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Föreliggande projektpresentation består av tre delar. Den första behandlar södra 
Göteborg, den andra norra Göteborg och den tredje Hisingen. 

Delprojekt 
Projektet Fritidsbebyggelse är ett delprojekt inom den tematiska satsningen Moderna 
Västra Götaland som har tagits fram av en gemensam arbetsgrupp mellan Göteborgs 
stadsmuseum, Västarvet, och Länsstyrelsen. Syftet är att sätta fokus på 1900-talets 
historia och kulturarv i en strävan att öka kunskapsnivån, medvetenheten och brukandet 
av detta kulturarv. 
 
Projektet Fritidsbebyggelse är också kopplat till Kunskapsunderlaget inom 
samverkansprojektet Tätortsnära natur, som görs i samarbete med Park- och 
naturförvaltningen, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret och Fastighetskontoret i 
Göteborgs kommun. 

Tid och utförande 
Projektet har genomförts under tidsperioden 2008 02 25 – 2008 11 15 av Göteborgs 
Stadsmuseum genom Kristina Wallman och Karin Nordström. 
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19. Askesby 
 
I västra Askesby, strax norr om Kvillehed, ligger ett lövskogsområde på ett höjdparti. I 
kanten av skogen, mot odlingsmarken i dalgången, ligger ett antal enskilda små 
fritidshus. Flera av dem ligger på samma kommunägda fastighet. Flertalet av husen är 
uppförda på 1950- och 60-talen med tidstypisk utformning och tidstypiska material som 
träfasader med locklistpanel eller fjällpanel, tak i papp och två- och treluftsfönster med 
smäckra bågar utan spröjs. Flera av husen har senare fått tak av plåt. Här finns också ett 
exempel på ett hemmabygge med kreativa lösningar av återvunnet material. Ekebacken är 
ett utmärkt exempel på ett mindre fritidshus med enkel standard och omsorgsfull 
utformning, där fasaden är av masonit med locklister i trä. Ekebacken har också en 
veranda med tak i korrugerad plast. 
 

  

  
Fritidshusen i Askesby. Hemmabygget syns längst upp till vänster, Ekebacken längst ned till höger. 
 
 
 



20. Kallhed 
 
I Kallhed, norr om Björlanda, finns ett område med enkla, enskilda fritidshus belägna i 
ett höjdområde. Flera av dem ligger på samma fastighet, Kallhed 1:12, som ägs av en 
privatperson. Dessa hus är mycket enkla och flera av dem har sannolikt varken vatten 
eller avlopp. Några av husen klättrar på klipporna med en hänförande utsikt över havet 
och vissa ligger inne i skogen. Flertalet av husen har träfasad med locklistpanel eller 
fjällpanel. Även eternit och masonit förekommer. Fönstren är ospröjsade en-, två- eller 
treluftsfönster med smäckra bågar. Flera av husen har välbevarad och tidstypisk karaktär. 
Även Kallhed 1:30 utgör ett gott exempel på fritidshusens utformning på 1950- och 60-
talen med för tiden typiska material som eternit och tidstypiskt utformade smidesräcken 
och grindar. 
 

  

  
Överst till vänster ett av husen på Kallhed 1:12, till höger Berghem från samma fastighet. 
Nederst till vänster Kallhed 1:25, till höger Kallhed 1:30. 
 
 
 
 



21. Kallheds näsa 
 
Vid Nordre älvs utlopp ligger Kallheds näsa, ett bergigt och delvis skogsbevuxet område 
med samlad fritidshusbebyggelse. Runt om ligger naturreservatet Nordre älvs estuarium. 
Bebyggelsen ligger till största delen på två stora fastigheter, som ägs av en stugförening. 
Husen är små trähus i ett plan, de flesta med locklistpanel eller stockpanel. Även 
fjällpanel förekommer. Husen omges av stora trädgårdar. Området ger ett öppet intryck, 
eftersom få trädgårdar har höga staket eller häckar. Karaktären av fritidsbebyggelse är 
välbevarad, mycket tack vare att byggnadsyta med mera regleras av 
områdesbestämmelser från 1991. Bestämmelserna tillkom också med syftet att områdets 
karaktär skulle bevaras. Bebyggelsen är sannolikt tillkommen från 1960-talet och framåt 
och karakteriseras av små dimensioner och flacka sadeltak. Många hus har byggts till 
under åren, men karaktären har i de flesta fall bibehållits. 
 

  

  
Exempel dels på områdets karaktär och på enskilda, välbevarade hus. 
 
 
Källor 
”Inventering av fritidshus- och koloniområden inom Göteborgs kommun, distrikt norr”. 
Göteborgs stadsbyggnadskontor 2005. 



22. Kippholmen 
 
Kippholmen ligger i norra Kallhed, vid Nordre älvs utlopp, omgivet av skog och 
jordbruksmark. Området består av ca 30 fastigheter, varav en tredjedel ännu är taxerade 
som fritidshus. Kippholmen är i hög grad omvandlat till helårsboende med kraftigt om- 
eller utbyggda hus. Flera hus är också helt nyuppförda. Några få mindre hus, varav ett par 
ännu är fritidshus, finns bevarade. Av dessa är två uppförda på 50-talet i tidstypisk stil 
med räfflat tegel. Ett annat har fasad i slät hyvlad panel. Området är ännu småskaligt och 
karaktären är i viss mån bevarad, men en förändring mot större hus pågår. Goda exempel 
på bevarade fritidshus är Kippholmen 1:44 och Kippholmen 1:3. I utkanten av 
Kippholmen ligger två mindre hus i utkanten av en skogsdunge. Det ena av dem, 
Kippholmen 1:1, är ett utmärkt exempel på ett fritidshus uppfört i mitten av 1900-talet i 
en nationalromantiskt inspirerad stil med faluröd locklistpanel, småspröjsade fönster och 
grön dörr. In till tomten leder en solgrind. 
 

  

  
Överst till vänster Kippholmen 1:44, till höger Kippholmen 1:3. 
Nederst till vänster Kallhed 1:11, till höger Kippholmen 1:1. 
 
Källor 
”Inventering av fritidshus- och koloniområden inom Göteborgs kommun, distrikt norr”. 
Göteborgs stadsbyggnadskontor 2005. 



23. Kvillehed 
 
I Kvillehed på nordvästra Hisingen finns ett litet område med tre enskilda, enkla 
fritidshus. De ligger på samma fastighet i utkanten av en före detta åker som i dag är 
betesmark. Husen är små och har sannolikt enkel standard. De uppfördes ca 1950-60 i för 
tiden typiska material som trä, eternit och betong. Fönstren är en-, två och treluftsfönster 
utan spröjs. Ett av husen har såväl eternitfasad som eternittak bevarade och är mycket väl 
bibehållet och tidstypiskt. 
 

 
 

  
Exempel på de enkla fritidshusen i Kvillehed. 
 
 



24. Nolvik, Hjälmavägen 
 
Hjälmavägen ligger på kuperad skogsmark ett par kilometer norr om Björlanda. Området 
har tidigare dominerats av fritidshusbebyggelse, men delar av det har i dag mer antagit 
karaktären av ett villaområde. Detta gäller framför allt områdets norra och östra del, där 
husen är större och många av dem nya, om- eller utbyggda. Områdets centrala del består 
till större delen av mindre trähus från 1950-talet, varav flera är välbevarade och 
tidstypiska. Flertalet har fjällpanel, men även stockpanel och locklistpanel förekommer. 
Fönstren är ofta en-, två- eller treluftsfönster utan spröjs med smäckra bågar. Husen 
ligger inbäddade i grönska på relativt stora tomter. Denna del av området omfattas av 
områdesbestämmelser från 1997, upprättade för att bevara områdets karaktär. Högsta 
tillåtna byggnadsyta är för bostadshus 60 m2. Tomterna ägs i dag enskilt. Goda exempel 
är Nolvik 2:75, Nolvik 1:78 och Nolvik 1:79 med flera, vilkas dimensioner, material och 
utformning är såväl tidstypiska som …. 
 

  

  
Överst till vänster Nolvik 2:75, till höger Nolvik 1:79 och 1:78. 
Nederst till vänster Nolvik 2:26, till höger Nolvik 2:36. 
 
Källor 
”Inventering av fritidshus- och koloniområden inom Göteborgs kommun, distrikt norr”. 
Göteborgs stadsbyggnadskontor 2005. 



25. Nolvik, Räbbåsvägen 
 
Räbbåsvägen ligger strax sydväst om Säve flygfält. Området, som ligger i en svag 
sluttning, har blandad permanent- och fritidsbebyggelse som omfattas av 
områdesbestämmelser från 1990. Bestämmelserna tillkom i syfte att bibehålla områdets 
karaktär, bland annat vad gäller byggnadernas storlek. Största tillåtna byggnadsarea är 60 
m2 för fritidshus. Flera av husen har trots detta byggts ut och antagit karaktären av 
mindre villor. Detta har förändrat karaktären på såväl husen som på området som helhet. 
Kvarvarande exempel på fritidsbebyggelse är bland andra Hovgården 1:7 och Nolvik 
1:14. 
 
 

  
Hovgården 1:7 till vänster, Nolvik 1:14 (med enallé) till höger. 
 
 
Källor 
”Inventering av fritidshus- och koloniområden inom Göteborgs kommun, distrikt norr”. 
Göteborgs stadsbyggnadskontor 2005. 
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26. Skogsviksvägen 
 
Skogsviksvägen ligger i ett skogsparti strax söder om Björlanda kile. Området, som 
uppfördes på 1950-talet, bestod ursprungligen av fritidshus som uppfördes av de boende 
själva. De första permanentboende flyttade dit redan på 1960-talet och området har sedan 
dess utvecklats mer och mer mot att bli permanentboende. Flera hus har byggts ut och ett 
par nya hus är mer av villor än fritidshus. Karaktären på området är dock relativt 
välbevarad och här finns flera exempel på välbevarade, mindre fritidshus. De är uppförda 
i trä, i en för tillkomsttiden typisk stil med fjällpanel och sadeltak täckt med tegel. Eternit 
och tegel förekommer också. Flera av husen har indragna partier av fasaden med veranda 
under tak och de omges av trädgårdar, som spänner från naturtomter till mer villaliknande 
skapelser med häckar och planteringar. Husen ligger i en mindre dalgång, grupperade 
längs två små vägar.  
 
 

  

  
Bildtext 
 
Källor 
”Inventering av fritidshus och koloniområden inom Göteborgs kommun, distrikt norr”. 
Göteborgs stadsbyggnadskontor 2005. 



27. Store Udd 
 
Store Udd ligger precis vid havet på södra sidan om Björlanda kile. Området är kuperat 
och består till största delen av bergig terräng. Det omfattas av områdesbestämmelser från 
1991, tillkomna för att bevara områdets karaktär som fritidsområde, med högsta tillåtna 
byggnadsyta 65 m2. Arbete med en ny detaljplan pågår. Husen ligger på enskilda tomter. 
Flera av de små fritidshusen har byggts ut eller ersatts av stora villor och områdets 
karaktär håller på att förändras. Ett antal mindre fritidshus med tidstypisk utformning och 
karakteristiska material, som fjällpanel och locklistpanel, finns dock bevarade. Björlanda 
1:53 är ett ovanligt välbevarat exempel med sitt skärmtak, sitt smidesräcke, sina smäckra 
fönsterbågar och nätta dimensioner. 
 

 
 

  
Överst Björlanda 1:53. Nederst till vänster Björlanda 1:51, till höger Björlanda 1:37 med flera. 
 
Källor 
”Inventering av fritidshus- och koloniområden inom Göteborgs kommun, distrikt norr”. 
Göteborgs kommun 2005. 



28. Fåglevik – Gröne viken 
 
Strax norr om Lilleby på södra Hisingen ligger ett mindre antal fritidshus. Husen i 
Fåglevik, som ligger i ett naturreservat, är små och enkla medan de i Gröne viken är 
något större. Ett par av husen i Fåglevik ligger på klipporna precis vid vattnet, medan de 
övriga har mer skyddade lägen i skogen. Husen i Fåglevik ligger också bortom farbar 
väg. Byggnaderna är uppförda i trä med fasader i trä (locklistpanel eller fjällpanel). 
Taken är belagda med papp, lertegel eller betongtegel. Karaktären av fritidsområde är 
välbevarad. 
 
 
 
 

  

  
Här ses flertalet av områdets fritidshus. Nederst till vänster ett av husen i Gröne viken. De övriga ligger i  
Fåglevik. 
 
 
 



29. Lilleby Torskog 
 
Lilleby Torskog ligger invid Lillebyvägen och är numera omgivet av de nya villakvarter 
som vuxit upp de senaste åren. Fritidshusområdet ligger på kommunägd mark, som 
arrenderas av en stugförening. Det består av ca 30 hus, som ligger utplacerade i den 
kuperade och skogiga terrängen och nås via smala grusvägar. Området anlades på 1950-
talet och många av de ursprungliga husen står kvar, flera med välbevarad karaktär. 
Byggnadernas högsta tillåtna byggnadsyta, reglerad i en detaljplan från 1996, är 60 m2 
och majoriteten av husen håller sig inom denna yta. På senare år har äldre hus rivits och 
ersatts av nya, ofta mer villaliknande, vilket kan tyda på att en omvandling till 
permanentboende inletts. Flera hus är goda exempel på områdets ursprungliga 
bebyggelse med locklistpanel, flacka tak och en-, två- och treluftsfönster med smäckra 
bågar utan spröjs. 
 

  

  
Exempel på fritidshus i Lilleby Torskog. 
 
Källor: ”Inventering av fritidshus- och koloniområden inom Göteborgs kommun, distrikt 
norr”. Göteborgs stadsbyggnadskontor 2005. 



30. Södra Lexby 
 
I Lexby på södra Hisingen finns ett litet område med ett fåtal enskilda, enkla fritidshus. 
Flera av dem ligger på samma fastighet i utkanten av ett skogsparti. Husen är små och har 
sannolikt enkel standard. De uppfördes ca 1950-60 i för tiden typiska material som trä, 
eternit och betong. Fönstren är en-, två och treluftsfönster utan spröjs. Ett av husen, som 
är mycket väl bibehållet och tidstypiskt, har en entrétrappa med dekorativt murat räcke i 
tegel. Ett par av de andra husen har karaktär av hemmabyggen, med återanvända fönster i 
glasverandor med mera. Utanför ett av husen finns ett äldre kylskåp i betong, nedsänkt i 
backen, bevarat. 
 
 

  

  
 
 
 
 
 



31. Skatetorpsvägen, Sörred 
 
Skatetorpsvägen ligger i ett mindre skogsparti på centrala Hisingen, strax norr om Volvo 
Torslanda. Området karakteriseras av små hus med relativt stora trädgårdar, som på flera 
ställen ägnats stor omsorg och som rymmer ovanligt många stora enar. Också andra 
barrträd förekommer på vissa fastigheter i riklig mängd. Merparten av husen är uppförda 
på 1960-talet och flertalet av dem har träfasad, ofta fjällpanel eller locklistpanel. Eternit 
och stockpanel förekommer också. Fönstren är ofta ospröjsade två- och treluftsfönster 
med smäckra bågar. Tidstypiska och välbevarade exempel är bland andra Sörred 12:38, 
12:40, 12:35 och 12:30, se nedan. Områdets fritidshuskaraktär är välbevarad och det 
utgör ett gott exempel på …. Tomterna ägs till viss del av Volvo och kan komma att tas i 
anspråk vid fabrikens expansion. 
 
 

  

  
Överst till vänster Sörred 12:38, till höger Sörred 12:40 
Nederst till vänster Sörred 12:35, till höger Sörred 12:30 
 
 
Källor 
”Inventering av fritidshus- och koloniområden inom Göteborgs kommun, distrikt norr”. 
Göteborgs stadsbyggnadskontor 2005. 
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32. Hästevik 
 
Hästevik ligger på västligaste Hisingen i ett öppet, attraktivt läge med utblick mot havet. 
Området är mycket bergigt och mycket av bebyggelsen ligger direkt på klipporna. Fram 
till relativt nyligen bestod området till större delen av enkel fritidshusbebyggelse, men 
under de senaste åren har flera stora villor uppförts och omvandlingen fortgår. Större 
delen av de fritidshus som finns bevarade är uppförda under 1950- och 60-talen i för 
tiden typiska material som trä, tegel och eternit. Flera av husen har locklist- och fjällpanel 
i trä och taken är företrädesvis av tegel eller papp. Av de bevarade fritishusen har flera 
välbevarad och tidstypisk karaktär, men området är som helhet mycket förändrat. 
 
 

  

  
Exempel på bevarade fritidshus i området. Överst till vänster Hästevik 1:214, till höger Hästevik 1:215. 
Nederst till vänster Hästevik 1:62 och till höger Hästevik 1.77. 
 
 
Källor 
”Inventering av fritidshus- och koloniområden inom Göteborgs kommun, distrikt norr”. 
Göteborgs stadsbyggnadskontor 2005. 
 



33. Lilleby fritidsby 
 
Lilleby Fritidsby ligger i en sprickdal strax öster om Sillvik. Området består av 127 
fritidshus på arrendemark ägd av kommunen. Det uppfördes på 1950-talet. Husen ligger 
dels längs vägarna i området, dels klättrande på klipporna vid sidorna. Tre typer av hus 
kan urskiljas, var och en med sina karaktärer. Många av husen i området är mycket 
välbevarade med såväl originalpanel som – fönster intakta. Här finns också fina exempel 
på skärmtak och smidesräcken, exempelvis x och x. Karakteristiskt för området är också 
tak av lertegel, såväl en- som tvåkupigt förekommer. Många av husen omges av 
trädgårdar, som i de lägre partierna ofta kantas av häckar. I de högre belägna partierna 
blir det mer av naturtomtskaraktär, men de allra flesta har någon form av trädgård runt 
huset även i dessa delar. Rätt många hus har byggts ut, men då med små, väl anpassade 
utbyggnader. Områdets karaktär av fritidshusområde är synnerligen välbevarad. 
 
 

 
Överblick över områdets centrala del. 
 
 
 



  

  
Till vänster en av byggnadstyperna, både med och utan veranda. Ovan till vänster den andra typen, med 
och utan veranda. Nederst till höger den tredje typen, här med tidstypiskt skärmtak och smidesräcke vid 
entrén. 
 
 
Källor 
”Inventering av fritidshus- och koloniområden inom Göteborgs kommun, distrikt norr”. 
Göteborgs stadsbyggnadskontor 2005. 
 



34. Skeddalsvägen/Skiljedalsvägen 
 
Området ligger precis vid havet på västra Hisingen. Det består av ca 50 fastigheter, som 
nås från tre mindre vägar. Husen ligger grupperade i små dalgångar och omges av klippor 
och, i de inre delarna, grönska. Områdets bebyggelse bestod ursprungligen av fritidshus, 
men genomgår nu en förvandling mot fler permanenthus. De äldre fritidshus som finns 
kvar är företrädesvis uppförda under 1950- och 60-talen i för tiden typiska material som 
trä, eternit och tegel. Flera hus har locklist- eller fjällpanel i trä och taken är företrädesvis 
av papp eller tegel. Av fritidshusen är det flera som har en välbevarad och tidstypisk 
karaktär, men området som helhet är nu mer av ett villaområde än av ett enkelt 
sommarviste. 
 
 

  

  
Överst till vänster en del av den nya bebyggelsen. I övrigt olika typer av fritidshus i området. 
 
 
 
Källor 
”Inventering av fritidshus- och koloniområden inom Göteborgs kommun, distrikt norr”. 
Göteborgs stadsbyggnadskontor 2005. 



35. Tumlehed och Tumlehed Sanden 
 
Tumlehed ligger på sydvästra Hisingen. Området har länge karakteriserats av enkel 
fritidshusbebyggelse, men är i dag inne i en omvandling mot helårsboende. Flera villor 
har tillkommit under de senaste åren. Bland dessa nya villor ligger ett antal små, enkla 
fritidshus, framför allt i den trånga dalen längs Trolldalsvägen. Fritidshusen är uppförda i 
trä med fasader i masonit, trä (stockpanel, locklistpanel eller fjällpanel) eller eternit. 
Taken är belagda med papp, plåt eller betongtegel. 

Sanden ligger vid vattnet strax norr om Tumlehed. Också Sanden har länge 
karakteriserats av enkel fritidshusbebyggelse, men även här sker i dag en omvandling 
mot helårsboende. Flera stora villor har tillkommit under de senaste åren. Bland dessa 
nya villor ligger ett antal små, mycket enkla fritidshus plus ett mindre antal något större 
fritidshus. Bebyggelsen ligger längs en mindre väg nära vattnet. Flera av de små 
fritidshusen ligger på två större fastigheter och klättrar på klipporna, med enkel 
grundläggning av betongplintar och fasad i masonit. Taken är företrädesvis i plåt och 
fönstren ofta en-, två- och terluftsfönster med smäckra bågar utan spröjs. Bland de litet 
större fritidshusen finns material som eternit, locklistpanel i trä och tegeltak. Området har 
kvar en viss karaktär av fritidshusområde. 
 

  

  
Exempel på de mycket små, enkla husen på klipporna vid Tumlehed Sanden. 



 

  

 

 

Exempel på de något större fritidshusen vid Sanden och i Tumlehed. 
 
 
Källor 
”Inventering av fritidshus- och koloniområden inom Göteborgs kommun, distrikt norr”.  
Göteborgs stadsbyggnadskontor 2005. 
 



 

Karta 4 

Övre Hällsviksvägen, Långholmen, Torslanda havsbadskoloni, 
Skeppstadsholmen, Lilla Rödjans väg 
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38. Torslanda havsbadskoloni, Skeppstadsholmen 
39. Lilla Rödjans väg 
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36. Övre Hällsviksvägen 
 
Längs Övre Hällsviksvägen, precis intill Hjuviksvägen, ligger ett mindre antal fritidshus i 
utkanten av ett större villaområde. Två av husen ligger på en gemensam, kommunägd 
fastighet och två hus ligger på enskilda tomter. Husen på den gemensamma fastigheten är 
små och enkla med relativt stora trädgårdar. De enskilt ägda husen är något större. 
Byggnaderna är uppförda i mitten av 1900-talet med tidstypisk utformning och med 
tidstypiska material som trä och puts. Taken är av plåt, papp och tegel. 
 
 

  
Ett av de mindre husen till vänster. Till höger de enskilt ägda husen. 
 
 
 
 
 



37. Långholmen 
 
Vid hamninloppet utanför Nötö ligger Långholmen, en karg liten ö med ett mindre antal 
fritidshus. Ön är förbunden med fastlandet med en gångbro. På ön finns, förutom 
fritidshusen, en äldre fastighet. Fritidshusen är uppförda från mitten av 1900-talet och 
framåt med för tiden typisk utformning. De är uppförda i trä med fasader i trä eller eternit 
och tak av papp eller tegel. Locklist- eller stockpanel är vanligt förekommande. Ett par 
äldre hus har ersatts av nya, vars utformning är typisk för tiden kring det senaste 
sekelskiftet. Flera av husen är bebodda permanent, men karaktären av fritidsboende är 
bevarad tack vare den mycket enkla infrastrukturen och bebyggelsens läge på klipporna. 
 
 

  

  
Exempel på bebyggelse på Långholmen, såväl nytillkomna hus som äldre fritidshus. 
 
 
 
Källor 
”Inventering av fritidshus- och koloniområden inom Göteborgs kommun, distrikt norr”. 
Göteborgs stadsbyggnadskontor 2005. 



38. Torslanda havsbadskoloni, Skeppstadsholmen 
 
Torslanda havsbadskoloni ligger på Skeppstadsholmen på södra Hisingen, invid 
Torsvikens mynning. Området, som ligger på en halvö, började anläggas 1923 i ett 
område som då mest bestod av klippor. I dag är det relativt lummigt. Bebyggelsen, 
bestående av 125 stugor, är kontinuerligt framvuxen sedan starten. Husen har vatten vid 
tomtgränsen och avlopp för köksvattnet. De ligger oregelbundet placerade längs smala, 
slingrande vägar i den kuperade terrängen. Husen är uppförda i trä och merparten har 
locklistpanel, men fjällpanel och eternit förekommer också. Taken är företrädesvis av 
tegel, men även papp förekommer. De tidigast uppförda husen har drag av klassicism, 
medan de senare ansluter sig till de funktionalistiska ideal som rådde från 1930-talet och 
framåt. Trädgårdarna är relativt stora och många är omsorgsfullt anlagda. Mot vägen 
kantas de av häckar eller murar. Området ger ett ombonat intryck. Karaktären av inbott 
och uppvuxet fritidshusområde är intakt och området är ett mycket bra exempel på 
fritidshusbebyggelsens utveckling och framväxt under 1900-talet. 
 

  

  
Exempel på byggnadstyper i området. Ovan till höger ett av de tidiga husen med drag av klassicism, och 
under det ett hus med tydliga funktionalistiska, rena linjer. 
 Källor 
”Inventering av fritidshus- och koloniområden inom Göteborgs kommun, distrikt norr”.  
Göteborgs stadsbyggnadskontor 2005. 



39. Lilla Rödjans väg 
 
Invid Torslandavägen, mellan Volvos fabriker och annan industri, ligger ett litet område 
med ett mindre antal fritidshus. Husen uppfördes ursprungligen för uthyrning av ägaren 
till den närliggande gården Rödjan, men ägs sedan 1960-talet av kommunen. Husen 
ligger grupperade på en liten höjd, omgivna av lummiga trädgårdar. Flera av dem är 
uppförda på 1940-talet i en för tiden typisk stil och med tidstypiska material som 
locklistpanel i trä, enkla smidesräcken och tak av tegel, papp eller eternit. I dag 
förekommer även plåttak. Fönstren var utan spröjs. Ett par av husen har mycket av sin 
ursprungskaraktär bevarad och området är på det hela taget ett gott exempel på ett 
fritidshusområde från tiden kring 1940. 
 
 

  

  
Exempel på områdets fritidshus. Huset nederst till höger har fasad i masonit. Nederst till vänster 
förrådsboden till samma hus. 
 
 
 
Källor 
Samtal med boende i området. 



 

Karta 5 

Stora Varholmens havsbadskoloni 
 
40. Stora Varholmens havsbadskoloni 
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40. Stora Varholmens havsbadskoloni 
 
Stora Varholmen ligger strax utanför Hjuvik på västra Hisingen. Ön började bebyggas på 
1930-talet efter att en förening, Stora Varholmens havsbadskoloni, bildats 1933. Marken 
ägs av kommunen och arrenderas av stugägarna. Bebyggelsen, som består av 84 
fritidshus, ligger på öns östra sida och bestod ursprungligen av enkla, små stugor i 
funktionalistisk stil. De hade pulpettak, släta träfasader och fönster utan spröjs. Många av 
husen uppfördes med rejäla stengrunder av sten från platsen, som också användes för 
terrasseringar i trädgårdarna. Idag är många hus utbyggda och förändrade, men det finns 
flera bevarade med en mer ursprunglig utformning. Fasadmaterialen varierar från 
locklistpanel i trä till masonitfasader eller fasader i plast. Taken är oftast täckta med papp, 
men även tegelimiterande plåt förekommer. Pulpettak och flacka sadeltak är vanliga, men 
några få hus har sadeltak med brantare lutning. Många hus omges av häckomgärdade 
trädgårdar och altaner är vanligt förekommande. Öns fritidshuskaraktär är mycket 
välbevarad. 
 

  

  
Exempel på välbevarade mindre fritidshus på Stora Varholmen. 
 
 
Källor 
”Inventering av fritidshus- och koloniområden inom Göteborgs kommun, distrikt norr”. 
Göteborgs stadsbyggnadskontor 2005. 
 


