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Historia
Det som idag är Hindås bestod fram till för drygt hundra år 
sedan av ett antal mindre gårdar. Skogsbruket var viktigt och 
timmer flottades på Nedsjöarna och Mölndalsån.

I slutet av 1800-talet byggdes järnvägen mellan Göteborg och 
Borås. En station lades i Hindås och det fick stor betydelse för 
ortens utveckling I början av 1900-talet blev Hindås populärt 
som sommarvistelseort för välbeställda stadsbor. Stora sommar-
hus på stora naturtomter byggdes.  Många av dem är välbevarade 
och finns kvar än idag. 

Fortfarande var skogsbruk en viktig näring och timmer kunde 
nu fraktas på järnvägen. Den friska skogsluften gjorde att flera 
sanatorier och pensionat etablerades i Hindås, däribland Solåsen 
och Tyringehemmet. Orten kom även att utvecklas som en vin-
tersportort. En hoppbacke byggdes 1904. Denna ersattes av en 
ny 1934, vilken står kvar än idag.

Hindås

bilden visar de centrala delarna av Hindås med bl a det nationalromantiska stationshuset.
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Hindås idag
Hindås är en naturskön plats med sin kuperade terräng, sin sjö 
och sina skogar. Västra Nedsjön med möjligheter till bad, fiske 
och paddling och de stora skogarna med vandringsleder, löp- 
och skidspår gör Hindås attraktivt som boendeort.

Hindås är den största orten i de östra delarna och den ort som 
mest konsekvent byggts ut som förort under de senaste fyrtio 
åren. Bebyggelsen under de senaste decennierna har huvudsak-
ligen placerats söder och väster om järnvägen och vägen. Ett 
nytt centrum byggdes på 1970-talet liksom nya bostadsområden. 
Hindås har avgränsats som utvecklingsområde, med utbygg-
nadsområden som ska räcka för en fortsatt befolkningsökning 
med ca 1,5 % per år under de närmaste 20-30 åren.

service
Hindås gamla handelscentrum låg längs Boråsvägen/Göteborgs-
vägen. Ett nytt centrum byggdes på 1970-talet söder om järn-
vägsstationen. Det befolkningsunderlag som behövs för en väl 
fungerande service har ökat kraftigt under de senaste decennier-
na. Det är därför svårt för en ort av Hindås storlek att behålla 
sina butiker. För Hindåsborna har Landvetter blivit ett naturligt 
centrum för närservice i kommunen. 

Allmänna kommunikationer
Järnvägen mellan Göteborg och Borås har station i Hindås vilket 
ger möjligheter till arbetspendling med tåg. Det finns även buss-
trafik. Om en ny järnväg byggs är det osäkert hur tågtrafiken i 
Hindås påverkas. Kommunens ambition är att pendeltrafik ska 
finnas kvar och helst utvecklas på den gamla tågbanan.

vägar
Vägarna inom samhället sköts av kommunen eller vägsamfällig-
heter. Efterhand som befintliga områden byggs ut och förtätas 
ska kommunen ta över ansvaret för vägarna.

Slalomvägen håller på att byggas ut fram till Fagerhultsvägen  
och på sikt ska Tyringevägen byggas ut till Fagerhultsvägen för 
att avlasta trafiken genom centrum. 

vatten och avlopp
Västra Nedsjön är en potentiell framtida vattentäkt, enligt Vat-
tenförsörjningsplanen. Den har också högt skyddsvärde enligt 
Avloppsförsörjningsplanen. Skydd av Västra Nedsjön ska därför 
ha hög prioritet. Avloppsförsörjningsplanen föreslår utbyggnad 
av kommunalt VA för samtliga områden med enskilda spillvat-
tenanläggningar inom de närmaste tio åren. De flesta av områ-
dena har på markanvändningskartan markerats för utbyggnad på 

schematisk bild över Hindås som omges 
av granskog men mot norr öppnar upp sig 
mot en sjö.
källa: grön plan
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kort sikt. I en prioritering mellan kommunens alla områden har 
bedömts att det blir svårt att klara av samtliga på så kort tid, var-
för Klåddegärde m fl har markerats för utbyggnad på längre sikt. 
För att skydda Västra Nedsjön är det också viktigt att dagvatten 
renas.

Vid Risbohult m fl finns potentiella grundvattentäkter. Även 
Möldalsån är intressant som framtida vattentäkt. Nya bostäder 
bör därför inte planeras i dessa områden. 

Flygfoto över Hindås med bocköhalvön i bakgrunden.
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Inom utvecklingområdet
Ny bebyggelse ska tillkomma inom gränsen för utvecklingsom-
rådet. Boråsvägen/Göteborgsvägen liksom Kust-till-kustbanan 
går genom orten i väst-östlig riktning och utgör en barriär för 
fortsatt utveckling mot norr tillsammans med Mölndalsån och 
Västra Nedsjön. I öster är terrängen starkt kuperad på båda sidor 
om järnvägen, som i sig är en barriär för fortsatt utveckling. Ut-
vecklingen i Hindås föreslås ske mot söder och väster utifrån en 
avgränsning som känns naturlig i landskapet. Vid exploatering är 
det viktigt att ortens karaktär bevaras med känsla av att bo nära 
naturen och ha möjlighet till ett rikt friluftsliv.

vid Fagerhults- och ekhagsvägen
Ett program för sydvästra Hindås har tagits fram och godkänts 
av kommunfullmäktige 2006. Delar av området har detaljplane-
lagts för bostadsbebyggelse med blandade upplåtelseformer och 
bostadstyper. Området håller på att byggas ut. Detaljplaner för 
återstående delar ska upprättas. Området är redovisat som ”Ut-
byggnadsområde på kort sikt” på markanvändningskartan.

solåsen
Utbyggnad av området kring Solåsen har förberetts i program 
för sydvästra Hindås. Detaljplan för bostäder ska tas fram. Tidi-
gare bebyggda delar är redovisade som ”Utbyggnadsområde på 
kort sikt” och obebyggda som ”Utbyggnadsområde på lång sikt” 
på markanvändningskartan. 

bocköhalvön
De norra delarna av Bocköhalön består av gammal villabebyg-
gelse med stora kulturvärden. I söder finns ett större obebyggt 
område som kan bebyggas som en enhet. Kommunalt VA ska 
byggas ut och vägarna förbättras. Förtätning ska ske med hänsyn 
till områdets kulturvärden. Området är markerat som ”Utbygg-
nadsområde på kort sikt” på markanvändningskartan.

Bocköhalvön och nordöstra delen av Hindås finns med i Förslag 
till kulturmiljöprogrammet som en samhällsbildning från sekel-
skiftet 1900 med ett antal stora, välbevarade sommarhus från 
samma tid som anläggningar knutna till friluftsliv. 

baggatomten
Öster om Rävlandavägen ligger Hindåsgården samt en del små-
husbebyggelse. Dessa områden är i Avloppsförsörjningsplanen 
prioriterade för utbyggnad av kommunalt VA inom 10 år. När 
VA-utbyggnad sker får man ta ställning till om detaljplan ska 
upprättas  och om möjligheter till förtätning ska ges. Området 
är markerat som ”Utbyggnadsområde på kort sikt” på markan-
vändningskartan.

se nummer 23 i Förslag till kultur-
miljöplan för mer information.
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Fokusområde för grönytor
De områden som  är fokusområden för grönytor är Reisens kulle 
och del av området kring Hindås centrum. 

Hindås centrum får besök av vårsolen.

se grön plan för mer information.

Utanför utvecklingområdet
Norr om utvecklingsområdet, på andra sidan Mölndalsån, lig-
ger ett stort område med tidigare fritidshus, vilka nu till stor del 
används som helårsbostäder. Husen är högt belägna längs Västra 
Nedsjön och Mölndalsån. I dessa områden ska nya bostäder inte 
tillåtas innan detaljplan upprättats.

I de inre delarna finns äldre jordbruk med glesare bebyggelse. 
Söder om utvecklingsområdet finns skogsbygd med gles bebyg-
gelse av småjordbruk och tidigare sommarstugor. Öster om järn-
vägen finns ett stort skogsområde med ett äldre område bostäder 
i Sundshult. I dessa områden kan enstaka nya bostäder tillåtas 
om de uppfyller kraven på sid. 137.

Kring Hindås finns stora friluftsområden som har ett regionalt 
intresse. Vildmarksleden genom Härskogen passerar Hindås och 
fortsätter mot sydöst. Berörda skogsområden ska skyddas från 
bebyggelse och annan påverkan.

limmerhult
Limmerhult ligger nordväst om Hindås, som en del av ett stort 
område med tidigare fritidshus på norra sidan om Mölndalsån. 
Områdena från Limmerhult till Takkullen i öster är i Avlopps-
försörjningsplanen prioriterat för utbyggnad av kommunalt VA 
inom 10 år. Delarna närmast bron över Mölndalsån utgör en 
första etapp. Där är det dessutom  svårt att lösa avloppen enskilt. 
Bron över Mölndalsån samt hela vägsystemet behöver förbättras 
för att området ska bli godtagbart för helårsboende. Detaljpla-
ner för detta område ska upprättas. Området är markerat som 
”Omvandlingsområde på kort sikt” på markanvändningskartan.
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ingelse
Öster om Hindås finns tidigare sommarstugebebyggelse i Ing-
else. Området är i Avloppsförsörjningsplanen prioriterat för ut-
byggnad av kommunalt VA inom 10 år. Det finns inte utrymme 
för någon större förtätning, men möjligheterna ska studeras i 
detaljplan. Området är markerat som ”Omvandlingsområde på 
kort sikt” på markanvändningskartan.

klåddegärde och takkullen
Områdena norr och öster om Limmerhult är i Avloppsförsörj-
ningsplanen prioriterade för utbyggnad av kommunalt VA inom 
10 år.  I översiktsplanen är de prioriterade på mer än 10 års sikt, 
då det kan bli svårt att klara av så många områden i Hindås inom 
10 år. I samband med VA-utbyggnad kan ytterligare förbättring 
av vägarna göras samtidigt som utökade byggrätter ges i nya de-
taljplaner. Området är markerat som ”Omvandlingsområde på 
lång sikt” på markanvändningskartan.

grönhult
Områdena öster om utvecklingsområdet vid Limmerhult är i 
Avloppsförsörjningsplanen prioriterat för utbyggnad av kom-
munalt VA om mer än 20 år. I samband med det kan ytterligare 
förbättring av vägarna göras samtidigt som utökade byggrätter 
ges i nya detaljplaner. Området är markerat som ”Omvandlings-
område på lång sikt” på markanvändningskartan.
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