen brukades som landsväg. Vid bron syns även 
grundrester från en vattendriven cirkelsåg. 

Dagens bebyggelse är uppförd under årtiondena kring 
sekelskiftet. Bostäderna har samtliga dubbelhuskarak-
tär. De äldre ladugårdarna är vinkelbyggda och ofta 
innehållande en snickarbod.  

Historik och fakta 
Redan vid mitten av 1500-talet bestod Snåkered av 
tre hemman: Fuse-, Öster- och Västergården. Vid laga 
skiftet 1825 var de uppdelade på åtta ägare, och be-
byggelsen var då samlad i tre täta men oregelbundna 
grupper. Vid skiftet kom några av gårdarna att fytta ut 
men ett par gårdar har också tillkommit. 

Genom byn ledde sedan långt tillbaka den äldre vägen 
mellan kusten och inlandet. 1954 fck riksväg 40 en ny 
sträckning utanför byn, och den gamla vägen övergick 
till att enbart fungera som lokalväg. 

I Snåkered hade man omkring sekelskiftet specialise-
rat sig på tunnbinderi. Senare gick man över till till-
verkning av fsklådor.  

Motivering
Byn äger ett stort värde just genom bebyggelsens 
orientering och gruppering kring den gamla landsvä-
gen, ett förhållande som genom äldre kartor går att 
belägga långt tillbaka i tiden. 

Miljön i Snåkered fnns redovisad i Vägminnesvårds-
program för Göteborgs och Bohuslän. 

Titelsida: Snåkered 8:3, Snåkered Östergården, en av fera välbeva-
rade gårdar utmed den gamla landsvägen. 

Lagskydd
Kulturmiljölagen 
» Fornlämningar skyddas i 2:a kap. KML. Ingrepp i

fornlämning, exempelvis fytt, rivning, övertäck-
ande, bortgrävning eller annan påverkan kräver
tillstånd från länsstyrelsen.

Plan- och bygglagen 
» Området omfattas liksom all bebyggelse av gene-

rella varsamhetskrav enligt PBL 8:17. Hänsynskrav
enligt PBL 2:6 gäller alltid. Förhållningssätt anges
nedan.

» Gårdsbebyggelse och vägmiljö i området omfat-
tas av särskilt värdefullt bebyggelseområde enligt
PBL 8:13. Värdefulla karaktärsdrag får inte för-
vanskas.

» Vissa byggnader i området omfattas av särskilt
värdefull byggnad enligt PBL 8:13. Värdefulla ka-
raktärsdrag får inte förvanskas. Särskilt värdefulla
byggnader inom området fnns upptagna i bygg-
nadsinventeringen.

Fördjupad kulturmiljöbedömning 
» För att följa förhållningssätten för miljön kan det

krävas en kulturmiljöutredning eller antikvariskt
utlåtande inför vissa åtgärder.

Snåkered 3:44, västsvenskt dubbelhus. 
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LANDSKAPET Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Placering i land-
skapet 

Bibehållen tät gårdsstruktur trots skiften, belägen i Möln-
dalsåns dalgång. 

Bebyggelsemönster och placering bibehålls. 

 Historiska, 
fysiska, visuella 
samband 

Bybebyggelse i  viktigt samband med äldre landsväg, som 
kommer till uttryck i hur byggnaderna vänder sig mot och 
grupperas kring vägen. 

Visuella samband mellan gårdsbebyggelsen och by-
 vägen bibehålls. 

Viktiga land-
skapselement 

En stenbro, bevarade vägräcken samt grundrester av en vat-
 tendriven såg är viktiga landskapselement knutna till vägen. 

 Viktiga landskapselement bör värnas. 

-BEBYGGELSE 
MILJÖN Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Bebyggelseka-
raktär 

 Gårdsbebyggelse med karaktär av sekelskifte. Bostäder av 
dubbelhuskaraktär. Äldre vinkelbyggda ladugårdar, ofta inne-
hållande snickarbod. 

Bebyggelsekaraktär från sekelskiftet med dubbelhus 
och vinkelbyggda ladugårdar bör värnas. 

Vägen genom Snåkered med bevarade vägräcken. 

Värdefulla karaktärsdrag och förhållningssätt 
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40 VRESTABY

Gårdar och torp belägna inom ett avgränsat landskapsavsnitt. Bebyggelsen utgör fina exempel på typiska landsbygdshus 
från tre århundraden. 

Beskrivning
I en mindre, kuperad dalgång i den södra skogsbygden 
ligger Vrestabys gårdar glest spridda. 

Vid bäcken i byn ligger en timrad stuga som är en gam-
mal såg, och dammrester efter äldre sågar fnns i vat-
tendraget öster om byn. Lämningarna avspeglar byns 
historiska tillverkning av tunnor, möbler och fsklådor. 

Bostadshusen utgör en provkarta på vanliga hus typer 
genom tiderna: 

» 1700-talets parstuga på ”Herrgården”, vilken idag
fungerar som snickarbod,

» 1800-talets framkammarstuga på torpstället
Lindhult,

» ett västsvenskt dubbelhus (byggt 1879) på
Vrestaby 1:3, samt slutligen

» 1900-talets friare planlösningar på Vrestaby 1:5
och i Herrgårdens nya manbyggnad.

Ekonomibyggnaderna är i allmänhet från tiden kring 
sekelskiftet 1900, kompletterade med några nyare 
byggnader från tiden runt sekelskiftet 2000. 

Odlingslandskapet i Vrestaby har genomgått små för-
ändringar vid jämförelse med ekonomiska kartan från 
1935. Så gott som alla åkrarna har övergått till att bli 
betesvallar. Hägnaderna är väl synliga i det öppna 
landskapet. 

Historik och fakta 
Ortnamnet fnns belagt från 1550-talet, ”Wristebygdt”. 
Förleden kan ha samma betydelse som kroppsdelen 
”vrist”, d.v.s. böjning, krökning, vridning. 

Då man genomförde storskiftet 1797 var jorden uppde-
lad på tre ägare, och gårdar fanns på nuvarande plats 
på fastigheterna Vrestaby 1:5 och 1:13. På 1800-talet 
bebyggdes Vrestaby 1:3 samt 1:8, och i skogen röjdes 
det för torpet Lindhult mot slutet av 1800-talet. 

I Vrestaby drevs vid sidan av jordbruket en omfattande 
tillverkning av tunnor, men vid tiden kring sekelskiftet 
1900 gick man över till möbeltillverkning och senare 
även till tillverkning av fsklådor. 

Titelsida: ”Herrgården” med 1700-talets parstuga. 

Motivering
Vrestaby består av ett antal glest placerade gårdar i 
ett välhållet kulturlandskap. Miljön visar exempel på 
fera äldre hustyper, och nästan samtliga är välbeva-
rade. Hägnaderna i det öppna landskapet är av stort 
miljömässigt värde. 

Lagskydd
Kulturmiljölagen 
» Fornlämningar skyddas i 2:a kap. KML.

Plan- och bygglagen 
» Området omfattas liksom all bebyggelse av gene-

rella varsamhetskrav enligt PBL 8:17. Hänsynskrav
enligt PBL 2:6 gäller alltid. Rekommendationer
anges nedan.

» Gårdsmiljön på Vrestaby 1:13 (Herrgården) om-
fattas av särskilt värdefullt bebyggelseområde
enligt PBL 8:13. Värdefulla karaktärsdrag får inte
förvanskas.

» Vissa byggnader i området omfattas av särskilt
värdefull byggnad enligt PBL 8:13. Värdefulla ka-
raktärsdrag får inte förvanskas. Särskilt värdefulla
byggnader inom området fnns upptagna i bygg-
nadsinventeringen.

Fördjupad kulturmiljöbedömning 
» För att följa förhållningssätten för miljön kan det

krävas en kulturmiljöutredning eller antikvariskt
utlåtande inför vissa åtgärder.

Bebyggelsen på Vrestaby 1:5. Foto: Bohusläns museum. 
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LANDSKAPET Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Placering i land- Gårdar glest samlade i en kuperad dalgång i ett Placering och bebyggelsemönster bibehålls. Mönstret av 
skapet skogslandskap. Gamla bebyggelselägen från innan skif-  glest belägna gårdar, med luckor emellan, bibehålls. 

tena. Gammal såg vid bäck. 
Odlingslandskap Hög överensstämmelse med historiskt odlingslandskap 

 ytmässigt. Åkrar har övergått till betesvallar. 
Fortsatt jordbrukande bidrar till landskapets karaktär och 
har därför stor betydelse. 

Viktiga landskap- Hägnader väl synliga i landskapet. Viktiga landskapselement i form av hägnader bör bevaras 
selement och hållas fria från sly. 

-BEBYGGELSE 
MILJÖN Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Bebyggelse Äldre gårdsbebyggelse i form av parstuga, fram-  Äldre gårdsbebyggelse och ekonomibyggnaders material, 
 kammarstuga och dubbelhus. Yngre gårdsbebyggelse  utföranden och karaktär bevaras. Yngre gårdsbebyggelse 

i 1900-talets friare former. Ekonomibyggnader från bör värnas. 
tiden kring sekelskiftet 1900. 

Herrgårdens nya manbyggnad. 

Bostadshus med friare planlösning (Vrestaby 1:5). 

Herrgården med huvudbyggnaden till vänster och 1700-talets par-
stuga mitt i bild. Foto: Bohusläns museum. 

Värdefulla karaktärsdrag och Förhållningssätt 
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41 SUNDET 

Välbevarade gårdar i ett vackert odlingslandskap vid sundet mellan Nord- och Östersjön. 

Beskrivning
Vid det smala näset mellan Nord- och Östersjön ligger 
Sundet, bestående av tre gårdar utmed en mindre by-
väg. Bebyggelsemönstret har formen av en radby som 
uppstod efter laga skifte. 

Den gamla gärdsgårdskantade byvägen leder i norr 
genom skogen till Benareby. Inägorna genomkorsas av 
välhållna stengärdsgårdar, som visar ägo- och bruk-
ningsgränser. 

Odlingslandskapet präglas av den omfattande uppod-
lingen av tidigare slåttermarker och ljunghedar som 
genomfördes under 1800-talets slut. Odlingslandska-
pet är långssträckt längsmed sjösystemet. I områdets 
skogbevuxna omgivningar fnns också spår av äldre 
slåtter och bete. 

På andra sidan näset står gränsmarkeringen Sundas-
tenen. Den består av en mittsten och fyra sidostenar 
i ett röse. Stenen har varit gränsmarkör för riksgrän-
sen mellan Sverige och Danmark fram till 1645 samt 
är fortfarande gränsmarkör för landskapsgräns och 
kommungräns.  

Manbyggnaden på 1:3 är en framkammarstuga och 
fyttades hit vid skiftet. Dubbelhuset på 1.10 nyuppför-
des samtidigt. Här fnns även ekonomibyggnader som 
är uppförda kring sekelskiftet 1900. 

På gårdarna fnns välbyggda röda snickarbodar som 
berättar om försörjning inom möbelsnickeri. 

Historik och fakta 
Sundet, om ett mantal, bestod fram till 1800-talets 
början av en gård. Efter att ha legat öde under en tid 
vid 1700-talets början, och sedan marken återgått till 
kronan, blev hemmanet återigen bebott. När hem-
manet åter skulle bli skattehemman, upprättades en 
geometrisk karta. Lantmätaren gav vid rannsakningen 
en pessimistisk bild av hemmanets framtida bärkraft: 
”Med widare utrymme står thetta hemmans inägor 
icke till att förbättras” och hänvisade då till ljungens 
ökade utbredning på hemmanets marker. 

Nästan hundra år senare, år 1842, genomfördes laga 
skiftesförrättning på Sundet. Hemmanet var då upp-
delat på tre brukare och gårdarna låg som en radby 
invid den ursprungliga gårdsplatsen, där Sundet 1:5 är 
belägen. Två gårdar fyttades ut omkring 1850. 

Manbyggnaden på 1:3, en framkammarstuga, fytta-
des till den nya tomten, medan 1:10 bebyggdes med 
ett nytt bostadshus i form av ett dubbelhus 1856. Eko-
nomibyggnaderna är uppförda under årtiondena kring 
sekelskiftet 1900. 

Liksom i så många andra byar genomfördes på Sundet 
en omfattande nyodling av de forna slåttermarkerna 
och ljunghedarna under 1800-talets slut och i stort 
sett all mark, som var möjlig att plöja, togs i odling. 

De välbyggda röda snickarbodarna har spelat en stor 
roll för försörjningen. På 1880-talet gifte en kunnig 
möbelsnickare från Lindome in sig i byn. Snart därefter 
inleddes tillverkning av bl.a. sofor, bord, sängar och 
pallar på alla de tre gårdarna. Möbeltillverkningen på 
Sundet fortgick fram till 1947. 

Även tillverkning av fsklådor bedrevs här liksom på fe-
ra andra platser i kommunen från och med 1900-talets 
början. Inledningsvis försågs tillverkningen med virke 
från sågen i Bolås, varifrån det fottades över Nordsjön 
till Sundet. Senare, under 1930-40-talen, började man 
såga timret själv. 

Sundastenen omnämndes för första gången 1554 och 
den markerade riksgränsen mellan Sverige och Dan-
mark fram till 1645. 

Motivering
Odlingslandskapet på Sundet har i väsentliga drag be-
hållit sin struktur sedan 1930-talet. De välbevarade 
gårdarna ansluter väl till odlingslandskapet, och går-
darnas läge invid de båda sjöarna gör det till en myck-
et vacker miljö. Särskilt viktiga landskapselement är 
de långa gärdesgårdarna, som inramar miljön, samt 
gränsmonumentet Sundastenen.  

Lagskydd
Kulturmiljölagen 
» Fornlämningar skyddas i 2:a kap. KML. Ingrepp i 

fornlämning, exempelvis fytt, rivning, övertäck-
ande, bortgrävning eller annan påverkan kräver 
tillstånd från länsstyrelsen. 

Framsida: Äldre byväg med stenmur vid Sundet 1:3. I bakgrunden 
syns gårdsbebyggelse och såg på Sundet 1:5. 
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Plan- och bygglagen 
» Området omfattas liksom all bebyggelse av gene-

rella varsamhetskrav enligt PBL 8:17. Hänsynskrav
enligt PBL 2:6 gäller alltid. Rekommendationer
anges nedan.

» Gårdsmiljöer Sundet 1:3 och Sundet 1:5 omfattas
av särskilt värdefullt bebyggelseområde enligt »
PBL 8:13. Värdefulla karaktärsdrag ovan får inte
förvanskas.

» Vissa byggnader i området omfattas av särskilt
värdefull byggnad enligt PBL 8:13. Värdefulla ka-
raktärsdrag får inte förvanskas. Särskilt värdefulla
byggnader inom området fnns upptagna i bygg-
nadsinventeringen.

Fördjupad kulturmiljöbedömning 
För att följa förhållningssätten för miljön kan det 
krävas en kulturmiljöutredning eller antikvariskt 
utlåtande inför vissa åtgärder. 

Sundastenen markerade riksgränsen mellan Sverige och Danmark fram till 1645. Idag markerar den gränsen mellan Härryda och Mölndals 
kommuner. Foto: Bohusläns museum. 
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Föregående sida: Två av gårdarna på Sundet fyttades till detta läge vid det laga skiftet på 1850-talet. Gårdsbebyggelse i bild på Sundet 1:3. 

Framkammarstuga på den äldre byplatsen, Sundet 1:5. 
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LANDSKAPET Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Placering i land- Tre gårdar utmed en mindre byväg i form av en radby. Bebyggelsemönster och placering längs byvägen bibe-
skapet   hålls. Radbymönster, landskapselement som gärdsgårdar 

och odlingslandskapets öppenhet bibehålls. 
Odlingslandskap Långsträckt odlingslandskap längsmed sjösystem präglat Odlingslandskapet bör fortsatt brukas. Spår av äldre 

av uppodling av slåttermarker och ljunghedar i slutet slåtter och bete bör värnas. 
av 1800-talet. I skogen spår av äldre slåtter och bete. 

Viktiga landskap-  Gärdsgårdskantad byväg. Välhållna stengärdsgårdar som Gärdsgårdar kring byväg och genomkorsande inägorna 
selement genomkorsar inägorna. bör värnas. 

BEBYGGELSE -
MILJÖN Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Bebyggelse Radby med välbevarad bebyggelse: äldre framkammar- Byggnadernas karaktär, material och detaljer bör be-
 stuga, dubbelhus från 1800-talets mitt, snickarbodar, varas. 

ekonomibyggnader från cirka 1900. 

Byns såg uppförd på 1930-talet, på Sundet 1:5. 

Värdefulla karaktärsdrag och förhållningssätt 
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42 GALLHÅLAN

Välbevarade lämningar efter bebyggelse och odling i naturreservat. Inom området finns också förhistoriska gravrösen 
och uppgift om en kolerakyrkogård. 

Beskrivning
Inom naturreservatet Gallhålan har det en gång legat 
en gård. I markerna syns lämningarna efter människ-
orna som bott och verkat här: gammal åkermark, od-
lingsterrasser, röjningsrösen, broar av stenhällar och 
husgrunder. I området fnns även en hålväg. 

Inom Gallhålans gamla gårdstomt fnns även grunder-
na efter små, enkla boningar som beboddes av sock-
nens fattiga, sjuka och obesuttna. 

Även förhistoriska lämningar har registrerats i Gallhå-
lan. På sluttningarna ned mot odlingsmarkerna ligger 
ett antal gravrösen från brons- eller järnålder. Längre 
upp i området fnns även ett antal gravhögar samt 
gravfält. Detta visar att dessa trakter var brukade även 
under forntiden, för omkring 2000 år sedan. 

I väster ligger byn Gökskulla bestående av gårdarna 
Hallen, Nordgården (8), Ödegården och Södergården. 
Nordgården har bevarad gårdsstruktur med ladugård 
med hög stenfot från 1800-talets senare del. Även 
Södergården och Ödegården har agrar bebyggelse 
med bibehållen karaktär. Öster om Nordgården fnns 
ett område rikligt med odlingslämningar (röjningsrös-
eområden). Nordgården samt Ödegården och Söder-
gården ingår därför också i den utpekade miljön. 

Historik och fakta 
Gallhålan, ”Gallahula”, nämns för första gången i en 
jordebok från 1550. Ordet ”gall” betyder starkt ljudan-
de, precis som i ordet gallskrika. Hålan syftar på att 
platsen är lågt liggande i terrängen. 

Enligt jordeböckerna ägdes Gallhålan under 1600-ta-
lets mitt av änkan Gunila. Efter hennes död omkring 
år 1667 stod gården utan brukare, ett öde som går-
den delade med andra gårdar i trakten vid samma tid. 
Gallhålan stod därefter öde, men markerna bruka-
des av Landvetter prästgård. Även Södergården och, 
som namnet indikerar, Ödegården stod öde en del av 
1700-talet. 

Under 1700- och början av 1800-talet lät prästen 
socknens fattiga, sjuka och obesuttna bo i Gallhålan, 
något som bekräftas av grunderna efter små, enkla 
boningar inom Gallhålans gamla gårdstomt. Brukan-
det av markerna avtog och under 1930-talet fanns en-
dast en åker i bruk. 

Inom området ska det också ha legat en liten kolera-
kyrkogård. Fortfarande är mycket lite känt om denna 
kyrkogård, och lämningarna på platsen är mycket dif-

fusa och skadade. Det fnns uppteckningar om att in-
vånare i Landvetter drabbats av koleran på 1850-talet 
och år 1866 dog fem personer i granngårdarna Tahult 
och Salmered. Kanske anlades begravningsplatsen vid 
denna tid. 

Motivering
Odlings- och bebyggelselämningarna är välbevarade 
och vittnar om hur markerna brukades före införseln 
av det industrialiserade jordbruket. Lämningarna kan 
överlagra rester från äldre brukningsskeden, kanske 
senmedeltida eller ännu äldre. De förhistoriska gravar-
na tyder på att platsen varit bebodd under lång tid. 

Lämningarna berättar tillsammans med historiskt 
kartmaterial och andra källor om livet i socknen under 
400 år. Vi får också en unik inblick i de fattigas his-
toria och levnadsvillkor i Landvetter under 1700- och 
1800-talen. 

Lagskydd
Kulturmiljölagen 
» Fornlämningar skyddas i 2:a kap. KML. Ingrepp i

fornlämning, exempelvis fytt, rivning, övertäck-
ande, bortgrävning eller annan påverkan kräver
tillstånd från länsstyrelsen.

Plan- och bygglagen 
» Området omfattas liksom all bebyggelse av gene-

rella varsamhetskrav enligt PBL 8:17. Hänsynskrav
enligt PBL 2:6 gäller alltid. Rekommendationer
anges nedan.

Miljöbalken 
» Miljön ingår i Gallhålans naturreservat, ett statligt

naturreservat där kommunen är förvaltare. Reser-
vatsbildningen syftar till att bevara värdefull ek-
skog samt att bevara och tillgängliggöra området
för friluftslivet liksom bevara och tillgängliggöra
kulturhistoriska värden. För naturreservatet fnns
en skötselplan och föreskrifter för vad som är till-
låtligt.

Fördjupad kulturmiljöbedömning 
» För att följa förhållningssätten för miljön kan det

krävas en kulturmiljöutredning eller antikvariskt
utlåtande inför vissa åtgärder.

Föregående sida: En av de många stengärdesgårdarna inom Gall-
hålans naturreservat. Foto: Bohusläns museum. 
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LANDSKAPET Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Lämningar av 
en gård 

 Gammal åkermark med odlingsterrasser, röjningsrösen, 
broar av stenhällar och husgrunder. Även grunder efter 

Landskapselement från gårdens jordbruk och bebyggelse 
bör bevaras. 

små enkla boningar på Gallhållans gamla gårdstomt. 
Förhistoriska I sluttningarna ner mot odlingsmarkerna ett antal grav- Landskapselement från det förhistoriska brukandet av 
lämningar  rösen från brons- eller järnålder. landskapet bevaras. Öppna landskapsavsnitt kring läm-

ningar bibehålls. 
-BEBYGGELSE 

MILJÖN Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Viktiga land-
skapselement 

Välbevarade ålderdomliga odlingslämningar. Förhistoriska 
gravar i  höjdlägen. Gallhålans gårdstomt med ett antal 
husgrunder. Stengärdesgårdar. 

Naturreservatets skötselplan efterföljs, där bland annat 
bevarande och synliggörande av kulturhistoriska läm-
ningar ingår. 

Samband i om-  Ett system av grusade gångstigar binder ihop området.  Lämningarnas synlighet från gångstigarna bör bibehållas. 
rådet Lämningarna är väl synliga eller tydliggjorda genom Information i form av skyltning bör bibehållas/utvecklas 

skyltning vid gångstigarna. i området. 

En husgrund efter ett jordhus på Gallhålans tomt. Huset har varit delvis nedgrävt i marken. Foto: Bohusläns museum. 

Värdefulla karaktärsdrag och förhållningssätt 
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43 LÅNGENÄS

Herrgårdsanläggning och sommarvillor från 1900-talets början, vackert belägna vid Landvettersjöns strand. 

Beskrivning
På en brant norrsluttning vid Landvettersjön ligger 
Långenäs herrgård och äldre sommarvillor från tiden 
strax efter sekelskiftet. Bebyggelsen har fna utblickar 
mot sjön. 

Herrgården präglas av en stor tvåvånings mangårds-
byggnad, en stor vinkelbyggd ladugård och ett maga-
sin. Karaktären uppkom kring år 1900. 

Omgivningen präglas av högreståndsideal såsom en 
allé med hamlade träd som leder upp till husen, sten-
terrasser kring mangårdsbyggnaden och ett litet ått-
kantigt lusthus på tomten. Söder om ladugården ligger 
tjänstefolkets bostad. 

Vid järnvägen står en väntsal av gult tegel från år 1905 
alltjämt kvar i ursprungligt skick. 

I området fnns även villabebyggelse med rymliga 
tomter. De äldre trävillorna är hållna i en ganska rus-
tik stil, ibland med inslag av jugend eller klassicism. 
Några mindre sommarstugor fnns också. Många äldre 
bostäder har renoverats under de senaste åren, men 
kan sägas ha bibehållit sin tidsprägel. En av villorna är 
en sommarvilla uppförd 1906, ritad av den välkände 
göteborgsarkitekten Sigfrid Ericson. 

Historik och fakta 
Långenäs är en gammal skattegård om 1/2 mantal. 
Ortnamnet fnns belagt i jordeböcker och tiondeläng-
der från 1500-talets mitt. Sedan mitten av 1600-talet 
fram till mitten av 1800-talet ägdes gården av välbe-
ställda göteborgare. 

Åren kring 1900 skedde stora förändringar med om-
byggnad av mangårdsbyggnaden samt uppförande av 
en ny stor vinkelbyggd ladugård samt ett magasin. 

1894 drogs järnvägen förbi Långenäs. Väntsalen rita-
des år 1905 av H Folcke, sedan fera decennier stannar 
inte tågen vid Långenäs. 

År 1906-07 upprättades en avstyckningsplan som de-
lade fastigheten i ett tjugotal tomter på vilka de nya 
ägarna började uppföra stora sommarvillor. Tomterna 
var rymliga, och var belägna dels ute på näset, dels i 
övergången mellan berg och strand; typiska lägen för 
den tidens villabebyggelse. Under 1930-1940-talen 
kompletterades villorna med några sommarstugor. 

Motivering
Långenäs, med herrgården, de olika sommarvillorna 
och den lilla väntsalen utmed Boråsbanan, är med sitt 
vackra läge invid Landvettersjön av stort kulturhisto-
riskt och miljömässigt värde. Invid herrgården fnns två 
högstubbar av alm som är naturminnesmärkta. 

Lagskydd
Kulturmiljölagen 
» Fornlämningar skyddas i 2:a kap. KML. Ingrepp i

fornlämning, exempelvis fytt, rivning, övertäck-
ande, bortgrävning eller annan påverkan kräver
tillstånd från länsstyrelsen.

Plan- och bygglagen 
» Området omfattas liksom all bebyggelse av gene-

rella varsamhetskrav enligt PBL 8:17. Hänsynskrav
enligt PBL 2:6 gäller alltid. Rekommendationer
anges nedan.

» Herrgårdsbebyggelse och väntsal omfattas av
särskilt värdefullt bebyggelseområde enligt PBL
8:13. Värdefulla karaktärsdrag får inte förvanskas.

» Vissa byggnader - bland annat huvudbyggnad,
ladugård, magasin och väntsal samt vissa villa-
byggnader - omfattas av särskilt värdefull bygg-
nad enligt PBL 8:13. Värdefulla karaktärsdrag får
inte förvanskas. Särskilt värdefulla byggnader
inom området fnns upptagna i byggnadsinvente-
ringen.

Fördjupad kulturmiljöbedömning 
» För att följa förhållningssätten för miljön kan det

krävas en kulturmiljöutredning eller antikvariskt
utlåtande inför vissa åtgärder.

Framsida: Väntsal och herrgård sett från sjön. 
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Väntsalen vid Långenäs järnvägshållplats. Brevid den allékantade uppfartsvägen till herrgårdsmiljön där det rödfärgade magasinet och den 
vita huvudbyggnaden skymtar. 

Den herrgårdsliknande huvudbyggnaden på Långenäs. Trädgården är anlagd på stenterrasser. Vid vägen även en anlagd damm. 
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Lusthuset. Ladugården. 

Magasinet. Väntsalen vid Långenäs järnvägshållplats. 

Sommarvilla uppförd 1906, ritad av arkitekten Sigfrid Ericson. Villa uppförd 1909. 
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LANDSKAPET Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Placering i Herrgård och sommarvillor i vackert läge i en sluttning Herrgårdens och villornas läge, med öppna marker som 
landskapet vid Landvettersjön med utblickar mot denna.  medför utblickar mot sjön, bör bibehållas. 
Visuella Herrgårdens stora tvåvåningsbyggnad och stora ladu- Herrgårdens och ladugårdens dominans i landskapsav-
egenskaper gård som präglar landskapsavsnittet.  snittet bör bibehållas. 
Historiska sam- Herrgårdens samband med omgivningen i form av upp- Uppfartsallé med träd samt villornas orientering mot 
band  fartsallé med hamlade träd. Villorna som vänder sina sjön bör bibehållas. 

fasader mot sjön. 
Viktiga Förutom allé med hamlade träd, två naturminnesmärk-  Landskapselement värnas. Alléer har ett generellt bio-
landskapsele- ta träd. Järnvägen är också ett viktigt landskapselement topskydd. 
ment som berättar om villornas tillkomst. 

-BEBYGGELSE 
MILJÖN Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Bebyggelse- Herrgårdsanläggning med karaktär av sekelskiftet 1900  De olika byggnadernas indivuella karaktär, placering, 
karaktär med huvudbyggnad, magasin och ladugård. Äldre som- material och utföranden bör bevaras. 

marvillor i rustik stil med inslag av jugend eller klas-
 sicism, mer skymda i landskapet. Väntsal från samma 

 tid. Yngre sommarstugor med anpassning till naturens 
skala och tomter. 

Villabebyggelsen är placerad i en sluttning ned mot Landvettersjön. 

En äldre, timrad bod i Långenäs. 

Värdefulla karaktärsdrag och förhållningssätt 
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44 BENAREBY

Tät bymiljö utmed Yxsjöns strand. 

Beskrivning
Benareby är belägen utmed vägen mellan Mölnlycke 
och Hällesåker invid Yxsjön, i ett bergigt och småsku-
ret odlingslandskap. 

Byn har en tät karaktär med gårdsbebyggelse på rad 
längs en byväg. Kontrasten är stor mot Östergårdarna 
på Näset där gårdarna ligger i en gles rad. 

Den nuvarande bebyggelsen är huvudsakligen från 
tiden kring sekelskiftet 1900 och är överlag välbeva-
rad. På Benareby 1:95 står en äldre framkammarstuga, 
medan övriga bostadshus i byn huvudsakligen är av 
dubbelhuskaraktär och försedda med ljusa locklistpa-
neler, glasverandor och vackra snickerier utmed föns-
ter och takfot. De vinkelbyggda ladugårdarna innehåll-
er ofta en snickarbod. 

Till de mer representativa och välbevarade gårdarna 
hör Benareby 1:100 och 2:2. 1:100 består av ett väst-
svenskt dubbelhus från 1900-talets början och en la-
dugård med skånke från samma tid. I anslutning till 
1:100 ligger f.d. folkskolan från 1919. 

2:2 utgörs av ett bostadshus av dubbelhustyp (uppfört 
1888) samt en en ladugårdslänga utbyggd i omgångar 
(den äldsta delen mot norr är det äldre bostadshuset 
på gården från 1800-talets första hälft). 

Historik och fakta 
De äldsta spåren av människor i Benareby kommer 
från förhistorisk tid. På Näset ligger en boplats, där 
man hittat yxor, mejslar och andra redskap från stenål-
dern. Vid Slättebacketjärns utlopp har en stockbåt hit-
tats. En stockbåt är en slags kanot, som tillverkats av 
en urholkad trästock. Denna typ av båtar har använts 
från stenåldern och ända in på 1800-talet. 

I den sydöstra delen av området ligger en plats som 
kallas Tomterna. Här ska det enligt traditionen ha le-
gat en kyrka. I anslutning till platsen har en hillebard 
(ett medeltida hugg- och stötvapen) och ett svärdsfäs-
te hittats, som lämnats in till Göteborgs arkeologiska 
museum. En mässingssked har också hittats på plat-
sen. Området norr om Tomterna kallas för Kyrkstättan. 

Omkring 1550 bestod Benareby av två hemman, Öst-
ergården och Västergården. Redan 1705 var Väster-

Framsida: Den smala byvägen genom Benareby. 

gården delad i fyra brukningsdelar. Vid laga skiftet 
1834 förlades gårdarna utmed den slingrande byvägen 
i en tät formation. Laga skiftet fck en annan påverkan 
på Östergården när det genomfördes år 1857, gårdarna 
fck där en gles placering. 

Skogen har här alltid varit en viktig inkomstkälla. Redan 
1721 hade byn en såg. Tidigt på 1800-talet tillverkades 
stävor och lock åt Carnegie sockerbruk i Göteborg. På 
1840-talet startade en omfattande tillverkning av tun-
nor. Under 1940-talet kom nya förpackningsmetoder, 
vilket förde med sig att detta näringsfång minskade i 
betydelse. I byn tillverkades förr även gruvstöttor och 
brädor. På en av gårdarna tillverkades möbler kring se-
kelskiftet 1900. 

Byn fck jämte småskolan en folkskola 1919, numera 
föreningslokal. På Benareby 1:20 drevs en handelsbod 
mellan 1929 och 1960-talets början. 

Motivering
Benareby utgör en välbevarad tät bebyggelsemiljö vid 
den slingrande landsvägen utmed Yxsjön. De låga, be-
skurna träden, som kantar vägen, utgör här värdeful-
la inslag. Manbyggnaden på Benareby Östergård 2:4 
med sitt vackra läge ute på Näset är av stort miljömäs-
sigt värde. Här fnns även naturlandskapsvärden. 

Lagskydd
Kulturmiljölagen 
» Fornlämningar skyddas i 2:a kap. KML. Ingrepp i

fornlämning, exempelvis fytt, rivning, övertäck-
ande, bortgrävning eller annan påverkan kräver
tillstånd från länsstyrelsen.

Plan- och bygglagen 
» Området omfattas liksom all bebyggelse av gene-

rella varsamhetskrav enligt PBL 8:17. Hänsynskrav
enligt PBL 2:6 gäller alltid. Rekommendationer
anges nedan.

» Samlad bybebyggelse (objekt 1, 2, 4 och 5 på
karta) omfattas av särskilt värdefullt bebyggelse-
område enligt PBL 8:13. Värdefulla karaktärsdrag
ovan får inte förvanskas.

» Vissa byggnader i området omfattas av särskilt
värdefull byggnad enligt PBL 8:13. Värdefulla ka-
raktärsdrag får inte förvanskas. Särskilt värdefulla
byggnader inom området fnns upptagna i bygg-
nadsinventeringen.
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Fördjupad kulturmiljöbedömning 
» För att följa förhållningssätten för miljön kan det

krävas en kulturmiljöutredning eller antikvariskt
utlåtande inför vissa åtgärder.

Ombyggd framkammarstuga på 1:95. 

Benareby 2:2, det äldre huset på gården uppfört på 1800-talets första hälft, därefter ombyggt/sammanbyggt med ladugård. 
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Ladugård på Benareby 1:100. Västsvenskt dubbelhus på Benareby 1:100. 

Dubbelhus på Benareby 2:2, uppfört 1888. Dubbelhus på Benareby 1:102, uppfört 1900-talets början. 

Folkskolan uppförd 1917. 
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LANDSKAPET Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Placering i land-
skapet 

Byns täta karaktär utmed landsväg och sjönära läge vid 
 Yxsjön. Östergårdarnas glesa rad på Näset. 

Täthet och läge hos gårdsbebyggelsen bibehålls. 

 Historiska, 
fysiska, visuella 
samband 

Den äldre vägen mellan Mölnlycke och Hällesåker som löper 
 genom byn. Visuella samband ut mot småskuret odlingsland-

skap. 

Vägens sträckning genom byn bibehålls. Öppna 
visuella samband mot småskuret odlingslandskap 
bibehålls. 

Viktiga land-
skapselement 

 Boplats med stenåldersfynd. Värnas genom kulturmiljölagen. 

-BEBYGGELSE 
MILJÖN Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Bebyggelseka-
raktärer 

 Äldre rödmålad framkammarstuga. Flera dubbelhus med hu-
vudsakligen ljus locklistpanel, verandor och vackra snickerier 

 utmed fönster och takfot. Vinkelbyggda ladugårdar, ofta med 
snickarbod. F.d. skola. F.d. handelsbod. 

 Bebyggelsekaraktärer värnas. 

Hus vid landsvägen i Benareby. 

Värdefulla karaktärsdrag och förhållningssätt 
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Västra Hyltan
Kulturmiljö i programmet
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LANDSKAPET Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Placering i Bebyggelsens enskilda placering i ett omgivande inne- Det enskilda läget och den sparsamma bebyggelsen bi-
landskapet hållsrikt kulturlandskap. behålls. Enslig karaktär inom utpekat område bibehålls. 

Odlingsland- Högt beläget odlingslandskap, småskaliga betesmarker vid Betesmarkerna har stor betydelse för miljön och bör 
skap  gården och omgivande skog. fortsatt brukas för detta ändamål. 

 Historiska, En stor mängd buskage av hassel och lind som berättar Hassel, lind och andra lövträd på tidigare ängsmarker bör 
fysiska, visuella om tidigare ängsbruk. Sambandet mellan grunder av ti- bibehållas. Lämningar av husgrunder samt de omgivande 
samband  digare gårdsbebyggelse och omgivande odlingslandskap. odlingsmarkerna bör bibehållas. 

-BEBYGGELSE 
MILJÖN 

Värdefulla karaktärsdrag Förhållningssätt 

Viktiga land-  Välbevarade kulturlandskapselement - terrasserade åkrar,  Viktiga landskapselement bör värnas. Odlingsrösen i od-
skapselement rågator och odlingsrösen. Ett stort antal hamlade askar lingslandskap har ett generellt biotopskydd. 

kring gårdstomten. 

45 VÄSTRA HYLTAN
Ensamgård belägen i ett innehållsrikt kulturlandskap. 

Beskrivning
Gården är belägen i Råda socken mellan Yxsjön och 
Finnsjön. Då Västra Hyltan i alla tider varit en en-
samgård och därför aldrig skiftats, saknas kartor och 
beskrivningar av hur inägomarken hävdats i äldre tid. 
Dock fnns här tydliga spår i landskapet, som tillsam-
mans med den ekonomiska kartan från 1935 samt 
lantmäterikartor från grannhemmanet Östra Hyltan 
ger oss en viss inblick. 

På tidigare ängsmarker är idag hela buskage av hassel 
och lind ett karaktäristiskt inslag, som ett minne från 
den tid, då hasseln användes för tillverkning av käppar 
och då lindbast var en viktig råvara för reptillverkning. 

Bebyggelsen på Västra Hyltan utgörs av ett äldre bo-
stadshus, uppfört under mitten av 1800-talet, samt ett 
västsvenskt dubbelhus från början av 1900-talet. Be-
byggelsen har en mycket förändrad karaktär och utgör 
inte ett bärande värde i miljön. Invid gårdstomten fnns 
ett stort antal hamlade askar. 

Historik och fakta 
Västra Hyltan nämns första gången i jordeboken un-
der namnet Höltetorp år 1600. Fram till 1648 nämns 
det omväxlande som kronotorp och kronohemman om 
1/4 mantal. I jordeboken från 1825 redovisas att går-
den hade både vatten- och väderkvarn. Det äldre od-
lingslandskapet kring gården var uppdelat på många 
små och splittrade tegar på höjdlägena i den sandiga 
moränen. Sannolikt låg den ursprungliga gårdsbebyg-

gelsen invid de smala åkrarna i områdets centrala del 
att döma av de husgrunder som fnns här. Kring de 
små åkrarna utbredde sig omfattande ängsmarker, 
slåttermarker. Under slutet av 1800-talet och en bit in 
på 1900-talet skedde en dikning och uppodling av de 
fuktiga och lågt belägna slåttermarkerna. 

Motivering
Västra Hyltan äger ett stort värde genom sina välbe-
varade spår av äldre småskaligt jordbruk. Terrasserade 
åkrar, rågator och odlingsrösen är viktiga delar i miljön. 

Lagskydd
Kulturmiljölagen 
» Fornlämningar skyddas i 2:a kap. KML. Ingrepp i

fornlämning, exempelvis fytt, rivning, övertäck-
ande, bortgrävning eller annan påverkan kräver
tillstånd från länsstyrelsen.

Plan- och bygglagen 
» Området omfattas liksom all bebyggelse av gene-

rella varsamhetskrav enligt PBL 8:17. Hänsynskrav
enligt PBL 2:6 gäller alltid. Rekommendationer
anges nedan.

Fördjupad kulturmiljöbedömning 
» För att följa förhållningssätten för miljön kan det

krävas en kulturmiljöutredning eller antikvariskt
utlåtande inför vissa åtgärder.

Framsida: Betande får vid Västra Hyltan. I bakgrunden syns bo-
ningshuset, ett västsvenskt dubbelhus från 1900-talets början. Foto: 
Bohusläns museum. 

Värdefulla karaktärsdrag och förhållningssätt 
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