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Vad är en ortsstudie?
Ortsstudien för Hällingsjö är en av sju ortsstudier 
som tagits fram under perioden 2019-2020 av 
Arkitekterna Krook & Tjäder på uppdrag av Sektorn 
för samhällsbyggnad i Härryda kommun. Studien 
utgör ett underlag till pågående översiktsplanearbete 
och syftar till att ge en bild av platsen, livsmiljön och 
förhållandet till omgivningen. Ortsstudien fungerar 
som ett redskap för att skapa en gemensam bild av 
potential och utmaningar i den byggda miljön som 
möjliggör eller begränsar en god utveckling av en ort. 

Studien baseras på kommunens tidigare dialogarbete, 
statistik, faktainsamling och analys. 

Under våren 2021 genomfördes en faktaremiss med 
berörda föreningar. Utefter inkomna synpunkter har 
den här orsstudien blivit reviderad. 

Hällingsjö
Hällingsjö är en tätort med 628 invånare och är den 
största orten i kommundelen Hällingsjö som även 
omfattar tätorten Stora Bugärde samt en del av 
kommunens landsbygd. 

Geografisk avgränsning
Ortsstudiens geografiska avgränsning utgörs av 
Hällingsjö tätort. Kartorna i studien visar relevanta 
delar av orten med hänsyn till text och övrig 
information och kan i vissa fall avvika från Hällingsjös 
tätortsavgränsning. 

Ortsstudiens ortsfaktadel och statistiska underlag 
baseras på Hällingsjö kommundel.

LandvetterGöteborg
Härryda

Hindås

Rävlanda

Hällingsjö

Eskilsby

Mölnlycke

Kungsbacka
Skene/Kinna

Partille

Lerum

Sätila

Hyssna

Bollebygd

Borås

Mölndal

Introduktion

Karta över Härryda kommun och de sju tätorter som ingår i ortsstudiearbetet. 
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Vid Gingsjön har människor levt, jagat, och fiskat 
sedan stenåldern. Runt sjön har yxor och rester efter 
redskapstillverkning hittats, vilket visar att trakten var 
befolkad för mer än 5 000 år sedan.

Orten Hällingsjö växte fram vid vägskälet mellan 
landsvägarna mot Göteborg, Borås och Småland, 
utmed den historiska farleden Västgötavägen. Under 
1700- och 1800-talet var Hällingsjö en betydelsefull 
knutpunkt för resor och transporter i regionen. 

Gästeriverksamhet och skjutsstation som tidigare 
legat i Stora Bugärde, nordväst om Hällingsjö, 
flyttade till orten i slutet av 1700-talet. Vid 
Hällingsjös gästgiveri kunde resenärer byta hästar, 
övernatta eller få sig ett mål mat. Intill sjöstranden 
står än idag en vägvisarsten som markerar läget 
för den gamla vägens sträckning. Gårdsplanen och 
bebyggelsen kring gästgiveriet är bevarad med bland 
annat lillstugan, stallet för de resandes hästar och 
andra uthus från 1800-talet.

Gisslebäcken som rinner söder ut från Gingsjön 
har haft stor betydelse för ortens framväxt. Under 
1800-talet fanns det två stycken garverier, ett på 
dammens västra sida och ett på den östra. Under 
mitten av 1850-talet byggdes en vattendriven kvarn i 
närheten av garveriet. 

Hällingsjös framväxt - från knutpunkt till tätort
Hällingsjö är beläget vid Gingsjöns södra strand. Orten var en knutpunkt under 1700- 
och 1800-talen men lämningar visar att området var befolkat redan för 5 000 år 
sedan. Dagens Hällingsjö är en mindre tätort med bostäder och skola. 

Kvar efter garverirörelsen finns grunder efter den 
träbyggnad som innehöll garveri och torkvind samt ett 
bostadshus som uppfördes på 1860-talet.

Under 1800-talet uppfördes också ett säteri, 
med tillhörande vattendriven såg. Säteriet, med 
tillhörande byggnader finns kvar idag och omgärdas 
av en park och en allé. 

När järnvägen, Boråsbanan, idag del av Kust till kust-
banan, var färdig 1894, minskade antalet resande 
via Hällingsjö. 1911 flyttade skjutsstationen till 
stationssamhället Rävlanda, och gästgiveriet lades 
ned några år senare.

Orten spelade en viktig roll för virkeshandeln, och 
enligt en reseberättelse från 1895 var orten vid 
denna tid den mest framstående i Björketorps 
socken. Hällingsjö har förtätats sedan dess och idag 
finns de olika beståndsdelar som utgör samhällets 
ursprung delvis inbäddade i ny bebyggelse eller 
omgärdade av moderna vägar.

Under 1900-talet har fritidshusbebyggelse och 
moderna villaområden samt offentlig service som 
skola och förskola tillkommit.

Hällingsjö GästgiveriHällingsjö centrum
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Karaktär och bebyggelsestruktur
Hällingsjö karaktäriseras av närheten till naturen, 
sjön och den lantliga miljön med många vackra och 
intressanta kulturhistoriska platser. Centralt i tätorten 
ligger dammen som är en lämning efter tidigare 
garveriverksamhet. Hällingsjö kantas i väster av väg 
156 mellan Hindås och Kinna och mellan samhället 
och sjön löper Hällingsjövägen mot Rävlanda. 
Omgivningarna runt Hällingsjö präglas av både jord- 
och skogsbruk.

Sydost om Hällingsjö finns ett öppet 
jordbrukslandskap med gamla torp och gårdar. I 
nordväst finns stora skogsområden där bebyggelsen 
till stor del består av tidigare fritidshus från 
1950-talet och framåt.

Den ursprungliga bebyggelsen har vuxit upp längs 
de äldre vägsträckningarna samt kring Hällingsbergs 
säteri i den södra delen av orten. Sedan ortens 
funktion som vägkorsning och mötesplats försvann i 
samband med byggande av nya vägar och järnväg har 
utbyggnaden varit långsam med mindre tillskott av 
bostäder i etapper. 

Idag är bebyggelsen framför allt samlad längs 
Gingsjöns sydöstra kant, kring Garverivägen och 

Hälllingsjö allé i sydost. Ortens skola, förskola och 
fotbollsplaner ligger utmed Garverivägen, i den 
sydöstra delen av orten, medan bensinstationen med 
butik finns vid väg 156 i den nordvästra delen. 

Bebyggelsen i Hällingsjö består till stor del av 
villabebyggelse, men här finns också mindre inslag 
av låga flerbostadshus. Bostadsutbudet utgörs i 
första hand av äganderätter som uppgår till 95% av 
bostadsbeståndet. Andelen hyresrätter utgör 5 %.

Hällingsjö är i kommunens kulturmiljöplan utpekat 
som en kulturhistoriskt viktig och intressant miljö 
med säteriet, gästgiveriet och byggnader med 
koppling till den lokala småindustrin. Hällingsjö 
gästgiveri står idag i stort sett oförändrad sedan 
1860-talet. Gästgiveriet, bostadshusen på Hällingsjö 
säteri och garvarbostaden är samtliga byggnader med 
högt bevarandevärde. De tillhörande trädgårdarna 
som omgärdar bostadshusen i de tre anläggningarna 
är viktiga för helhetsintrycket. 

Bebyggelse i södra Hällingsjö

Hällingsjö är en småskalig bostadsort som karaktäriseras av vacker naturmiljö, 
kulturhistoriska platser och utblickar mot Gingsjön. Orten är liten och innehåller främst 
bostäder, grundläggande skolutbud och inslag av kommersiell service.

Bostäder i södra Hällingsjö

Hällingsjö idag
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Grön- och blåstruktur
I väster och öster ansluter Hällingsjö till skogsbygd 
och i sydost mot åkerlandskap. 

Gingsjön är en klarvattensjö som omgärdas av 
barr- och lövskogar. Flera ovanliga fågelarter lever 
i och runt sjön, däribland storlom, kattuggla och 
sparvuggla. Sjön är en populär fiske- och badsjö. 
Från sjön rinner Gisslebäcken söderut genom 
Hällingsjö. Centralt i Hällingsjö är bäcken uppdämd. 
Dammanläggningen härstammar från ortens tidigare 
garveriverksamhet. Från Hällingsjö fortsätter 
Gisslebäcken söderut genom odlingslandskap, 
barrskog och lövskogsklädda raviner. I bäcken finns 
bäcköring, lygnernöring, elritsa samt den fridlysta 
flodpärlmusslan.

Från Gingsjön sträcker sig den så kallade 
Ubbhultsdrumlinen, en serie spolformade 
moränryggar som utgör ett markant inslag i 
landskapsbilden och är ett representativt exempel på 
ett geovetenskapligt värdefullt område. Större delen 
av ryggarna är uppodlade och bebyggelsen ligger 
utspridd längs med hela höjdstråket. Bildningen 
är nära 11 km lång. I området ingår även ett 
representativt odlingslandskap med förekomst av 
naturliga fodermarker samt rikkärr med artrik flora. 
Området är av riksintresse för naturvård och sträcker 
sig över kommungränsen in i Marks kommun. 

Från Ubbhultsdrumlinen rinner flera små vattendrag 
ner till Gisslebäcken. Vattnet rinner i en djupt 
nerskuren dalgång, där det växer näringsrik, fuktig 
lövskog. Dalgången är en nyckelbiotop med högsta 
naturvärde, vilket betyder att den har stor betydelse 
för missgynnade och hotade växter och djur. Förr 
betades dalgången av boskap, men nu är den mer 
eller mindre igenväxt. I Gisslebäckens omgivning 
lever en mängd arter som är beroende av denna 
speciella miljö med lövträd, död ved, näring och fukt. 
Här finns bland annat den storvuxna ormbunken 
strutbräken. I den källpåverkade skogen finns många 
känsliga lavar och mossor. 

I Hällingsjö, framförallt vid Gingsjön i norr och 
mellan Garverivägen och väg 156 i söder, finns större 
ansamlingar av grova ekar och andra lövträd, med 
goda förutsättningar att hysa rödlistade och andra 
skyddsvärda arter.

Dammen i centrala Hällingsjö har högra rekreativa 
värden. Gisslebäckens raviner i söder är branta och 
svårtillgängliga.

Dammen i Hällingsjö
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Trafikstruktur och kommunikationer
Hällingsjö ligger vid väg 156 som leder till Skene/
Kinna i söder. Riksväg 40 mellan Göteborg och Borås 
nås från Hällingsjö antingen i nordväst via väg 156 
eller i nordost via Hällingsjövägen. Hällingsjövägen 
följer Gingsjöns södra kant mot Rävlanda/Bollebygd 
österut och leder, via Hällingsjöbacken, mot 
Kungsbacka i väster. Hällingsjöbacken användes förr 
för motortävlingar. 

Hällingsjövägen och Garverivägen utgör ortens 
huvudgator och har båda koppling till väg 156. Till 
Garverivägen ansluter såväl några lokala bostadsgator 
som Furubergsvägen, som sträcker sig ut på 
landsbygden mot öster och kopplar samman den 
spridda bostadsbebyggelsen i öster med centrala 
Hällingsjö. 

Utmed väg 156, mellan Eriksmyst och 
Hällingsjövägen finns separat gång- och cykelväg. 
Gång- och cykelvägen leder vidare utmed 
Hällingsjövägen och Garverivägen förbi skola och 
förskola. Från Garverivägen finns också en koppling 
norrut genom skogsområdet till busshållplatsen vid 
Basåsvägen.  

Hällingsjö trafikeras av flera busslinjer. Den 
huvudsakliga pendlarhållplatsen finns vid väg 156, 
i utkanten av Hällingsjö, med pendlarparkering för 
både bil och cykel. Från denna hållplats går flera 

busslinjer mot bland annat Kinna och Göteborg. 
Utmed Hällingsjövägen går buss mellan Landvetter, 
Hällingsjö och Rävlanda. Denna linje stannar även 
vid Hällingsjöskolan. 

Avståndet mellan Hällingsjö och centrala Göteborg 
är ca 36 km. Att resa till Göteborg centrum från 
Hällingsjö tar ungefär 30 minuter med bil och 45 
minuter med buss. En hög andel av ortens invånare 
pendlar, 90%, och utav dessa pendlar majoriteten till 
Göteborg.

Pendelparkering vid väg 156 i centrala Hällingsjö.

Cykelparkering under tak vid pendelparkeringen.
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Service och verksamheter
För Hällingsjöborna är Landvetter centrum 
och Rävlanda närmst när det gäller tillgång på 
närservice. Skola (F- 5), förskola och fritidshem 
finns i Hällingsjö. Hällingsjöskolan är en av 
Härryda kommuns minsta skolor, med ca 120 
barn. När barnen börjar sjätte klass finns skola i 
Rävlanda. I orten finns också en bensinstation med 
postutlämning, liten livsmedelsbutik och café.

Socialt liv och mötesplatser
Hällingsjöskolan och Björkängens förskola utgör 
viktiga målpunkter och mötesplatser på orten, liksom 
bensinstationen med butik och pendlarparkering vid 
korsningen Hällingsjövägen och väg 156.

I Hällingsjö finns stora möjligheter till friluftsliv 
med närhet till såväl skogar som Gingsjön och 
Gisslebäcken. Badplats finns i Gingsjöns norra del. 
Sjön används för fiske samt till skidåkning och 
skridskoåkning vintertid. Vid Björkängsvägen finns en 
lekplats. Vid Gisslebäcken finns inga anlagda stigar, 
men i Hällingsjö samhälle går det att komma nära 
bäcken och den stora dammen. 

I den södra delen av orten finns Björkängsvallen 
med fotbollsplaner där IFK Hällingsjö bedriver 

fotbollsträning för barn & ungdomar. Förutom 
fotboll erbjuder klubben Drive in-bingo under 
sommarmånaderna.

Befolkning
Hällingsjö kommundel har en positiv 
befolkningsutveckling och inflyttningen var 2018 
något större än utflyttningen. 

I Hällingsjö finns en hög andel barnfamiljer. 54% av 
ortens befolkning är i arbetsför ålder (20-64 år) och 
27% utgörs av barn och ungdomar (0-19 år) medan 
andelen äldre (+65) är 17%. 

Utbildningsnivån är något lägre än i de storstadsnära 
orterna. Av invånarna i arbetsför ålder har drygt 
hälften gymnasial utbildning, 54%. Andelen som 
har eftergymnasial utbildning är 36% och 10% har 
endast förgymnasial utbildning.

Barnfamiljer är en invånarkategori som attraheras av 
bostadsutbudet med hög andel äganderätter och ett 
naturnära läge med grundläggande skolutbud.

Drive in-bingoBjörkängsvallen
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Arbetsmarknad
Hällingsjö har en marginell arbetsmarknad. 
Ortens invånare arbetar främst i andra 
större orter och i intilliggande kommuner. 
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De vanligaste pendlingsorterna.   
 

35%

Kollektivtrafik

Rävlanda och Landvetter. På väg 156, i 

mot bl a Kinna och Göteborg.

på ortens storlek. Hällingsjö är en 
landsbygdsort och kan, enligt regionens 
landsbygdsutredning, förvänta sig ett 
minsta grundläggande utbud om fem 
dubbelturer per vardag. Dagens utbud 
uppgår till 61 dubbelturer.

Övriga
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av invånarna pendlar

Serviceutbud

och skola från F-klass till årskurs 5. Här 

dagligvarubutik.

Bostadstyper 
Andel boende i respektive bostadstyp.

Hyresrätt
95%

0%
Bostadsrätt

Äganderätt
5%

Utbildningsnivå
Invånarnas utbildningsnivå, avser 
ålderskategori 20-64 år.

Högskola
54%

10%
Grundskola

Gymnasie
36%

Mölnlycke

50 min 25 min 1 h 30 min

Landvetter Airport

55 min 15 min 50 min

Kungsbacka

1 h 25 min 40 min 1 h 40 min

Borås

1 h 15 min

25 min

2 h 20 min

Göteborg

45 min

30 min

2 h 20 min

46%

Göteborg Mölndal Mölnlycke

10,5% 8,5%

Hit pendlar invånarna     
De vanligaste pendlingsorterna.   
 

35%

Kollektivtrafik

Rävlanda och Landvetter. På väg 156, i 

mot bl a Kinna och Göteborg.

på ortens storlek. Hällingsjö är en 
landsbygdsort och kan, enligt regionens 
landsbygdsutredning, förvänta sig ett 
minsta grundläggande utbud om fem 
dubbelturer per vardag. Dagens utbud 
uppgår till 61 dubbelturer.

Övriga
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Medborgardialog i fokus
Det politiska uppdraget om att ta fram en ny översiktsplan för Härryda kommun fanns med i budgeten för 
2018. Uppdraget har kompletterats i efterföljande års budgetarbete med framtagande av ortsstudier för sju av 
kommunens tätorter.

Ortsstudierna utgör ett planeringsunderlag till översiktsplanen och tas fram för att få en djupare förståelse för 
hur en framtida utveckling för respektive ort kan komma att se ut. 

En viktig utgångspunkt i framtagandet av ortsstudierna är de medborgardialoger som genomförts innan och 
efter uppdragsstarten.

Diagrammet visar dialogprocessen i framtagandet av ny översiktsplan och ortsstudier.

Kommundelsdialog
2017

Kommundelsdialog
2016 

Hållbarhetsdialog Agenda 2030
2018

Medborgardialog vision
2019

Här är vi nu!

Medborgarenkät vision
2019

Dialog med näringsliv

Dialog med barn och unga

Kom igen, Hindås!

Under kvällens kommundelsdialog får du:

•  fika med dina lokala politiker
•  samtala med oss om den långsiktiga utvecklingen av din ort
•  inblick i vad en översiktsplan är

Vill du vara med och forma framtiden  
i samhället där du bor?
Vi vill veta vad som är viktigast att bevara och utveckla när vi planerar  
framtidens Hindås.  Du är den verkliga experten på din ort och just din  
kunskap och erfarenhet behövs när vi nu börjar arbeta med en ny översikts-
plan - den långsiktiga planen för vår kommun.

Tisdag 6 november klockan 19-21 ses vi  
i Hindås stationshus.

Varmt välkommen 
till information, 
samtal och fika 

tillsammans med oss! 

Kommundelsdialog
2018

Uppdrag 
2018

Översiktsplan

Uppdrag 
2019

Ortsstudier

Vid samråd och utställning 
finns ytterligare tillfälle 

att lämna synpunkter på 
översiktsplanen

Ny översiktsplan antas

Utställning översiktsplan

Samråd översiktsplan
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Hällingsjö enligt Hällingsjöborna

Bostäder 
Invånarna i Hällingsjö efterfrågar fler bostäder. Alla 
former av bostäder är önskvärda, men främst mindre 
lägenheter i syfte att unga kan bo kvar på orten och 
att möjliggöra för flyttkedjor så att äldre kan flytta 
från sina hus. Även ytterligare äldreboende samt 
trygghetsboende önskas. 

Kollektivtrafik 
Det finns en önskan om att utveckla kollektivtrafiken, 
vilken beskrivs som bristande av boende. Framförallt 
är det få avgångar under kvälls- och helgtid som 
efterfrågas. Under åren har förbättringar genomförts 
men de förändringar som gjorts för tidtabell och 
turtäthet har medfört en känsla av att trafiken endast 
ökat under rusningstid. 

Det är brist på kollektivtrafikkopplingar till orter 
med bättre utbud av samhällsservice, som affär, 
vårdcentral och kulturskola. Detta gör det svårt för 
boende i Hällingsjö att nyttja denna service, utan att 
använda bilen. 

Det finns också en önskan om att bygga ut fler 
pendelparkeringar i strategiska lägen.

Gång- och cykel 
En utbyggnad av gång- och cykeltrafiken i orten 
samt mot och längs med väg 156 tas upp som 
förbättringsåtgärder. 

Identitet 
Att bevara omgivningen runt sjön, tillvarata naturen 
och stärka ortens identitet lyfts fram som viktiga 
komponenter i Hällingsjös framtida utveckling. 

En gångväg runt sjön är ett förslag som tas upp 
flertalet gånger, även motionsspår och vandringsleder 
efterfrågas. Att utveckla parkområdet runt dammen 
och göra området mer tillgängligt är en potential. Det 
finns även en önskan om att skapa ett centrum som 
starkare binder samman orten. 

Mötesplatser 
Det efterfrågas fler mötesplatser i samhället, 
främst för ungdomar. Det finns önskemål om 
skateboardramp, multisporthall, utegym och 
aktivitetspark. Badplats och grillplats är förslag på 
mötesplatser med en större målgrupp.

Service 
De boende i Hällingsjö beskriver skolan och förskolan 
som bra. Service som efterfrågas på orten är 
livsmedelsbutik, äldreboende och vårdcentral. 

Dialogarbete
Under 2016, 2017 och 2018 genomförde Härryda kommun kommundelsdialoger 
tillsammans med Hällingsjös invånare. Tillsammans med tidigare redovisade analyser 
och statistik nyttjas dialogerna som underlag till ortens framtida utveckling.
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Potential
Det natursköna läget i direkt anslutning till Gingsjön 
är viktigt för ortens identitet. Att utveckla platser vid 
sjön skulle kunna stärka Hällingsjös identitet.

I anslutning till sjön ligger en bensinstation med 
anslutande café, mindre butik och kiosk. Platsen 
utgör en naturlig knutpunkt på orten som kan 
utvecklas.  

Odlingslandskapet runt Hällingsjö är utpekat som 
riksintresse vilket skulle kunna nyttjas för odling och 
livsmedelsproduktion. 

Området för tidigare garveriverksamhet med säteriet 
och byggnadslämningar med omgivande trädgård har 
högt kulturvärde och är en stor del i varför Hällingsjö 
är utpekat som kulturhistoriskt viktigt. Flera 
byggnader står tomma och skulle kunna användas 
för utveckling av lokalt näringsliv och turism. Att 
utveckla liknande verksamheter i samhället skulle 
kunna attrahera besökare. 

Skolan och förskolan ses som en stor tillgång för 
samhället, vilket lyfts fram flera gångar i dialog med 
boende. 

Utmaningar
Hällingsjö är uppbyggt av utspridda 
bebyggelseområden. Det är en utmaning men även 
en möjlighet att förtäta strukturen för att bygga ihop 
orten.  

Hällingsjö består främst av friliggande 
villabebyggelse, med några få inslag av mindre 
flersbostadshus med hyresrätter, vilket innebär en 
svårighet för unga som vill bo kvar på orten, även för 
äldre som inte kan eller vill bo i en stora villa med 
trädgård. 

Nyttjande, underhåll och omhändertagande av 
kulturhistoriska och äldre byggnader är viktigt för 
ortens identitet. 

Kollektivtrafiken till närliggande orter är begränsad, 
vilket innebär att boende behöver använda bilen 
till sina resor. En stor del av den kommersiella och 
offentliga servicen erbjuds bara på närliggande orter 
vilket medför svårigheter för Hällingsjös invånare 
att utnyttja den kommunala service som finns, som 
föreningsliv och kulturskola men även äldreboende. 
Underlaget i Hällingsjö är i dagsläget för begränsat 
för att möjliggöra denna typ av aktiviteter. 

Gång- och cykelkopplingarna är begränsade både i 
orten och till andra, närliggande samhällen.

Den kommersiella servicen i Hällingsjö består endast 
av ett kombinerat gatukök och närlivs.

Potential och utmaningar
I kartläggningen och analysen av befintliga förhållanden i Hällingsjö har ortens 
potential och utmaningar definierats utifrån ett utvecklingsperspektiv. Som underlag 
har material från dialogarbetet och tidigare presenterade analyser använts. 

Gingsjön
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+
!

• Naturskönt läge vid Gingsjöns strand

• Ortens kulturhistoriska inslag med äldre bebyggelse 
och funktioner som går att avläsa i miljöerna är viktiga.  
Exempelvis har Gästgiveriet och omkringliggande byggnader 
med trädgårdar höga kulturvärden

• Odlingslandskapet runt Hällingsjö är utpekat som riksintresse

• Småskaliga verksamheter och lokalt engagemang 

• Skola och förskola

• Utspridd bebyggelse, saknar definierat centrum

• Brist på annan typ av bostäder än friliggande villor

• Användningen av kulturhistoriska och äldre byggnader

• Begränsad kollektivtrafik

• Begränsade gång- och cykelkopplingar

• Begränsad kommersiell och offentlig service

Potential och utmaningar.
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Rekommendationer
Centrumutveckling, service och boende
Området kring bensinstation, gästgiveri och garveri 
har kvaliteter med sitt läge vid vatten, sin historia 
som knutpunkt och funktioner för resande och 
service. Området har potential att stärkas som 
målpunkt och servicecenter i orten. Ny bebyggelse 
för service- och verksamheter föreslås i anslutning 
till bensinstationen och kiosken. Även planerat 
flerbostadshus vid gästgiveriet kan bidra till att 
stärka målpunkten. Eventuellt kan vissa av de 
befintliga äldre byggnaderna inhysa funktioner som 
ger det lokala näringslivet möjlighet att växa. Platsen 
har ett strategiskt läge och skulle kunna erbjuda 
service och verksamheter inriktat mot turism, t ex 
loppisbutik, galleri, bed and breakfast eller småskalig 
livsmedelsproduktion.   

Bebyggelse 
Förslag till komplettering av byggnadsutbudet 
i centrala Hällingsjö omfattar både bostäder 
och service/verksamheter. Tillkommande 
bostadsbebyggelse skulle kunna utgöras av olika 
typer av bostäder och upplåtelseformer i syfte att 
bredda befintligt bostadsbestånd. Tyngdpunkten 
föreslås ligga på villa- och radhusbebyggelse då 
den bostadsformen väntas generera störst andel 
inflyttande för att öka underlag för etableringar 
samt bibehålla barnomsorg. Samtidigt som mindre 
lägenheter och äldreboende efterfrågas för att unga 
och äldre ska kunna bo kvar vilket bör tillkomma i 
mindre omfattning. 

Utvecklingsförslag
Föreslagna åtgärder i utvecklingen av Hällingsjö omfattar mindre förändringar som 
utgår från ortens befintliga struktur och tillgångar. Kompletterade bebyggelse i form 
av bostäder och service, mötesplatser och gång- och cykelkopplingar sammanfattar 
förslaget.

Ny bebyggelse på jordbruksmark bör undvikas utöver 
de utvecklingsområden som pekas ut. I första hand 
bör mindre ytor bebyggas inom redan ianspråktagna 
områden, som lucktomter.

Samhället rekommenderas byggas ut på ett sätt som 
möjliggör livsmedelsproduktion och utblickar mot 
landskapsrummen.

Kommunikationer, stråk och kopplingar
Nya cykelvägar till närliggande orter skulle underlätta 
cykelpendling. Möjligheten att resa kollektivt är 
begränsad och har kritiseras för att vara bristande 
under helg- och kvällstid samt för fritidsresor. Att 
parallellt se över turtäthet för kollektivtrafik och föreslå 
kompletterande cykelvägar till andra orter är åtgärder 
som skulle kunna minska bilberoendet i samhället. 

Kopplingar ner mot Gingsjön och hållplatsläget kan 
förbättras. I anslutning till hållplatsen kan med fördel 
nya pendelparkeringar anläggas, vilket efterfrågats av 
boende.  

Natur och rekreation, mötesplatser
Hällingsjös styrka och dragningskraft är det natursköna 
läget och ortens rekreativa tillgångar. Detta är en viktig 
del och bör utgöra grunden i ortens utveckling. En 
gångslinga runt Gingsjön är ett förslag på en åtgärd 
som skulle göra naturen mer tillgänglig liksom grill- 
och badplats längst Gingsjöns södra kant. Detta kräver 
dock överenskommelser med markägarna. Befintliga 
värden och målpunkter som dammen kan förstärkas 
och fungera som mötesplatser för både boende och 
besökare.

Kultur- och naturmiljöer i Hällingsjö
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Målpunkt

Område med kuturvärden

Blandad bebyggelse

Väg 

Grönska

Vatten

Byggnad

Stigar

Gång- & cykelkoppling

Utvecklingsområde

Rekreationsområde

Rekreationsstig

Tätort
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Centrumutveckling och service
• Ytterligare servicefunktioner och mötespunkter vid kiosken och 

bensinstationen.

• Utveckla lokalt näringsliv i befintliga äldre byggnader.

• Skapa mötesplats med rekreationsanknytning i anslutning till 
föreslagen målpunkt. 

Bebyggelse
• Förtäta på strategiska platser mellan befintliga bebyggelseområden

• Undvik bebyggelse på jordbruksmark.

• Kombination av friliggande villor, radhus och flerbostadshus.

Kommunikation, stråk, kopplingar
• Skapa bättre gång- och cykelkopplingar till närliggande orter. 

• Kopplingar mot centrumområdet bör stärkas. 

Natur och rekration, mötesplatser
• Anlägg en promenadslinga runt Gingsjön och förstärk befintliga 

värden längs Gisslebäcken.

• Bevara och utveckla byggnader med höga kulturvärden samt miljön i 
anslutning till dessa. 

• Använd jordbruksmark för livsmedelsproduktion.

Utvecklingsförslag för Hällingsjö
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Källor och faktaunderlag
Översiktsplan 2012
Kulturmiljöplan 2012
Grönplan 2012
Naturvårdsplan 2012
Guide till naturen i Härryda kommun
Kartunderlag från Härryda kommuns kartdatabas
Statistik Härryda kommun

Foton 
s.4 Emmy Jonsson, Anna Sigvardsson, Emma Nevander, Birgitta Muhr, 
Emma Bäcklund, Jan Kwarnmark  
s.6 Historisk bild
s. 8 Anna Sigvardsson
s.12 Emma Nevander
s. 14 Emmy Jonsson
s. 16 Emmy Jonsson, Jan Kwarnmark
s. 22 Oskar Eriksson
s. 24 Emmy Jonsson
Övriga foton Härryda kommun
Fotograf till samtliga flygbilder: Ulf Magnusson
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