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Upptäck Västra Frölunda!  
Detta är tredje häftet i Göteborgs stadsmuseums serie 
Upptäck det moderna Göteborg!  Tio vandringar för dig 
längs olika vägar i Västra Frölunda – staden som bygg-
des vid havet och på landet under 1950- och 60-talet.  

Närheten till havet har präglat och påverkat Västra 
Frölunda i alla tider. Namnet har tolkats som »den fruktba-
ra marken vid vatten« liksom »gudinnan Fröjas lund«. Rika 
fornlämningar från stenålder och bronsålder har grävts ut 
i området. I den bördiga trakten låg stora jordbruksbyar 
och fiskelägen, vars namn återfinns i dagens bebyggelse. 
I borgerskapets intresse för rekreation vid havet drogs 
spårvägen till Långedrag ut i början av 1900-talet. Villor 
byggdes och Saltholmens badort blomstrade. I andra 
ändan av klassamhället köpte staden mark i Högsbo och 
byggde arrendetorp för fattiga familjer. Under 1920-talet 
byggdes sommarstugor och badplatser. 

Efter andra världskriget var framtiden ljus för hamn- 
och industristaden Göteborg, men bostadsbristen stor. 
För att få mark till bostäder inkorporerades Västra Frölun-
da 1945 efter en intensiv debatt i kommunen. Stadspla-
nechefen Tage William-Olsson skisserade bebyggelse 
som smälte in i landskapet med bevarat jordbruk i den 
nya stadens dalgångar. Efter dessa visioner byggdes 
Högsbotorp och Järnbrott. Men generalplanen för 
Göteborg 1959 förutsatte nära 100 000 invånare i det 
nya Västra Frölunda, stora bilvägar och ett »amerikanskt« 
jätteköpcentrum i mitten. Staden exproprierade gårdarna 
under segt motstånd från invånarna. Under 1960- och 
70-talen byggdes det mesta av Västra Frölunda ut till ett 
genomplanerat och välordnat ytterområde. Områdets 
läge vid havet har gjort det attraktivt att bo i. Föreningsli-
vet är mycket aktivt. Frölunda Hockey har satt sin stads-
del på Sverigekartan. Det är ett av Sveriges frikyrkotätas-
te områden. Under 50 år har nytänkande lett till 
bostadsexperiment och stadsförnyelse i området.

Välkommen på en resa mot väster, genom den svenska 
modellens stadsbygge!
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Forntidsbygd vid havet    
För 8000 år sedan var Västra Frölunda en lummig 
skärgård, rik på fisk och villebråd. Lämningar från den  
tidens fångstmän finns som dolda skärvor i marken. 
Under den yngre stenåldern, för 5000 år sedan, började 
frölundaborna hålla boskap och odla säd. Från denna tid 
anläggs stora gravar. En sådan finns på Toftaåsen.

Under bronsåldern odlade man i Frölunda, jagade och 
fiskade. Man begravde sina döda i stora rösen nära 
havet. De är lätta att hitta än idag uppe på bergen i bl.a. i 
Fiskebäck och Högen, och på Näset. I den tidens religion 
spelade båtar en stor roll, vilket hällristningen i Påvelund 
vittnar om. 

Under järnåldern, för omkring 1500 år sedan, flyttade 
man ihop i byar och lade gravar i gravfält. Eftersom 
Frölundas byar har utraderats i det stora stadsbygget är 
det ont om bevarade spår. Men vid Ruddalen finns några 
domarringar och dessutom en försvarsanläggning från 
den tiden – en fornborg.

Jordbruk och fritidsbygd    
Under medeltiden växte byarna i det bördiga kustland-
skapet, där också havet gav näring. Samtidigt låg Västra 
Frölunda mitt i maktspelet om Göta Älvs mynning och 
Sveriges tillgång till Västerhavet. Strider och smuggling 

Bronsåldersröse vid Smithska udden på Näset

Grimmereds By, 
omkring år 1945

Karta över Frölunda socken 1847. Byarna ligger samlade och förbinds med 
slingrande landsvägar i de gamla sträckningarna, där främst Gamla Särövägen 
än idag har samma sträckning. Vi känner igen byarnas namn: Eckran, 
Grimmered, Högsbo, Hagen, Tynnered, Önnered. Frölunda kyrka ligger i sitt 
ursprungliga läge, vid kyrkogården i sydost. Även längs nuvarande långedrags-
linjen finns jordbruksområden och betesmarker – det är före sommarvillornas 
och badorternas tid. Nya Varvet är den militära anläggning som finns.
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hörde till vardagen. Först på 1200-talet tror man att områ-
det blev en del av en svensk korridor till havet. Men som 
gränstrakt var Västra Frölunda utsatt för härjningar fram 
till 1658, då Bohuslän och Halland blev svenska. Inne i 
land låg stora byar som Rud och Tynnered. Fram till slutet 
av 1800-talet byggdes mest enkelstugor. Därefter 
byggdes allt fler större gårdar med manhus i två våningar 
och på dubbel husbredd. Vid kusten låg bl.a. Önnered, 
Fiskebäck och Näset, där fisket var en viktig del i näring-
en. Slutligen hade inte Västra Frölunda resurser att 
planera för en omfattande utbyggnad.

Västra Frölunda medeltidskyrka låg i korsningen av 
Särövägen och Radiovägen, där kyrkogården fortfarande 
ligger. På 1860-talet fann man kyrkan för liten och i dåligt 
skick. Efter strider om läget för den nya kyrkan restes 
dagens kyrka vitt synlig på Toftaåsen.

Det gamla lotssamhället Långedrag blev allt mer 
populärt som utflyktsmål. På 1850-och 60-talet byggdes 
kall- och varmbadhus, men även villor med stora tomter, 
liksom restauranger vid stranden.  När den nya spårvä-
gen 1907 drogs ut till Saltholmen flyttade badortsverk-
samheten dit, och blomstrade. Vid Hinsholmen växte 
bebyggelsen upp vid sekelskiftet.  Efter hand som nya 
tomtområden bebyggdes blev det nödvändigt att reglera 
bebyggelsen genom att upprätta två municipalsamhällen 

– Hagen och Långedrag – som tillsammans täckte hela 
området längs Långedragslinjen. 1922 slogs de två 
samman till Älvsborgs municipalsamhälle. Kommunen 
hade uppenbarligen en god ekonomi och byggde moder-
na och påkostade skolor.

Under sekelskiftets bostadsnöd köpte Göteborgs stad 
bergig mark i Högsboområdet i Västra Frölunda. Här lade 
man ut en plan för 100 arrendetorp. Tomterna kunde 
arrenderas av stora barnfamiljer, som fick bygga själva 
efter typritningar. Välskötta trädgårdar växte upp i denna 
förstad för arbetarfamiljer.

Västra Frölunda bands samman med landsvägar med 
väl etablerade sträckningar.  Långedragsvägen, Gamla 
Särövägen, Grimmeredsvägen, Näsetvägen och Trane-
redsvägen var de största vägarna. På 1930-talet bygg-
des rakare vägar till Önnered och Fiskebäck. Under 
denna tid började också nya sommarstugor växa upp på 
Näset och i Önnered.

Inkorporering, visioner och uppbrott 
1918 väcktes förslag av Västra Frölunda kommunalstäm-
ma om införlivning med Göteborg. Kommunens invånare 
var kluvna i frågan. I den södra delen med aktivt jordbruk 
och fiske ville man inte bli inkorporerade och ge plats för 
en storstadsutbyggnad. Men i Älvsborgs municipalsam-
hälle bodde man tätt, med spårvagn till staden. Här hade 
man snarast en önskan att bli en del av Göteborg för att få 
bättre vägar, vatten och avlopp m.m. Den 1 januari 1945 
var införlivningen ett faktum. Skälen som anfördes var att 
majoriteten av Västra Frölundas 12 000 invånare bodde i 
Älvsborgs municipalsamhälle som var direkt inriktat mot 
Göteborg. Göteborgs stad ägde redan 1/6 av marken i 
Västra Frölunda. Slutligen hade inte Västra Frölunda 
resurser att planera för en omfattande utbyggnad.

På 1940-talet arbetade en visionär vid Göteborgs 
stadsplanekontor, Tage William-Olsson, allmänt kallad 
W-O. Han ville gärna se längre och skapa en framtidsstad 
för minst 30 000 invånare i Västra Frölunda. 1948 utlystes 
en arkitekttävling för det som då skulle bli Sveriges »20:e 

1921 korsar den stensatta (Gamla) Särövägen Säröbanan vid Högsbo 
hållplats. I förgrunden Högsbokolonin med 335 stugor – Göteborgs största. I 
bakgrunden syns Högsboplatån med en mängd »Högsbotorp« för barnfamiljer. 
Båda områdena fick stryka på foten för det nya stadsbygget.
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största stad« med bostäder, arbetsplatser, centrum med 
butiker, saluhall, biografer, kommunalhus, hotell m.m. 
Förslagen präglas av grannskapstanken, med små centra 
och bostadsenheter med låga hus som ger kontakt med 
naturen och utblickar på långa sträckor. Andrapristagaren 
låter jordbruket vara kvar i dalen kring Ekebäcks by. 
Förstapristagaren har komponerat in Västra Frölunda kyrka 

i stadsbilden kring ett litet småstadscentrum där snabb-
spårvägslinjerna möts. W-O gjorde en egen plan med 
prisförslagen i bakhuvudet. Han formulerade bl.a. följande 
rader som finns i Stadsfullmäktiges handlingar 1950:26:

Den optiska kontakten med landskapet, d.v.s. en fri sikt 
från bostadens fönster, utan skymmande hus, är av stort 
värde. Dygnets rytm förnimmes, var man än befinner sig. 
Men månadernas och årstidernas rytm försvinner bland 
husmassorna, alla de skiftande belysningar av landska-
pet, som väderlekens växlingar giva, månskenet vid 
ny- och fullmåne, solbelysning morgon och afton, vårens 
späda grönska, sommarens lummighet, höstens färg-
prakt och vinterns snö, allt detta utplånas mer eller 
mindre i en sammanträngd hyreshusbebyggelse. Stads-
planekontoret har alltså vid hyreshusens gruppering sökt 
i största möjliga utsträckning hålla vidderna fria och 
utsikten från varje enskild lägenhet öppen. Än mer skulle 
vinnas, om årstidernas rytm kunnat åskådligt inarbetas i 
stadsbons livsföring, genom att jordbruket i viss omfatt-
ning kunde bibehållas.

Tävlingen lades till handlingarna. Staden ville inte marke-
ra på en karta var t.ex. det nya köpcentret skulle ligga. 
Det kunde ju trissa upp markpriserna för dem som 
tvingades sälja just där. När Västra Frölunda införlivades 
med Göteborg gjordes inga markköp. Storstäderna hade 
fått ett mäktigt verktyg att ta till – lagen om zonexpropria-
tion. Med denna lag som stöd kunde en kommun tvinga 
fastighetsägarna i ett helt område att sälja sina marker till 
ett »ortens pris«. Expropriationen av gårdar och marker i 
Västra Frölunda kunde börja. Det tog lång tid att expro-
priera Västra Frölunda. Många såg gårdar som brukats i 
sju generationer säljas och utplånas.  Markägarna var 
uppbragta över att Högsta domstolen hade slagit fast ett 

Perspektiv av stadsplanechef Tage William Olsson, som visar hur den tänkta 
Frölundabebyggelsen smyger in längs landskapets linjer.

En av Tage William-Olssons planskisser efter stadsplanetävlingen.  
Till höger ligger dagens Järnbrott – i stort sett byggt efter planen.  
Till vänster visar planerna för centrala Frölunda huslängor som följer höjdkurvor 
och bergskanter. Frölunda centrum är format med traditionella stadskvarter.
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värde på 2:50 per kvadratmeter för byggbar mark och 50 
öre för den övriga marken – när staden gått med på att 
betala 7 kronor kvadratmetern i Backa. Ändå insåg 
många bönder att utvecklingen inte gick att stoppa. 

Björnekulla och andra gårdar i Torp brukades in på 
1960-talet, parallellt med att utbyggnaden pågick. De 
som flyttade in på Gråskärsgatan 1968 kunde köpa mjölk 
och ägg av bönder i Önnered nästgårds. Men 1977 lade 
86-årige Pagiel Pettersson, den siste mjölkbonden i 
Västra Frölunda, ned. 

Den svenska modellens bygge
Vid 1900-talets början skedde viktiga förändringar som 
gjorde planeringen av den växande storstaden mer 
effektiv. Sedan industrialismens början hade Majorna 
och Lundby på Hisingen inkorporerats. Viktiga industrier 
och nya utbyggnadsmöjligheter kom inom stadens gräns 
och beslutsområde. Varven expanderade kraftigt på 
Hisingen. I Gamlestaden grundades SKF som snabbt 
växte till en storindustri. 1902 elektrifierades spårvägen 
och nya linje sträcktes ut mot öster och väster – bl.a. till 
Långedrag. 1907 tillträdde Albert Lilienberg som stads-
ingenjör och tog ett fast grepp om stadplaneringen. Han 
ligger bakom såväl en rad viktiga stadsplaner i Göteborg 
och omgivande orter liksom generalplaner för staden 
som helhet. Spårvägsstaden byggdes vidare under 
1920- och 30-talet. 

Efter andra världskriget blev grannskapsenheten en 
stadsbyggnadsmodell som förenade traditionella värden 
med modern stadsplanering i en utvidgad spårvägsstad. 
Med dessa tankar och stadsplanetävlingen för Västra 
Frölunda i bakhuvudet började Tage William-Olsson 
planera Västra Frölundas första områden. I såväl Högsbo-
torp som Järnbrott ägde staden marken. Man behövde inte 

Lyckliga inflyttare till färdigt radhus –  
med ofärdig trädgård – på Elektrongatan 195X.

De låga punkthusen på Relägatan i 1950-talets  
Järnbrott ansluter mjukt till terrängen.

Generationerna möts i elementbyggda  
60-talshus på Smaragdgatan i södra Tynnered.
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vänta på att marken skulle exproprieras utan kunde genast 
sätta igång med en stadsplan. Järnbrott blev en grann-
skapsenhet efter idealmodellen med ett vackert torg mitt i 
»byn«, med alla hustyper. Här hade man också utrymme för 
experimentbyggen. I Högsbotorp avhystes arrendetorpar-
na och en ny stadsdel  byggdes kring ett klassiskt format 
torg med ett slankt högt hus som landmärke. Plats fanns 
för en spårvägslinje – den dröjde dock i 10 år.

I Göteborgs Generalplan som kom ut 1959 hade 
Göteborg snabbt vuxit ur spårvägsstaden. Förvånade 
göteborgare kunde läsa om ett nät av stadsmotorvägar. 

»Västerleden« ledde bl.a. till ett nytt centrum i Järnbrott 
med ett kundunderlag på 100 000 invånare. Planen 
andades en saklig framtidsoptimism och »horisontåret« 
då planen skulle vara fylld var 1973. De nyss inkorporera-
de områdena Backa och Västra Frölunda skulle stå för 
den stora expansionen. Angered fanns inte över huvud 
taget med på kartan. Västra Frölunda skulle byggas ut 
längs en snabbspårväg som gick under det nya köpcen-
tret. Linjen fortsatte i tunnlar under Göteborgs centrum 
mot Kortedala. Brun färg visade på tät bebyggelse med 
flerfamiljshus kring spårvägen. Längre ut mot havet var 
färgen entydigt gul – småhus. Stora utfyllnader skulle 
förbinda såväl Stora som Lilla Rösö med fastlandet för att 
få plats med en yttre ringled. Vikarna vid Billingen och 
Hästevik skulle försvinna och nya hamnar byggas.

Nu hade den visionäre stadsplaneraren Tage William-
Olsson pensionerats och lämnat över till systematiska 
planerare som räknade på köpunderlag och trafikmäng-
der. Bostadsbristens siffror var också alltför tydliga. Med 
kraftigt ökade krav på exploatering byggdes området runt 
Frölunda Torg med 8-12 våningshus. Frölunda Torg 
byggdes ut efter amerikanska idéer till ett s.k. B-centrum 
– som skulle betjäna hela Västra Frölunda, lättillgängligt 
med bilvägar och stora parkeringsplatser. Ett stort 
kulturcentrum planerades utom köpcentret med varuhus 
och urvalsbutiker.

I planeringen ingick också stora områden med radhus 
och egnahem. En rad typer av radhus och atriumhus 
utvecklades och byggdes i stora serier. Göteborgs Stads 
Egnahems AB gick i bräschen för småhusområden med 
hög kvalitet med rimliga kostnader. I början byggdes 
radhus med hyresrätt i flera områden. 

1962 blev Arvid Bengtsson stadsträdgårdsmästare i 
Göteborg. Han blev barnens ambassadör i stadsbyggan-
det och planerade flera lekplatser i bra lägen och med 
olika möjligheter till lek och rekreation. Bland bygglek-
platserna blev den i Flatås mest känd. Skolbyggandet var 
en viktig del av planeringen. I själva stadsplaneringen 
tänkte man i »högstadieeneheter«, där skolorna inom 

Frölunda Torg som myrstack. Spårvägsslingan i tunnel har gjutits först och 
butiksbyggnaderna växer långsamt fram.

Butikshallen Prisma  
på Dragspelsgatan  
med överljus genom  
en prismaformad  
lanternin – en djärv  
symbol för 1960-talet.
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denna enhet skulle vara lätta att nå utan att korsa stora 
trafikleder. Lågstadieskolor, förskolor och lekplatser 
lades i stora sammanhängande grönområden som man 
finner bl.a. i Tynnered. Man inför även  öppen pedagogisk 
verksamhet, som tex parklekplatser och bygglekar med 
anställd fritidspesonal. Ofta var dessa anläggningar ett 
komplement till intilliggande skolor. Ytterst få av dessa 
finns kvar eller fungerar idag.

Västra Frölunda i förändring
Västra Frölunda drabbades inte lika hårt som andra stora 
bostadsområden av omflyttningar och tomma lägenheter 
på 1970-talet. Miljöförbättringar gjordes i ett antal 
områden. 1979 invigdes Frölunda Kulturhus som blev ett 
lyft för Frölunda Torg. På 1980-talet ombildades AB 
Göteborgshem till Bostads AB Poseidon, vilket ledde till 
ett antal uppmärksammade förvandlingsnummer. 
Smyckegatan var ett av de områden som kläddes om till 
tegelfasader och sadeltak, byggdes på och fick en 
kraftigt upprustad utemiljö. Högsbohöjd byggdes om än 
mer grundligt med helt ny färgsättning i slutet av 1990-ta-
let. Ett mycket uppmärksammat experiment är Solhuset i 
Järnbrott från 1986. Ett 1950-talshus isolerades, fick ett 
luftburet solvärmesystem och ett växthus som blev en 
grön träffpunkt för hyresgästerna.

I äldre småhusområden har större eller mindre grupper 
av hus fogats in över hela Västra Frölunda. Av sommar-
stugorna återstår mycket få – de liksom andra attraktiva 
tomter nära havet har fyllts ut med större villor. Austvägen 
i Långedrag är ett av de mest spektakulära nybyggnads-
områdena.

Under 1990-talet har intresset för att bygga nytt i 
inbodda områden - »förtätning« - blivit allt mer populär. 
Skälen är att underlaget för service behöver stärkas och 
att många utkantsområden och passager uppfattas som 
otrygga och kan behöva mer liv. Förtätningsprogram har 
gjorts för stadsdelsnämndsområdena Tynnered, Högsbo 
och Frölunda. Området kring Tunnlandsgatan har som 
första område byggts på med en våning.

I Högsbo industriområde ledde inbrott och otrygghet 
till tankar om att blanda upp området med nya bostäder. 
Idéerna ligger i tiden som »blandstad«. De har visat sig 
svåra att genomföra, men testas i olika former.

Efter en rad år av upprätthållande förvaltning har nu en 
större ombyggnad av Frölunda Torg påbörjats. Planerna 
innebär en förnyad spårvägshållplats, nya bostäder och 
fler butiker i markplan.

En visionär bild av det framtida Frölunda Torg med ljusa skyltfönster  
och en spårvägshållplats som åter får dagsljus från en oval öppning.

Växthuset på Rundradiogatan 12, där alla  
hyresgäster kan träffas och odla. Huset byggdes om  
med ett väl fungerande luftsolvärmesystem 1986.
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10 vandringar i Västra Frölunda
Vi har lagt upp guiden med tio vandringar. De är ordnade efter de 
större områdena
Längs älven – tur 1 och 2
De täta områdena längs spårvägen – tur 3, 4, 5 och 6
Närmare havet – tur 7, 8, 9 och 10
Startpunkterna är lätta att nå med spårvagn eller buss. 

Spårvagn linje 1, 2, 3, 7 och 8 (och flera busslinjer) går från 
Göteborgs centrum till Marklandsgatan. Linje 1, 7 och 8 fortsätter till 
Frölunda Torg, och linje 1 och 7 till Opaltorget i Tynnered. Linje 11 
går hela vägen från Göteborgs centrum längs gamla Långedragslin-
jen till Saltholmen. Även buss 50 går snabbt från Göteborgs centrum 
till Frölunda Torg. Med »Stjärntrafikens« regelbundna avgångar kan 
man där byta till bussar åt alla håll inom Västra Frölunda. 

Det finns goda cykelvägar i hela området och från Göteborgs 
centrum – t.ex. Säröleden mot söder och hamnleden längs Göta Älv.

Biblioteken

I Frölunda och Högsbo finns välutrustade bibliotek, som hjälper till 
med böcker och material kring stadsdelarna i guiden. Biblioteken 
säljer också guiden Upptäck Västra Frölunda.  
Västra Frölunda bibliotek (Frölunda Kulturhus,  
tel 031-366 28 70, www.frolunda.goteborg.se).  
Högsbo bibliotek (Axel Dahlströms Torg,   
031-366 04 01, www.hogsbo.goteborg.se)

Allmänna lästips

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse – bevarandeprogram för 
Göteborg stad – innehåller mycket intressant om stadsdelarna i 
guiden.
Västra Frölunda Hembygdsförening ger regelbundet ut skrifter med 
olika teman ur Västra Frölundas historia. Årsskriften år 2000 heter 
Stad på landet – När jordbruksbygden Västra Frölunda blev modern 
storstad. Hembygdsföreningens lokaler ligger i Tofta Nordgård (se 
tur 5, telefonsvarare 031-492425)

I stadsdelen Älvsborg tar man fram nya friluftskartor med förslag till 
promenader.

Teckenförklaring till vandringskartor

 Hänvisning till stycke i texten  Buss- eller spårvagnshållpats9
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Längs älven och Långedragslinjen
Den del av Västra Frölunda som låg längs Göta Älv 
påverkades av älvmynningens militärt känsliga läge. 
Älvsborgs fästning i älvmynningen var omstridd under 
1500- och 1600-talet. 1621 togs steget att bygga den 
befästa staden Göteborg, med förstäder som Majorna 
inriktade på handel, skeppsbygge och manufakturer ända 
ut till Älvsborg. 1700 flyttade örlogsvarvet till nuvarande 
Nya Varvet. Nya Älvsborgs fästning i hamninloppet ansågs 
avskräckande långt fram på 1800-talet. I början av 1900-
talet byggdes ett modernt kustartilleri upp. 

Kring sekelskiftet 1900 ökade intresset hos de välbär-
gade familjerna för natur, badortsliv och båtliv. På 1860-ta-
let byggdes kall- och varmbadhus i Långedrag. Ångbåts-
trafik startade från Göteborg och en allt större publik kom 
till platsen. Bryggerikonkurrenterna Lyckholm och Pripp 
köpte badorten Långedrag av Rudolf Aust 1903 och 
bildade AB Långedrag. Bolaget anlade spårväg, tog fram 
förslag till badhus, restaurang och hotell samt stadsplaner 
för villabebyggelsen. Badorten flyttades till bättre läge på 
Saltholmen och Långedrag blev seglarcentrum.

Längs »Långedragslinjen« växte en rad egnahems- och 
villasamhällen bl.a. Kungssten, Ekebäck, Hagen, Påve-

lund, Hinsholmen och Långedrag. Husen var ofta ut-
smyckade med höga tak, tinnar och torn.  I början av 
1900-talet bildades två municipalsamhällen för att bättre 
kunna reglera bebyggelsen, senare sammanslagna till 
ett, Älvsborg. De olika samhällena byggdes ut med allt 
modernare hus. Gedigna skolhus byggdes liksom det 
nationalromantiska Hagens kapell i centralt läge. Älvs-
borgs municipalsamhälle hade många anknytningar till 
Göteborg och man tog initiativ till att gå upp i Göteborg 
för att få bättre vägar, vatten och avlopp m.m. 

Efter inkorporeringen med Göteborg 1945 fortsatte 
utbyggnaden i de etablerade områdena med Torgny 
Segerstedtsgatan som huvudled. På 1950-talet byggdes 
Källängens radhusområde som det första stora grupphus-
området. Förtätningen av Toredamm med flerbostadshus 
påbörjades på 1970-talet, men på grund av lokalt mot-
stånd fullföljdes inte byggandet förrän in på 2000-talet.

1986 lämnade militären Nya Varvet, som blev ett 
verksamhetsområde med bl.a. skolor och bostäder i 
såväl gamla som nya hus. Att »Långedragslinjen« har kvar 
sin höga status visas av nya områden i attraktiva lägen 
under senare år som Lotsberget och Austvägen i Långe-
drags hjärta.

Dagens stora motorbåtar i Långedrag, den gamla hamnplatsen  
som förvandlades till seglarcentrum med restauranger.

Berglärkan – modernt grupphusområde i fiskelägesstil med havsutsikt.
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Tur 1

Från Kungssten till Hagen 

1 Kungssten – förstad vid stadsgränsen

Kungsstensmotet har byggts där tidigare hållplatsen  Stadsgränsen 
låg, ändstation för stadens spårvägslinje 3. Efter inkorporeringen fick 
hållplatsen tillbaka sitt tidigare namn: Kungssten. Vid Långedrags-
vägen ligger rester av förstadens butiksgata. Nuvarande Nöjds 
konditori ligger i f.d. biografen Olympia, vilket visar betydelsen av 
detta centrum. Norr om hållplatsen slingrar smala gator med 
självbyggda egnahem upp mot Korseberget och Sjöbergen med 
dess odlingar, duvslag och utsikt över hamninloppet.

2 Dalaskolan 

På 1880-talet krävde den ökande befolkningen och växande 
skolplikten fler skolor i Västra Frölunda. Kommunalstämman beslöt 
då att bygga en ny skola vid Grimmeredsvägen. Gamla Dalaskolan 
stod klar 1883 – den används idag som gymnastiksal. Behovet 
ökade kraftigt under 1910-talet och 1924 stod Stora Dalaskolan klar, 
ritad av arkitekt Elon Bernhard som ritade flera skolor i kommunen. 
1930 byggdes därutöver Lilla Dalaskolan. Båda dessa skolor är 
tidstypiska och väl bevarade klassicistiska byggnader av hög klass, 
med monumentala uppglasade gavlar och dekormålade trapphus. 
Planlösningen är oförändrad, liksom platsbyggda skåp, pärlspont 
och andra detaljer.

3 Ekebäckshöjden 

Området lockar till upptäcktsfärder bland ett virrvarr av gränder, 
egensinnigt belägna egnahem och halsbrytande utsiktspunkter. 
Gustaf Smith  (som gav namn åt Smithska udden på Näset) köpte 
mark här och styckade av tomter. Här byggde hantverkare från 
Göteborg själva sina egnahem. Området låg då utanför stadsgrän-
sen. Här fanns också skomakerier och små butiker. 1931 gjorde 
Göteborgs förre stadsingenjör Lilienberg en stadsplan, men 
konstaterade att det tidigare byggnadssättet hindrade att stadspla-
nen blev rationell – därför har området en oregelbunden charm.

4 Ruddalen

Området Ruddalen byggdes ut på 1910-1940-talen och är än idag 
glest  bebyggt.  Samplyfabriken på Trälåsvägen ägdes av herrar 
Samuelsson och Plym. De tillverkade bl.a. klockarmband.

2 3 Dalaskolans två klassicistiska  
byggnader nedanför Ekebäck
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5 Gnistängstunneln

På 1970-talet byggdes Västerleden ut till allt högre standard. Enligt 
det ursprungliga förslaget skulle leden följa Torgny Segerstedtsga-
tan, där en rad villor skulle rivas och spårvägen till Saltholmen läggas 
ned. Några tjänstemän lanserade då ett tunnelförslag som löste 
många problem. Tunneln invigdes 1978. Gnistängsmotet är ett 
exempel på att moten längs leden är färgsatta för att göra det lättare 
att hitta i god tid – unikt i Göteborg.

6 Långedragslinjens tornvillor 

I kvarteren mellan nya Varvets och Hagens hållplatser finns flera 
tvåvåningsvillor med torn och höga tak från början av 1900-talet. 
Längs Mårdgatan och Hermelinsgatan finns vackra exempel. Villorna 
byggdes gärna i flera våningar med lägenheter för vanligt folk – tornet 
inehöll ofta ett trapphus.

7 Grimmereds by   

De flesta av Västra Frölundas byar utplånades helt när de nya 
stadsdelarna byggdes. I Grimmered har mangårdsbyggnader och 
enstaka ekonomibyggnader bevarats. Byn är ovanlig, genom att 
gårdarna, utom tre som rivits, ligger kvar på en oskiftad byplats. 
Smala grusvägar, stenmurar och gräsbackar förstärker känslan av 
bondby. Byn har förtätats och omringats av radhus på 1960-talet.

8 Berglärkan – grupphusområde 

Högt i bergig terräng med vid utsikt ligger detta område byggt av 
Egnahemsbolaget. Planeringen påbörjades 1970 med Åkered, ritat 
av samma arkitekter, som en förebild. Efter ett längre avbrott 
färdigställdes området 1980. Synen hade då förändrats: variation 
och tydlig identitet efterfrågades av byggherren. Fiskeläget var en 
förebild för arkitekten, Pietro Raffone. Drygt 100 lägenheter byggdes 
i en uppsättning rikt varierade hustyper som tillåter stor terrängan-
passning. En intervjuundersökning visade att de boende var mycket 
nöjda men gärna velat ha en rikare dekorerad arkitektur än den 
enkelhet i detaljer som arkitekten eftersträvat. För att få rimliga 
avloppsdragningar i det branta området har ett speciellt lågtrycks-
system installerats som finfördelar slammet och tillåter klena rör som 
kan gå backe upp och backe ned.

9 Älvsborgs kyrka och Hagenskolan

Älvsborgs kyrka byggdes 1917 som Hagens kapell, för insamlade 
medel i municipalsamhällena Hagen och Långedrag. Kapellet ritades 
av två av Göteborgs ledande arkitekter, Karl M Bengtsson och Yngve 9 Hagenskolan med Älvsborgs kyrka i bakgrunden

6 Tornvilla vid Mårdgatan i Hagen

7 Bevarad gård i Grimmereds by1 F.d. biografen Olympia
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Rasmussen. Skolan ritades av Otto Wikander. Kyrkan ligger högt 
och har nationalromantikens typiska branta tegeltak på en låg putsad 
mur. Gavlarna har bred panel och tornet avslutas av en spetsig 
kopparhuv. Församlingshemmet är ett trähuskomplex som följer 
kullen, en långt senare tillbyggnad. 

10 Östtyska handelscentret

Byggnaden är ett resultat av handelskontakter med DDR, där 
arkitekten och s-politikern Torsten Hansson var engagerad. Hans 
nyktert rationella arkitektur har också något av »Ost-modernism« över 
sig. Idag ombyggt till engelskspråkig skola.  Bland industribyggnader 
på Redegatan ligger Tranereds gård kvar.

11 Sjögången 

Detta lilla område stod färdigt 1963, ritat av arkitekterna Osnes, 
Sunnerholm, Bergqvist och Forser. Husen samlas kring en allmän-
ning, samtidigt som avskildheten är viktig. De 18 radhusens asymme-
triska tak med endast en våning mot uteplatsen gör att man slipper 
insyn från grannen. De 8 atriumhusen har också väl skyddade gårdar.

12 Fregattgatans radhus

På en höjd ovanför Sjögången ligger dessa ganska stora radhus. 
Den tandade planen och garagen skapar en viss avskildhet samtidigt 
som det här är utsikten som är viktig. Husen ritades av Kvarnström 
arkitektkontor 1965.

13 Toredammen – 80-talshus i 70-talsplan 

Det har länge varit ett intresse att komplettera den omfattande 
villabebyggelsen i Älvsborg med flerbostadshus. Det största 
projektet har varit Toredammsområdet, som planerades redan på 
1970-talet men mötte stora protester från kringboende. Efter 
revidering av planerna blev så småningom resultatet att området 
byggdes i varierad 1980-talsarkitektur, men enligt den rätlinjiga 
70-talsplanen. Områdets senaset etapp har byggts som egnahem i 
nyfunkis från sent 1990-tal.

14 Nya Varvet

Nya Varvet ersatte under 1700-talet steg för steg det gamla militära 
varvet vid Stigberget. Bland de äldsta byggnaderna på området är 
»Vita gaveln« ute vid älven, en tvåvånings vitputsad inventariekamma-
re från 1754. Från tidigt 1800-talet blev detta en av svenska flottans 
viktigaste anläggningar markerat av Långa längans storslagna 

11 Sjögången 12 Fregattgatans radhus

14 Nya Varvet, »Långa Längan«

14 Matsalen, i fonden nybygge 14 F.d värdshuset Nobis
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nyklassicism, ritad av Fredrik Blom 1818. Längan fungerar som ett 
värn kring hamnen med kanslilokaler i mittbyggnaden och kaserner, 
verkstäder, arrest m m bakom sidoflyglarnas grövre mur. Här ligger 
nu Nordiska Hälsovårdshögskolan.  Längre från vattnet ligger flera 
bostadskaserner från början av 1800-talet. Efter att marinen lämnat 
området 1982 och ett privat byggföretag tagit över har nya byggna-
der kommit till. Den gula tegelbyggnaden med valmat tak vid kajen 
byggdes 1991 för Nordens Folkliga Akademi, ritad av Semréns. Nu 
används den som konferensanläggning. Inom området ligger också 
Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, som bedriver forskning 
och utbildning med sikte på »god och jämlik hälsa«. Något av den 
gamla idén om en nordisk akademi i Göteborg, mitt i Norden.

15 Nya Varvets skola

Den nya skolan på Finnjollegatan 1 ritades av ABAKO 1993 med 
associationer till varvets faluröda förrådsbyggnader. Bottenvåningen 
med bibliotek, slöjdsalar och idrottshall är tillgänglig som lokalt 
kulturhus medan 12 klassrum ligger på övervåningen. Intill skolan har 
också byggts bostäder och ett litet centrum med ett äldreboende.

Tur 2

Till Långedrag och Saltholmen

1 Göteborgs garnison, f.d. KA4

I raden av försvarsanläggningar längs Göta Älv kom den senaste till 
1939 – KA4, Älvsborgs kustartilleri. Regementet byggdes upp 
mellan 1944 och 1948 och moderniserades efter hand. På 1980-ta-
let avvecklades Nya Varvet och Tånguddens hamn – som förut varit 
Röda Bolagets bogserbåtshamn – blev ny örlogshamn. Efter 
nedläggningar och omorganisationer kallas området med nya 
förband för Göteborgs garnison. Inom området finns det upprustade 
Oscar II:s fort. Detta anlades 1899 »med syftet att trygga Göteborgs 
stad och flottans replipunkt«. Fortet moderniserades inför de båda 
världskrigen, och har nu blivit museum.

2 Butikscentrum Käringberget

Vid Käringberget ligger ett butikscentrum format som en båge i ren 
funktionalistisk form. Centrumhuset rymde från början bl.a. post, 
apotek och konsumaffär.

15 Nya Varvets skola

Kungssten Hagen 25
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3 Bygatans egnahemskoloni

År 1909 började Sommarhemmets kolonier byggas vid nuvarande 
Bygatan, sammanlagt 24 småstugor. Hälften av de egensinniga 
husen har bevarats och byggts till – hälften är rivna och ersatta med 
ensartade 1970-talsvillor.

4 Hinsholmen

Hinsholmen var ett litet samhälle där bl.a. skeppare och lotsar slog 
sig ned. Här grundades Västra Frölunda IF 1931. Småbåtshamnen i 
Hinsholmskilen, där Johannelundsbadet legat, tillkom 1966 med 600 
platser och byggdes ut med ytterligare 850 platser 1976 i det 
regionala bolaget GREFAB:s regi. I hamnen ligger en kiosk med hög 
k-spanarfaktor och den ger en god utsikt över villasamhällena på 
Vässingsö. 

5 Eckran

Området har namn efter gården Eckran vars  mangårdsbyggnad och 
källarvind på Käringbergsgatan 8 är från 1700-talet. Jordbruket gav 
inte så mycket i den bergiga terrängen  därför har gården mest 
använts som bostad åt militärer och ämbetsmän. Flera av de stora 
villorna som byggdes kring Eckragatan ritades av stadens främsta 
arkitekter i tidens nationalromantiska stil. På Käringbergsgatan 2 B 
ligger Nya Eckran ritad av Sigfrid Ericson. Byggnaden uppfördes 
1908 av grosshandlaren som köpte Eckran och styckade upp och 
sålde 90 tomter. Fortgatan 14 av Arvid Bjerke 1910 är ett välbevarat 
exempel på en tomt med furor och mossbelupna hällar. Typisk är 
dess kompakta volym, »klumpen«, med branta tegeltak, små utbygg-
nader, brun träpanel, småspröjsade fönster. Detaljerna är få, som den 
mönstermurade skorstenen eller ornamentet över den valvtäckta 
farstun. 

6 Gamla Långedragsskolan

Flera av de påkostade skolorna i Älvsborgs municipalsamhälle har 
byggnader från olika tider. Långedragsskolan har en träbyggnad från 
1907 i traditionell byggnadsstil. Intill ligger en smal funktionalistisk 
byggnad från 1941, ritad av Elon Bernhard med höga fönster och 
typiska »funkisdetaljer« som skärmtak och staket. En helt ny skola 
byggdes vid Patrullgatan på 1970-talet. Strax intill, vid Palmsundsga-
tan, ligger ett magnifikt stenhus som byggdes med egenhändigt 
»bakade« cementstenar av en bagare åt sina barn. Huset omges av 
en mur med balustrad, det har hörntorn och storslagen balkong och 
en kraftigt profilerad, »rusticerad«, fasad.

3 Äldre hus vid Övre Bygatan

4 Kiosken, Hinsholmshamnen

6 Långedragsskolan,  
»funkishuset«

6  
»Bagarns hus«

5 Fortgatan 14
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7 Austvägen 

Gatan har fått sitt  namn efter Långedragsbolagets initiativtagare.  På 
tidigare oexploaterade hällar byggdes här under 1990-talet ett antal 
nya påkostade villor, i en tid av växande inkomstskillnader. De stora 
husen står tätt och i kamp om den attraktiva havsutsikten lyfts de upp 
på terrasser. Några är tidsenligt nymodernistiska men de flesta är 
anpassningar av typhus från färdighustillverkare och detaljerna verkar 
hopplockade från en katalog. En jämförelse med det föregående 
sekelskiftets påkostade villor tål de dåligt. En vacker stig med utsikt 
över Långedrag och hamninloppet går norr om villabebyggelsen.

8 Långedrags seglarsamhälle

I samband med storskiftet i början av 1800-talet avsattes en 
gemensam strandplats för några av byarna i denna del av Västra 
Frölunda.  Badorten Långedrag har anor från mitten av 1860-talet. 
Här byggdes kall- och varmbadhus, men även villor. Långedragsbola-
get var drivande och tog initiativ till en spårväg ut till Saltholmen . Det 
var en riskabel satsning varför det ansågs nödvändigt att den blev 
flitigt utnyttjad. Därför lät man upprätta storstilade planer för hur 
bland annat Saltholmen och Vässingsö skulle utnyttjas. Badorten 
byggdes upp på Saltholmen.  Långedrag fick en historia av ständigt 
nya restaurangbyggnader – som fortsätter idag. Våren 2007 invigdes 
nya Långedrags värdshus, ritat av Lund och Valentin efter en 
arkitekttävling, med tidsenlig svart träpanel och stora fönsteröpp-
ningar och uteservering mot havet i väster. GKSS har sitt seglarcen-
trum och regattahamn här. 

9 Vässingsö

På Vässingsö ligger gott om fina villor i ett avskilt läge nära havet. En 
träbro leder till Ängholmen, med ett varv som kom till 1904 genom 
kronolotsarna och drevs i privat regi fram till 1990-talet. En slank 
hängbro leder till Göteborgs roddförening med sitt klubbhus. En 
kultrurstig är skyltad mellan Vässingsö och Saltholmen.

10 Saltholmen

På Saltholmen står det jugendinspirerade varmbadhuset från 1908 
med sin stora skorsten kvar som minne av badortstiden – 1989 med 
nöd och näppe räddat från rivning och nu använt som kontor. Kallbad-
huset med sitt nakenbad är en populär träffpunkt. Till Saltholmen 
flyttade allt mer av båttrafiken till Södra Skärgården från 1920-talet. 
Skärgårdsterminalen fylls till bristningsgränsen av soltörstande 
göteborgare sommartid och en utbyggnad är under planering.

7 Villor vid Austvägen, postmodernism och nymodernism

9 Ängholmen (t.v.) med träbro till fastlandet

10 Saltholmens varmbadhus
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Järnbrott-Frölunda.  
Grannskap och miljonprogram    
Kring spårvägen genom Västra Frölunda ligger en rad 
stadsdelar med flerbostadshus av olika karaktär. De 
speglar de snabba förändringar och kontraster som 
uppstod under Västra Frölundas 15-år av utveckling. 
Blomstrande bondgårdar, välskötta arrendetorp och 
inbodda kolonistugor fick vika för de nya bostadsområde-
na. Även luftvärnskåren Lv6 som invigdes 1946, fick 18 
år senare flytta för att ge plats åt bostäder.

Med en generalplan som följdes, målmedveten expro-
priation och ett utvecklat samarbete mellan staden och 
bostadsföretagen lyckades man lägga pusselbit till 
pusselbit. Det handlade om de stora bostadsföretagens 
bostadskvarter men också centrumanläggningar, stora 
vägbyggen, spårväg, skolor etc. 

I Järnbrott ägde Göteborgs stad marken. Man behöv-
de inte vänta på att marken skulle exproprieras utan satte 
snabbt igång med en stadsplan, helt i Tage William-Ols-
sons anda. I mitten ligger Radiotorget, med butiker och 
det tidiga 1950-talets typiska Forum som samlingspunkt. 

Gatorna följer mjukt åsarnas linjer som skapar gröna 
gårdar och utsikter. Låga punkthus kombinerar bevarad 
natur med utsikt utan att dominera. Här finns gott om 
radhus, kedjehus och egna hem, något som man inte 
ansåg sig ha plats för i de senare planerade grannska-
pen.  I Järnbrott fanns utrymme för att pröva nya lösning-
ar. Här byggdes experimenthuset med flyttbara väggar. 
Bostadsbolaget byggde ytsnåla radhus med hyresrätt.

Även i Högsbo ägde Göteborgs stad marken sedan 
tidigare och kunde raskt komma igång med ett stadspla-
nearbete. Arrendetorparna avhystes och stugorna revs, 
trots stora protester. Två av torpen bevarades som 
föreningsstugor alldeles intill det nya Axel Dahlströms 
Torg. Centrumanläggningen är utformad av »folkhemsar-
kitekterna« Wallinder och Brolid, som också ritade Radio-
torget i Järnbrott.  Högsbotorp byggdes av privata 
bostadsföretag och ambitionerna med bostadskvarteren 
var inte riktigt lika höga som i Järnbrott.  Redan från 
början var en spårvägslinje inplanerad – den dröjde i 10 
år. Låga hus ligger längs gator som följer naturens former. 
Högsbohöjd byggdes i slutet av 1950-talet – och ytterli-
gare torp revs. Området byggdes i det tåliga materialet 
eternit, med trevåningshus i större skala. Här byggdes 
också ett antal områden med hyresradhus.

Axel Dahlströms torg från höghuset

Radiotorget i Järnbrott, nybyggt, med småstugor i bakgrunden.  
Bortom Säröbanan breder åkrar ut sig med enstaka småindustrier.
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Resten av Västra Frölunda inväntade expropriationsför-
handlingarna. I början av 1960-talet började centrala 
Frölunda planeras. Det var  tydligare än någonsin att 
målet var så många bostäder som möjligt så snabbt som 
möjligt. Man tog sig inte så mycket tid att planera nog-
grant. Bostadsföretagen hade vuxit sig starkare. Alla 
hade sina fabriker och system för byggelement. Enligt 
arkitekt Lars Ågren kunde det gå till så här, när bostads-
företagen samlades:

Runt bordet satt representanter för de olika bostadsföre-
tagen och deras arkitekter. Brolid och Wallinder hade 
ritat Kortedala åt Bostadsbolaget med trekantiga höghus 
omgivna av en krans av trevåningshus, så de visste 
precis hur man skulle göra. White hade ritat Högsbo-
höjds gårdar åt AB Göteborgsbostäder, så de visste 
precis hur de skulle göra. Samhällsbyggen hade utveck-
lat sina betongelement redan i Södra Biskopsgårdens 
höga skivhus, så de visste precis hur de skulle göra. 
Inge Hjertén hade också en elementsystemfabrik och 
visste precis hur den skulle användas.

Med dessa utgångspunkter byggdes 12-vånings 
skivhus och punkthus, 8-vånings stjärnhus och stora 
gårdar med trevåningshus.  Det stora centret Frölunda 
Torg planerades efter direkta förebilder från USA, där 
stora »shopping malls« växte upp, med butikstorg undre 
tak och lätt tillängliga med bil. Kring det stora centret 
planerades mindre butikscentra, också de under tak som 
den delvis bevarade Althallen.

Spårvägen drogs genom de täta bostadsområdena på 
egen banvall med tunnel under Frölunda Torg. Ett nät av 
trafikleder av olika rang lades ut efter den s.k. SCAFT-
principen, där trafikslag – även gång- och cykeltrafik – 
separerades av säkerhetsskäl. Denna trafikplanering 
ledde till vidsträckta parkeringsytor, bullerzoner och 
gångtunnlar som efterhand betraktats som otrygga.

I områdena byggdes stora högstadieskolor i samma 
anda – ibland av samma arkitekter – som bostadskvarte-
ren. Kyrkorna fick ofta ett enkelt yttre kring ett omsorgs-

fullt planerat inre med olika samlingslokaler som skulle 
fånga in kyrkans roll i ett modernt samhälle.

Dessa stora områden har förnyats på olika sätt. Högs-
bohöjd och Gånglåten har gått igenom stora omgestalt-
ningar med påbyggnader och delvis ändrad karaktär. 
Förtätningsprogram syftar till nya bostäder i lägre skala i 
områden som ligger bra till ur kommunikationssynpunkt 
och där nybyggnader anses öka tryggheten. Överhuvud-
taget är det slående vid en rundtur i Frölundas miljonpro-
gramsområden idag hur välvårdade de är, och inte minst 
hur mycket omsorg man lagt på landskapsplaneringen.

Frölunda Torg har utnämnts till en strategisk knutpunkt 
i översiktsplanen och kommer att stärkas som kollektiv-
trafikknut, men också kompletteras med bostäder, nya 
butiker och kanske den biograf som aldrig byggdes på 
1960-talet.

Nyanlagd  
vattentrappa,  
Gånglåten

En gårdsbyggnad i Ekebäck har bevarats vid en sträcka  
av den gamla byslingan. Samhällsbyggens 12-våningslameller  
markerar början på det nya och slutet på det gamla.
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Tur 3 

Högsbotorp och Högsbohöjd 

1 Frölundaborg

Säröbanan drogs ut 1900 till nya villasamhällen och badplatser i 
Askim och Särö. Närmast Göteborg byggdes Frölundaborg med 
egen järnvägshållplats. Villor i olika stilar ligger kvar. Villasamhället 
har gett namn åt arenaområdet med ishallen som används av 
allmänheten lika väl som av Frölunda Hockey Indians. Hållplatsen 
heter nu Marklandsgatan. De nybyggda vita husen är billiga student-
bostäder som blev populära men tyvärr inte höll som koncept.

2 Marklandsgatan – storskaliga skivhus

De höga skivhusen längs Dag Hammarskjöldsleden markerar ett 
storskaligt tema när man närmar sig Västra Frölunda. Stadsplane-
chefen Folke Björck lär ha yttrat att detta är stadsbyggnadskonstens 
högsta ambition. På insidan öppnar sig ett soligt och lummigt 
grönområde med bl.a. Skytteskolan och förskolor i bilfri miljö. Husen 
är ritade 1959 av Nernst Hansson på uppdrag av de privata byggher-
rarna Kjellberg och Hansson. Från 1910-talet låg här Högsbokolon-
ins stugor. De flesta av stugorna flyttades i slutet av 1950-talet till 
Välen-området i Askim. Några få äppelträd står kvar. 

3 Spannlandsgatan – Skäpplandsgatan

De höga skivhusen är omsorgsfullt inlagda i terrängen av arkitekterna 
Lund  & Valentin och skapar fina uterum och lekplatser. Många 
60-talsdetaljer som trädörrar är bevarade. En vit villa i området var 
tidigare trädgårdsmästeri.

4 Kapplandsgatan 

Två stora HSB-föreningar förvaltar Kapplandsgatans röda trevå-
ningsgårdar. Kvarteren har bevarat sin karaktär. I föreningarnas regi 
byggs nu oanvända lokaler om till lägenheter med uteplats och 
moderna samlingslokaler. 

5 Högsbo kyrka

Kyrkan invigdes 1966 och är ritad av arkitekterna Bror Thornberg och 
Torsten Roos från Malmö under mottot: Vår Gud är oss en väldig 
borg. Kyrkan är byggd i betong med blästrad yta och synlig ballast, 
skärvor hämtade från stenbrott i Högsbo. Exteriören är sluten, 
interiören är ett rum för stillhet och koncentration med ljus som strilar 

2 Marklandsgatans skivhus sedda från Dag Hammarskjöldsleden

3  
Uterum vid  
Skäpplandsgatan

5 Högsbo kyrka
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in genom färglagda glas och spelar över väggarna. Församlingsloka-
lerna ligger som en långsträckt volym mot kyrksalens och det 
abstrakta klocktornets höga block.

6 Högsbotorpen berättar

Inne på en gård ligger två föreningsstugor – de enda två bevarade 
Högsbotorp en av ursprungligen ett 100-tal. Det ena av torpen har 
nyligen flyttats ytterligare några meter för att ge plats åt utbyggnaden 
av servicehuset. I början av 1900-talet kunde stora barnfamiljer 
arrendera mark och uppföra sådana stugor  enligt typritningar. 
Många odlade upp små trädgårdsparadis i backarna. Enstaka 
bersåer och torptrappor ligger kvar här och var som minnen av det 
utplånade området. Föreningen Högsbotorpare ordnar minnesvand-
ringar och har gett ut minnesboken Högsbotorpen berättar.

7 Axel Dahlströms Torg

Högsbotorp är den första moderna stadsdelen i Västra Frölunda. 
Den byggdes av många privata byggmästare, som dock inte ville 
förvalta husen. Det allmännyttiga Familjebostäder som bildades för 
att köpa upp privata fastighetsägare fick en stor uppgift här. Det 
tidiga 1950-talets torg var viktiga manifestationer av tidens idéer om 
grannskap med gemensamhetsanläggningar. Arkitekterna Brolid och 
Wallinder ritade flera av dessa torg och Axel Dahlströms torg är 
kanske deras allra mest konsekvent genomförda. Det slanka 16 
våningar höga bostadshuset med smålägenheter är ett landmärke, 
på samma sätt som en gång kyrkans torn. Den låga längan på torgets 
västra sida innehåller bibliotek och samlingslokaler, 50-talstorgens 
»Forum«, på övervåningen. Valandsprofessorn Endre Nemes 
kraftfulla marmorintarsia markerar kulturbyggnaden. Det höga 
bostadshuset längs spårvägen har en ovanlig lösning, inspirerad av 
Le Corbusiers Unité d’Habitation. Via korridorer på våning 2, 4 och 6 
når man tvåvåningslägenheter. Hustypen är avläsbar i fasaden som 
har balkonger bara på varannan våning.

8 Bankogatan

Husen i Högsbotorp byggdes av privata byggherrar. De röda husen 
vid Bankogatan är ritade av Sannaskolans arkitekt, Åke Wahlberg, 
med många hörn för att få goda lägenhetslösningar. Statens 
byggnadslånebyrå ville först avslå lånen - »inte kan man bygga ett hus 
med 29 vinklar«. Förment slätstruken  »lånearkitektur« var ett 
begrepp som föddes ur sådana bedömningar.

7 Marmorintarsia av Endre Nemes

7  
Höghuset och närmast  
huset med  
tvåvåningslägenheter

6 Torpflytt 2007

9 Högsboskolan med barnanpassad fönsterhöjd
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9 Högsboskolan

Högsbotorp är på många sätt en ideal grannskapsenhet, där även 
den stora skolan, byggd 1954–56 för 1000 elever och ritad av 
Ekholm & White, ligger »mitt i byn«. De olika årskurserna fick egna 
gårdar och smala huslängor passades in mellan platsens hällar och 
dungar. Dagsljus var viktigt och klassrummen fick fönster åt två håll. 
Omtanken om elever i olika åldrar var stark. Typiskt är de lågt sittande 
fönstren, i handstagshöjd, som finns kvar i några dörrar och var till för 
att små barn skulle kunna titta ut genom dörren.

10 Pennygången

Hela Högsbohöjd byggdes med eternitfasader – ett fasadmaterial 
som användes mycket i det regniga och blåsiga Göteborg kring 
1960. I ena halvan prövades 1960-talets rationella byggteknik och 
standardisering  en av de första gångerna. Husen byggdes med 
pelare och balkar i betong och fasader i betongelement klädda med 
eternitskivor. Göteborgsbostäders chef Inge Hjertén krävde att 
arkitekterna, White arkitekter, skulle rita bara en lägenhetstyp (4 rum 
och kök) för områdets alla 760 lägenheter. Det lyckades med en 
»turbinlösning« med identiska (inte spegelvända) kök kring ett mörkt 
trapphus. Stadsbyggnadskontorets krav på slutna gårdshörn I det 
blåsiga läget tvingade dock fram speciallösningar i hörnen. Penny-
gången såldes till Skanska och genomgick under 1990-talet, till 
skillnad från Växelmyntsgatan, en »lagom« ombyggnad.

11 Fredrikas och Annas gård

Den andra halvan av Högsbohöjd bebyggdes med flerbostadshus 
med varierat lägenhetsbestånd, från ett rum och kokvrå för pensionä-
rer till femrums familjelägenheter. Husen ritades av Poul Hultberg 
och Arne Nygård och var klara 1961. Under 1990-talet byggdes 
Växelmyntsgatan om av Poseidon på ett sätt som närmast får kallas 
»turn around«. Olika delar av det enhetligt vita området byggdes om 
på helt olika sätt, och ritades av olika arkitekter. De första husen, i 
öster, fick fler lägenheter, hissar, mer traditionella sadeltak och 
tegelfasader. De senare ombyggda husen i väster är mindre påkos-
tade.. Ett av dem är ombyggt till äldreboende med vackra inglasade 
balkonger. Adresserna, som Fredrikas gård, har fått namn efter 
kvinnor som bodde i de rivna Högsbotorpen. Ett av torpen ligger kvar, 
bebott och kulturskyddat nedanför de stora husen. 

12 Växelmyntsgatan atriumhus

Högsbohöjd kompletterades med småhus i hyresrätt. Söder om 
flerbostadshusen ligger atriumhus på 4 rum och kök »rygg i rygg« i 

10 Pennygången  
mot Växelmyntsgatan

11  
Växelmyntsgatan, 
»Fredrikas Gård«

12 Atriumhus 13 Radhus

14  
Nasirmoskén
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vinkel kring en plankomgärdad gård. Köksfönster mot gångvägen. 
Husen ritades av Osnes och Sunnerholm 1960.

13 Växelmyntsgatan radhus

I väster, mot Ekebäck, ligger radhus, ritade av John Snis. Området 
följer terrängen väl med korta huslängor.

14 Nasirmoskén

Ahmadiyya-församlingen invigde 1976 Sveriges första separata 
moskébyggnad. Den var ritad av White arkitekter och ansågs av 
många likna en svensk småstadskyrka. Moskén blev med tiden för 
trång och en ny och större invigdes 2001. Den ritades av Abdul 
Raschid från Ahmadiyya Muslim Association i London. Byggnaden 
innehåller två bönehallar, samlingslokaler och imamens bostad.  
Ahmadiyyas lära accepteras inte som islam av de flesta muslimer, 
som inte kallar Nasir-moskén för en moské.

Tur 4  

Flatås och Kaverös 

1 Bua Gård

Bua Gård har anor från 1600-talet och var en av Västra Frölundas 
största gårdar. Även i Göteborgs stads ägo levererade gården mjölk. 
Gården räddades som officersmäss åt Lv6 och är nu Kronängssko-
lan – en skola för barn med särskilda behov av en trygg miljö.

2 Högsbo sjukhus – f d Lv6

Göteborgs luftvärnskår startade under andra världskriget. Lv6 fick nya, 
låga byggnader i tegel. Redan 1964 flyttade man till Kviberg för att ge 
plats åt utbyggnaden av Flatåsområdet. Nu används regementsbygg-
naderna av Högsbo sjukhus som är inriktat på rehabilitering och 
geriatrisk vård. Flera nya större vårdbyggnader har tillförts området.

3H Högsbo industriområde

Det stora industriområdet började byggas på 1960-talet på Högsbo 
gårds marker. Det har fungerat väl och kompletterats med nya 
industriföretag, men också allt mer urvals- och fackhandel. I norra 
delen har kontorsbyggnader från 1980-talet byggts med postmoder-
nistiskt uttryck. I områdets östra utkant ligger Högsbo pegmatitbrott 
som var i drift 1945-1950. Pegmatit används vid porslinstillverkning. 

1 Bua Gård 3 Högsbo pegmatitbrott

2 Paviljong i Högsbo sjukhuspark
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Geologer har funnit över 25 olika mineraler i gruvan. Sedan 1973 är 
gruvan naturreservat. En stig leder upp till Änggårdsbergen.

4H Omlastnings- och återvinningscentral

Det regionala bolaget Renova har stora omlastningsstationer, där 
sopbilarna töms, varav en i Högsbo. Soporna pressas samman och 
går i stora specialfordon till Sävenäs förbränningsanläggning.  En 
återvinningscentral med många fraktioner är granne.

Punkt 3H & 4H återfinns på kartan på omslagets bakre insida.

5 Flatås Torg

I slutet på en återvändsgata inne bland den kvartersliknande bebyggel-
sen i Flatås ligger ett litet torg med en butikslänga och även butiker i 
bottenvåningen på bostadshus. Flatåskyrkan tar upp omgivningens 
gula tegel och antyder sin speciella funktion med ett kort klocktorn. 
Kyrkorummets kubiska volym har högt sittande kvadratiska fönster, en 
geometrisk enkelhet typisk för 1960-talets kyrkor. Flatåskyrkan ritades 
för Missionsförbundet av Johannes Olivegren, en av 1960-talets 
flitigaste kyrkoarkitekter, och invigdes 1964.

6 Pilotis på Svängrumsgatan

Flatås är byggt i gult tegel – en bra bild av miljonprogrammet i dess 
vanligaste form. Några av husen står på pelare och har lägenheter i 
två plan. Det verkar som om Riksbyggens arkitekter varit direkt 
inspirerade av den franske arkitekten Le Corbusier. I Flatås låg 
tidigare en av Göteborgs mest populära bygglekplatser. Det var ett 
av de mest kända uttrycken för stadsträdgårdsmästare Arvid Bengts-
sons omsorg om barnens behov i bostadsområdena. Lekplatsen 
byggdes om av barnen hela tiden. Efter 15 år stängdes den och 
jämnades faktiskt med marken. Orsaken var inte ett misslyckat arbete 
utan organisatoriska förändringar.

7 Kaverös 

I en björkskog ligger gula tegelhus, ritade av arkitekt Lars Ågren. 
Husen är i fyra våningar och har förberetts för hiss. Området blev ett 
av de första som undersöktes som möjligt att förtäta. Efter omfattan-
de samråd har vissa av husen byggts på med två våningar. Även ett 
parkeringsdäck vid hållplatsen byggs på.

8 Basungatan

I norra delen av Järnbrott har HSB byggt två höga skivhus med utsikt 
mot grönska åt båda håll. Husens läge och form uttrycker andan i den 

5 Flatåskyrkan

8 Basungatan mot grönområdet

6 Svängrumsgatan, hus på pelare 7 Kaverös – påbyggt
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ursprungliga planen av Tage William-Olsson, höga, långa »husmas-
kar« med gata på ena sidan och fri sikt över ett grönområde på andra 
sidan. En grundskola från 1960-talet revs för några år sedan och har 
gett plats åt helt nytt äldreboende, Kaverös Äng. 

9 »Lösgommarna«

De tio rödtonade husen med konkav form är iögonenfallande och det 
första man ser när man når centrala Frölunda. De ritades 1960 av 
GAKO:s arkitektkontor åt Riksbyggen. Den buktande planformen är 
originell och fick ingen efterföljd. Men den var rationell på ett sätt 
som var typiskt för det experimentella sena 1950-talet. Formen ger 
större bostadsyta i de ljusa hörnlägena och mindre husdjup mot 
kärnan med dess trapphus. Husen var omslagsbild för Riksantikva-
rieämbetets informationsbroschyr Arkitekturåret 2001, »Modern 
hembygd«. Fasaden var från början i brännlackerad eternit i brandgu-
la toner men när husen tilläggsisolerades fick de plåtfasader.

10 Althallen / Prisma butikscentrum

Kring 1960 byggdes några små butiksanläggningar där det vackra 
överljuset gjorde dem till lockande lokala mötesplatser. Althallen på 
Gitarrgatan 5, ritad av kommunala konsultkontoret GAKO 1962, är 
en av dem. Från början gick den överljusbelysta gallerian från gavel 
till gavel på det enkla tegelhuset. Numera är det mesta förbyggt. 
Prisma på Norra Dragspelsgatan 18 är en annan butikshall som är 
rivningshotad. Det spetsiga glasprismat lyste lång väg.

11 Altplatsens äldreboende

Detta äldreboende är också en träffpunkt. Det ligger grupperat kring 
en trädgård i ett »grönt mellanrum« mellan höghuskvarteren. Som 
granne ligger ett gruppboende i sympatisk skala. Båda är exempel 
på 2000-talets omsorgsfullt utformade institutioner.

12 Ruddalens motionsområde med motionshall

Ruddalen är ett stort ströv- och motionsområde med naturstigar, 
skogspartier, dammar och motionsspår. I Ruddalens centrum finns 
isbana, motionshall och klubbstugor. Rudhallen invigdes 2002 och 
är den enda allvädersbanan för hastighetsåkning på skridskor i 
Sverige. En stor fackverkskonstruktion skyddar för regn och blåst. På 
Slottsberget finns också fornlämningar. Förutom en fornborg med ett 
bronsåldersröse på fornborgens högsta del finns också ett litet 
järnåldersgravfält med domarringar och tre stensättningar.

9 »Lösgommarna«

11  
Altplatsens  
äldreboende

12 Ruddalens skridskohall
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Tur 5

Från Järnbrott till Kommandobryggorna

1 Radiotorget

Radiotorget med sina låga affärslängor och sitt Forum ritades av 
arkitekterna Brolid och Wallinder som hade en speciell känsla för 
folkhemmets miljöer. Torget har terrassering som skulle kunna 
fungera som sittplatser vid teaterbussens besök. Butikerna har 
förändrats men än lever det lilla torget som rustades upp med bl.a. ny 
belysning och gårdsgata 2004.

2 Relägatan punkthus

De låga punkthusen är mjukt inpassade i terrängen och har endast 
tre lägenheter per trapplan, vilket ger ljus från tre håll i de flesta 
lägenheterna. De är ritade av Brolid och Wallinder 1950–55. 
Arkitekterna var mästare i »korsordslösning«, att få lägenhetspusslet 
av rum att gå ihop med vackra rumssamband som gav ljus och 
genomblickar också i små lägenheter. Lamellhusen intill har trerum-
mare på 55 kvm, vilket var vad en arbetarfamilj i början av 1950-talet 
ansågs ha råd med.

3 Experimenthus med flyttbara väggar

Göteborg låg långt framme i början av 1950-talet när det gällde 
experimentbyggande. Ett av de problem arkitekterna såg var att de 
bostäder som byggdes snart skulle bli för små med snabbt växande 
standard. 1950 ordnade Göteborgs Stads Bostads AB en idétävling 
som vanns av stadsplanechefen Tage William-Olsson och hans son 
Anders. Förslaget var ett högt smalhus med flyttbara mellanväggar 
och ett barkök med öppet samband med vardagsrummet. En 
standardlägenhet på 56 kvm skulle genom att spara in på matplatsen 
i köket kunna innehålla tre rum. Flyttbara väggar skulle kunna låta 
lägenheten förändras med ändrad familjestorlek. Det experimenthus 
som byggdes på Modulatorsgatan 15 1951–53 hade Lars Ågren 
som arkitekt och rymde 20 lägenheter från 42 till 87 kvm. Mellan-
väggselementen hade synliga skarvar och fick inte tapetseras över. 
Flexibiliteten har dock kommit att användas allt mindre. Bara det ena 
trapphuset har hiss. Genom en förbindelsegång på fjärde våningen 
ska ingen behöva gå mer än en trappa upp.

4 Järnbrottsskolan

En av de stora 1950-talsskolorna som nu anses färdig för rivning, 
ritad av Ekholm & White 1959. Samtidigt skall energianpassade hus 
av typ passivhus byggas på tomten. Väster om skolan står en av 2 Punkthus på Relägatan
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panncentralerna, »Tratten«. De lokala fjärrvärmesystemen var viktiga 
för att skapa en god miljö i området. Men de blev också till landmär-
ken högre än kyrkotornen och symboler för grannskapens gemen-
samhetsbyggande. Tratten fick sin rymdraketskänsla genom ett 
aluminiumskal som med helikopter träddes över den platsmurade 
tegelskorstenen.

5 Rundradiogatan 12 – solvärmehus med växthus

Kerstin och Christer Nordström hade länge experimenterat med 
solfångare och växthus. När AB Göteborgshem planerade en 
satsning på energihushållning i Järnbrott,  fick man igång ett 
samarbete och statliga byggforskningsanslag för att pröva sina idéer 
i praktiken. 1986 stod huset färdigt och spänningen var stor, 
eftersom idén inte kom från de boende utan från entusiastiska 
idékläckare. I växthuset odlas tomater och andra grönsaker av 
hyresgästerna. Det har blivit en träffpunkt i huset. Solvärmesystemet 
med luft som värms i solfångare på taket ger en genomsnittlig 
energibesparing över året med 40 % – det hör till de bästa i Sverige. 
På sommaren delar man t.o.m. med sig av solvärmen till grannhusens 
varmvatten. Och det har blivit komposter, odlingslotter på gräsmat-
tan o.s.v. Huset är nu ett av Poseidons mest populära. Samma idé 
utvecklades vidare i Västra Gårdsten.

6 Lekplats från Anna Branzells tid

Anna Branzell ritade lekplatser på 1950-talet. Ett vackert exempel 
med vattendamm och omväxlande aktivitetsmöjligheter finns på 
Bildradiogatan. 

7 Egnahem Antenngatan

Järnbrott blev ett av Göteborgs mest blandade grannskap med 
radhus och egnahem av olika typer. Vid Antenngatan ligger små 
kedjehus. Vid Sändaregatan ligger små tvåplans radhus ritade av 
Egnahemsbyrån.

8 Hyresradhus Elektrongatan

Ett av de första försöken med hyresradhus med små (xx kvm) 
välstuderade lägenheter utvecklades av Bostadsbolaget med Lars 
Ågren som arkitekt. Ett område med följande hyresradhus byggdes 
på Högsbohöjd av Göteborgs bostadsföretag. På 1960-talet visade 
det sig svårt att finansiera radhus som hyreshus. Därefter fortsatte 
Egnahemsbolaget på den inslagna vägen och utvecklade tillsam-
mans med GAKO arkitektkontor radhus i egnahemsform.

5  
Solhuset med  
växthus

6  
Lekplats vid  

Bildradiogatan

3 Experimenthuset med flyttbara väggar
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9 Tofta Nordgård

Nedanför kyrkan ligger Tofta Nordgård, som varit prästgård sedan 
1700-talet. Här är nu centrum för Hembygdsföreningens verksamhet. 
På fältet utanför står en radiomast som minne av rundradiostationen 
som har gett namn åt stadsdelens gator.

10 Utsikt över Frölunda Torg

Det är bara 12 år mellan det låga och ombonade Radiotorget och det 
stora köpcentret Frölunda Torg. En vandring över åsen ger perspek-
tiv på hur samsynen om att bygga fler och större bostäder ledde till 
en snabb utveckling inom byggindustrin och samhällsplaneringen.

11 »Käppen«

De stora enkla formerna som kunde uppfattas i förbifarten från bilen 
hörde till 1950-talets nya stora skala. Det 800 m långa hus som 
kallas »Käppen« eller »Metkroken« efter sin planform ritades liksom 
»Kommandobryggorna« 1959–64 av ett specialsammansatt Västra 
Järnbrotts arkitektkontor. Arkitekturen är ganska traditionell i tegel 
och med sadeltak.

12 »Kommandobryggorna«

Sexton 12 vånings punkthus längs Dragspelsgatan riktar in sig mot 
havsutsikten i sydväst. De kallas också »Strykjärnen« efter sin 
trekantsform. Jämfört med de liknande trekantiga punkthusen i 
Kortedala byggda några år tidigare och ritade av delvis samma 
arkitekter har man här fått krav på att lösa in fem lägenheter per 
våning i stället för tre, ett uttryck för tidens växande skala. Fasaden är 
klädd i korrugerad aluminium, liksom eterniten ett skivmaterial använt 
som »regnkappa«.

13 Västra Frölunda kyrka

Västra Frölunda kyrka invigdes 1866 efter att ha flyttat från den 
gamla platsen vid Frölunda Smedja. Den ritades av J.A. Westerberg i 
en robust nygotik av granit med putsade fönsteromfattningar. I 
anslutning till kyrkan ligger ett nytt flerbostadsområde med låga hus i 
mönstermurat tegel, kallat Frölunda kyrkby.

14H Högsbo kriminalvård

Högsboanstalten invigdes 1990 och är en sluten anstalt med 
modern utformning.

13 Västra Frölunda kyrka. I bakgrunden Frölunda sjukhus

11  
En av »Käppens«  
många entréer

12 Kommandobryggor på land
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15H 421

I konkurrensen mellan köpcentra i Västra Göteborg är »421« (efter 
postnumret) det som senast tagit upp kampen med de etablerade 
Frölunda Torg och Sisjön.

16H Västra Frölunda  kyrkogård

På kyrkogården, vid Gamla  Särövägen, låg omkring år 1200 
Frölundas äldsta kyrka, nämnd i Västgötalagen. Under Nordiska 
sjuårskriget 1563-1570 skövlades den och brändes. Kyrkan nyupp-
fördes och återinvigdes 1622 och revs 1866. En minnestavla över 
den gamla kyrkan finns på kyrkogården.

17H Husknuten

Husfabrikanternas egen permanenta mässa – väl anknuten till 
marknaden för småhusbyggande i Västra Frölunda och Askim.

Punkt 14H–17H återfinns på kartan på omslagets bakre insida.

Tur 6

Kring Frölunda Torg   

1 Frölunda Torg - inför förändring

Vid Arne Jones skulptur Universum, vid nedgången till spårvägen får 
man en överblick över Frölunda Torg. Det stora köpcentret liksom 
raden av skivhus och det höga sjukhuset ritades i olika omgångar av 
stockholmsarkitekterna Klemming och Thelaus. Skivhusen byggdes 
1962-63. Torget invigdes 1966 och fick redan 1967 arkitekturpris ur 
Per och Alma Olssons fond för »att de amerikanska idealen och 
tidens storskalighet kommer till uttryck«. Torget har varit hårt 
utnyttjat. Tillbyggnader på 1980-talet har gjort byggnaderna 
klumpigare och spårvägshållplatsen mörkare. Nu planeras en stor 
stadsförnyelse med återställning av spårvägshållplatsen, nya butiker i 
markplan, flera bostadskvarter m.m.

2 Mandolingatan

De tjocka skivhusen i 12 våningar på Mandolingatan är utpräglade 
exempel på AB Samhällsbyggens storskaliga elementbyggnadsarki-
tektur. Varje trapphusplan innehåller fyra lägenheter, varav två 
enkelsidiga. Husen är ett av den funktionalistiske pionjären Erik 
Fribergers sista verk – efter det snarlika Kvibergshuset.

1 Frölunda Torg, köpcentrum, trafikknut och höga skivhus
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3 Kulturhuset

Vid uppgången till Frölunda kulturhus ligger ett bevarat hus kvar från 
Ekebäcks by. Historiska museet gjorde stora ansträngningar att 
bevara byn med sina kringbyggda gårdar – men förgäves. På höjden 
ligger Göteborgs största kulturhus, ritat av John Snis och invigt 1979. 
Det var, liksom Blå Stället i Angered centrum, en viktig satsning på 
kultur i förorterna, med stort bibliotek, samlingslokaler, stadsdelsbad 
längs en inomhusgata – och ett gymnasium som samutnyttjar 
lokalerna. Utställningshallen som galleri har fungerat bra. Biografen 
byggdes aldrig, men finns med i torgets framtidplaner nu. Arkitektu-
ren är slitstark offentlig miljö i tegel och klinker.

4 Inomhustorget

Frölunda Torg är Sveriges största inomhustorg, med en hög och ljus 
butikshall i två plan. Torget invigdes den 8 septemberr 1966. 
Konceptet var att ha nyttoköp längst in och annat i början av torget 
för att man skulle förledas köpa mer på vägen. Mot exteriörens 
ganska slutna tegellåda står den mera festliga interiören med takets 
omvända välvning som kommer av de stora fackverksbalkarnas form. 
Skulpturala spiraltrappor i betong framhäver, tillsammans med 
rulltrapporna, den ständiga rörelsen av människor mellan de två 
våningarna. Butiksinnehållet har växlat. I början fanns ett varuhus och 
alla vanliga butiker, som elaffär och färgaffär. Nu tar klädbutiker över 
och caféerna blir fler – i likhet med vad som också händer i innersta-
den.

5 Näverlursgatan

På torgets solbelysta västsida ligger en rad restauranger. Busstermi-
nalen är ombyggd, med »Stjärntrafik«, där bussarnas avgångstider 
passar för byten kors och tvärs på fasta minuttal, vilket gör torget 
attraktivt för kollektivtrafikresenärer. Nedanför de upprustade 
skivhusen har Näverlursgatan mer och mer utvecklats till ett butiks-
stråk i mindre skala med salubodar och matställen. 

6 Stjärnhusen

Stjärnhusen var ett sätt för AB Göteborgsbostäder att pressa 
rationaliteten i byggandet långt. Lars Ågren ritade husen med fem 
identiska trerumslägenheter. En av lägenheterna får dåliga solvärde-
na och trerumslägenheterna passar varken singelhushåll eller 
barnfamiljer, varför de hört till de mindre populära. Samma hustyp 
finns också på Teleskopgatan i Bergsjön.

3 Frölundabadet

6 Stjärnhusen

4 Inomhushallen, Frölunda Torg –  
takets välvda form bestämt av konstruktionen
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7 Gånglåten

De trevånings eternitklädda husen ritades av White arkitekter för 
Göteborgshem 1962 och omsluter en stor, bilfri gård. Området 
kallades då Slottsberget. Avsikten med projektet var att visa att man 
med 3–4-våningshus kunde klara en exploatering som motsvarade 
de 10-våningshus generalplanen föreslagit här. Köken vänder sig in 
mot leksidan på gården. Husen byggdes om och på i slutet av 
1990-talet. Puts ersatte eternit i fasaderna och flera av husen 
byggdes på med två våningar och ger ett nästan innerstadsmässigt 
intryck. Gården är omsorgsfullt upprustade med bl.a. en vattentrap-
pa. Från gården har man genomgång till slottsskogsliknande 
gräsmattor i Ruddalenområdet.

8 Radhus Banjogatan

Dessa hyresradhus ritades av White för Göteborgs Stads Bostads-
företag och ligger vackert bågformiga i terrasser som ger utrymme 
både för egna trädgårdar och offentliga lekplatser.

9 Brandstationen

Den stora brandstationen byggdes 1962. År 2000 byggdes den till 
och samtidigt byggdes en stor idrottshall »Hall of Flame« som 
används av idrottsföreningar och allmänhet utom av stationens 
personal – en »Göteborgsmodell«.

10 Altbo Grimmered   

Altbo är Göteborgs stads projekt för bostäder hos bostadslösa, som 
man söker tomter för runt om i staden. Altbo Grimmered är ett av de 
senaste projekten där var och en har sin bostad med självhushåll. 
Som flera andra Altbo-byggen har det överklagats av många, trots att 
det ligger långt från andra bostäder.

11 Grimmereds industriområde

Som ett av de få verksamhetsområdena i Västra Frölunda har det med 
tiden blivit allt mer brokigt i sin sammansättning. Här finns bil- och 
båtverkstäder, vitvaruhandel, järn- och färghandel, men också ren 
kontorsverksamhet. Grimmereds Industriby ligger i norra delen av 
området. Det byggdes av stadens bolag Hantverks- och Industrihus i 
Göteborg, för att gynna företagsamheten i det stora bostadsområdet.

8  
Radhusen på  
Banjogatan

9  
Brandstation

11 Grimmereds industriby – hantverkshus

7  
Gånglåten
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Tynnered-Näset. Närmare havet
Väster om Västerleden, i Tynnered, Fiskebäck, Önnered 
och Näset framträder ett välordnat samhälle – den 
svenska modellen i fulländat skick? Här är det nära till 
havet. För stenåldersforskningen har de arkeologiska 
utgrävningarna på Näset betytt en del eftersom man 
hittade organiskt material som ben och horn i Bua Väster-
gård. Att det organiska materialet bevarats beror på att 
havets yta höjde sig under en period och i samband med 
detta täcktes boplatserna över av lera, sand och grus. 
Näsethalvöns tämligen sprickfria gnejs lämpar sig väl för 
brytning, vilket har präglat Näsets utveckling genom sten-
brotten och därtill hörande verksamheter från slutet av 
1800-talet. 

Sommarstugor började byggas på Näset redan under 
tidigt 1930-tal. En del bönder arrenderade ut mark, man 
fick bygga sig en stuga själv. De första stugorna var små 
fyrkantiga sportstugor eller välvda av masonit som kunde 
sättas upp i början av sommaren och plockas ned i slutet 
av säsongen. Den allmänna semesterns införande 1938 
(2 veckor) ökade intresset för sommarboende och bad. 
Badplatserna Saltsjönäs, Möttvik, Smithska, Stegerholm, 

Bredvik, Hammar och Rörvik fick sitt uppsving från 
1910-talet. Flera hade även dansbanor dit folk från hela 
stan kom för att dansa. 

Det stora fiskeläget i Fiskebäck är fortfarande aktivt, 
med en rad företag med marin anknytning. Även Önnered 
är ett litet fiskeläge med marina verksamheter. I Önnered 
finns också delar av den gamla byn bevarade. Övriga 
stora byar har fått stryka på foten. Flera större och mindre 
badplatser på Näset och kring Fiskebäck lockar stadsbor 
på sommaren – liksom småbåtshamnarna i samma 
områden. Näset och Önnered blev populära sommarstu-
geområden på 1930-talet. Några finns kvar, men de 
flesta har ersatts av större villor för åretruntboende. 

Området är rikt på frikyrkor. Liksom på öarna har 
kustens samhällen nåtts av väckelserörelser sedan slutet 
av 1800-talet. Flera stora missionssamfund har kyrkor i 
Fiskebäck. Också kring Opaltorget och i övriga Tynnered 
finns bl.a. en pingstkyrka. Svenska kyrkan har satsat på 
såväl församlingskyrkor som småkyrkor i området.

Utbyggnaden av Tynnered skedde i mitten av 1960-ta-
let med trevåningshus längs spårvägens fortsättning från 
Frölunda Torg. Skalan är genomgående lägre än kring 
Frölunda Torg, med trevåningshus kring årdar i oliak 
utformning. Längre från spårvägen och närmare havet 
har stora småhusområden byggts upp enligt Generalpla-
nen 1959, framför allt med radhus. Radhusen utveckla-

Missionsbåten Elida framför isverket i Fiskebäcks hamn  
– Sveriges största fiskeläge

Allianskyrkan i Fiskebäck – byggd av församlingsmedlemmar 1988



60 Sidfot 61 Sidfot

des i början av 1900-talet som en form för eget hem i 
stadsmiljöer. I och med 1930-talets funktionalism och 
självbygge blev radhuset en bostadsform för breda 
grupper. Hyresradhus testades i Järnbrott och Högsbo-
höjd. »Friluftsstaden« i Malmö blev en förebild för radhus-
områden där husen var placerade i en parklik omgivning. 
Källängen och Korsåsen är sådana exempel i Västra 
Frölunda. 

Mer framgångsrik blev modellen med radhus som läng-
or längs »småstadsgator« efter dansk och sydsvensk 
förebild. Göteborgs Stads Egnahems AB gick i bräschen 
med GAKO arkitektkontor som projektör. Hyresradhusen 
höll inte ekonomiskt, men stora områden med samma 
hustyp gav rimliga insatser för bosparande egnahemskö-
pare. Åkered med nästan 500 hus blev en förebild och är 
idag med i programmet för kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse. 

I området finns stora grönområden. Stora delar av 
havsstranden är tillgänglig med gångvägar. Högenområ-
det, Sjöbacka, Påvelund och Välen är grönområden med 
gångvägar, motionsslingor – och ridhus.

Tynneredsområdet har ett väl utbyggt vägsystem, med 
separata gång- och cykelvägar. Den spatiösa planering-
en leder till stora parkeringsytor, skyddszoner och 
reservmark på gränsen till bebyggelsen. Detta den stora 

skalans stadsbygge ger överblivna ytor som kan använ-
das för nya funktioner som dyker upp. Såväl gruppboen-
de för funktionshindrade som kontor och  nya samlingslo-
kaler har kunnat byggas. 

I Norra Tynnered har den stora assyriska gruppen 
byggt ett eget kulturhus, liksom en syrisk-ortodox kyrka.

Låga radhus i Källängen – i parkliknande grönområde

Kedjehus i Åkered – med danska småstadsgator som förebild

Smyckegatan ligger runt ett stort inre grönområde,  
Smyckeparken. Områdets byggdes om, fick fler våningar, hiss, 
tegelfasader och sadeltak på 1980-talet
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Tur 7

Påvelund – Fiskebäck 

1 Påvelund centrum och skola

Påvelund var uppmärksammat på sin tid för enhetliga tegelbyggna-
der av dansk framtoning – stor skola, hyreshus och centrum i ett 
blivande stort radhusområde.

2 Pärt-Antons gata

Stadsplanen tillkom 1969. I den finns en uttalad inriktning på 
blandade hustyper. Pärt-Antons gata är ett  område med tvåvånings 
radhus byggda av Egnahemsbolaget och ritade av Kvarnströms 
arkitektkontor. Husen har carport som bildar en liten skyddad gård 
utanför entrén.

3 Källängen 50-talsradhus

Riksbyggen ligger bakom detta inbodda radhusområde  med olika 
stora hus i tegel och eternit. Husen är ensartade men gårdar och 
gröna rum varierar och ger en känsla av »friluftsstad«. De boende har 
tagit områden utanför entréerna i besittning och olika djärvt målat om 
fasaderna. 

4 Fiskebäcksskolan

1970-talsskola upprustad och tillbyggd på 2000-talet. Skolan ligger 
mitt i ett långsträckt bostadsområde med radhus och atriumhus.

5 Bratthammar 

Radhusen byggdes vidare västerut på 1980-talet. I ett av dessa 
områden spelades TV-serien »Svenska Hjärtan« in. Vid Melongatan 
har man strävat efter variation i skala och färg med ett småskaligt 
rutmönster av envånings och tvåvånings radhus och grupphus.

6 Svartskärshagen

I det villa- och radhustäta Fiskebäcksområdet har behovet av 
hyreslägenheter varit stort. 199X stod det lilla området klart med 
gårdar i omsorgsfull tegelarkitektur. Området innehåller både 
familjelägenheter och gruppbostäder för funktionshindrade.

7 Högenskolan - 20-talet

I ett avskilt läge i skogskanten ligger detta »lantliga skolpalats«, en av 
Frölundas många omsorgsfullt utformade skolor. Den lilla skolan ritades 2 Pärt-Antons gata 3 Källängen
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av I Burman. Den är från 1930 men har 1920-talsarkitekturens hela 
repertoar av pilastrar, festonger och slutstenar lagda ovanpå den släta 
putsen. I närheten ligger tidiga sommarstugor kvar i skogsområdet.

8 Högen – Sjöbacka 

I Högen har man sparat ett stort grönområde från bebyggelse. Här 
finns strövstigar och motionsspår. Önnereds ridklubb har byggt ett 
stall och både hästhagar och ridslingor får plats. Inom Högens 
grönområde finns ett röse med fin utsikt samt en stensättning, och i 
dalgången nedanför stensättning nr 26 finns rester av en stenålders-
boplats, som delvis är utgrävd. På den stora byggtippen mellan 
Högen och Eskils kanal har fritidsområdet Sjöbacka etablerats och 
blivit mycket populärt.

9 Allianskyrkan

Alliansmissionen är en väckelse med stark förankring i Västra 
Frölunda. När »Salen« från 1910 blev för liten byggdes först Ankaret 
1977 för ungdomsverksamhet.n.  Den nya stora kyrkan är från 1988 
med bärande limträbalkar ritades av Nordiska Trähus. Församlingen 
byggde kyrkan  med nästan helt eget arbete på 1 1/2 år och med 
enbart insamlade medel.

10 Fiskebäcks hamn och museum

I Sveriges största fiskehamn, Fiskebäck har stora ståltrålare sin 
hemmahamn. De fiskar dygnet runt och syns mest på semestern. Sin 
nuvarande form fick hamnen kring 1960-talet när stora mängder 
massor från rivningar i Majorna tippades här. Den smala och höga 
faluröda isfabriken vid kajen och den likaledes faluröda nätfabriken 
innaför den ritades i slutet av 1960-talet av arkitekten Voldemars 
Vasilis. Isfabriken byggde på en uppfinning av fiskgrossisten Sven 
Olsson. Vatten frystes till röris högst upp och föll krossad ner i en 
betongsilo för att via gummirullbana transporteras ut till båtarna. Cafét 
intill isverket drivs av funktionshindrade och är en trivsam mötesplats 
med fiskebilder på väggarna och kulturprogram på kvällarna arrang-
erade av Fiskebäcks Egnahemsförening. De är också  huvudman för 
fiskemuseet på en bergknalle ovanför hamnen. I museet målas livet vid 
havet och fiskets moderna historia målas upp. Här finns bilder med 
glada ansikten från 1965 års stora fiskefest, sida vid sida med 
imponerande artiklar om »Sveriges största fiskebåt«. Bedas Ameri-
kakoffert står där med sin noggrant planerade inredning och bredvid 
ligger knivskarpa båtskrapor från 1913. De vackra trämodellerna av 
GG-trålare står för äldre nostalgi. Museet byggs ut efter hand. Som en 
symbol skall en torkställning för garn resas.

6  
Svartskärshagen

7  
Högenskolan

10 Fiskebäck, fiskehamnen och småbåtshamnen



66 Påvelund Fiskebäck 67

11 Fiskebäcks småbåtshamn och bad

I området blandas båtvarv och marinbutiker längs en omväxlande 
rörig strandpromenad. Ett större kontorshus i norra delen av hamnen 
har byggts om till äldreboende. Här planeras nu för byggande av 
ytterligare bostäder i attraktivt vattennära läge. Vandringen leder till 
Fiskebäcks småbåtshamn med ett genuint café och en vik som är ett 
mekka för windsurfare. Fiskebäcksbadet strax intill är populärt bland 
barnfamiljer.

12 Rösen på berget

På bergen ovanför Fiskebäcksbadet finns rösen med vidsträckt utsikt 
över skärgården och stensättningar, bl.a Fiskebäcks vale. Gångvä-
gen från småbåtshamnen leder förbi rösebergen via Linddalen mot 
Hinsholmens hamn.

13 Villor i Fiskebäck

Bland nya villor och en del äldre hus ligger två av de första hus den 
senare så framgångsrike arkitekten Gert Wingårdh ritade kring 
1980: Norra Flundregatan 21 och Makrillgatan 24. Villa Nordh på 
Makrillgatan väckte en gång stor uppmärksamhet som ett av de 
första postmodernistiska husen i Sverige med en spaljéinklädnad 
som har en halmån(»lunett«)formad öppning för de stora fönstren. 
Båda husen ligger på skafttomter och är svåra att se utifrån.

Tur 8

Norra Tynnered till Önnered  

1 Guldringen - gårdsmiljö

Riksbyggens loftgångshus med omsorgsfullt utformade plåtfasader 
byggdes 1965–68, ritat av Riksbyggens eget arkitektkontor. 
Området har blivit mycket populärt. De boende anser att loftgångar-
na ger radhuskänsla. Lägenheterna är i huvudsak treor och fyror med 
hall, kök och ett sovrum mot loftgången och balkong längs hela den 
motsatta fasaden. Föreningslivet är mycket aktivt och de boende har 
på egna initiativ målat om fasaderna i ljusare färger.

2 Beryllgatan – betongkonst i arkitekturen

Området ritades och byggdes av HSB 1969 med ytterväggar i 
prefabricerade betongelement med frilagd ballast. För att minska 
monotonin har elementen olika mönster och det finns gott om 
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fasadskulpturer och steninläggningar i olika färger. Utsmyckningen 
sitter strategiskt på hörhusen som har en högre takuppbyggnad och 
fristående pelare i bottenvåningen.

3 Björnekulla  

Husen vid Östes och Västes gata ritades av Celander Forser 
Lindgren för Egnahemsbolaget 1971. Några av husen är – för den 
tiden – handikappanpassade. De är också avsedda att byggas ut, 
vilket många boende har utnyttjat. Vid gatan Fredagstomten finns en 
hällristning med ett par skepp och flera skålgropar. Strax intill har en 
tidig järnåldersboplats grävts ut. Björnekulla gamla gård står kvar 
som kvarterslokal.

4 Grevegårdens kyrka

Kyrkan invigdes  1992 och är ritad av den produktive kyrkoarkitekten 
Rolf Berg och Myhrenbergs arkitektkontor, Stockholm. Den är 
särpräglad med sitt åttakantiga kyrkorum med postmodernistiska 
associationer till äldre arkitektur, det konsekventa valet av naturmate-
rial och den djärva färgsättningen. Det nästan runda kyrkorummet var 
för arkitekten en samlande form, som han använt i många kyrkor.

5 Johannesgården 

Katolsk stiftsgård, andaktscentrum och kursgård byggd 1969. 
Gården drivs och bebos av systrar i Sacre Coeur-orden.

6 S:t Gabriels syrisk-ortodoxa kyrka

En kyrka som vänder sig till en församling av assyrier i Västra 
Frölunda.

7 Smyckegatan

Detta stora område har idag varierade fasader i tegel och tegelkläd-
da sadeltak. Markbehandlingen är omsorgsfull med välskötta 
gräsmattor, uteplatser och trappor. Området ligger längs gångstråk 
med hus på båda sidorna. I mitten av området ligger ett stort 
grönområde. Från början var området i tre våningar med  enkel 
betongarkitektur. Det var uppmärksammat för sin trafiklösning, med 
underjordiska garage under bilfria »gator« i stället för fula, ytkrävande 
och barriärskapande parkeringsytor. Ombyggnaden är en av Bostad 
AB Poseidons största, med påbyggda våningar, nya hissar och en 
stor samlingslokal, Smyckegården. Efter ombyggnaden fick området 
namnet »Smyckeparken«. Området såldes till privata ägare i en av 
Poseidons utförsäljningarpå 2000-talet.

2 Beryllgatan

4  
Grevegårdens  
småkyrka

6 Interiör Syrisk-Ortodoxa kyrkan
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8 Villa Oljelund

Denna okonventionella villa från 1972 på Önneredsvägen 32 ligger 
på en skafttomt i ett konventionellt villaområde. Arkitekten, Klas 
Anshelm, ritade samtidigt stora hus på Medicinarberget och 
Chalmers. Här fick han med stöd av en engagerad beställare som 
bor kvar i huset ägna sig åt en bygglek med svartmålad plywood och 
rödlaserade fönster. Anshelm sade själv: »Det är som kåkstäderna i 
Afrika … Dom där primitiva grejorna har intresserat mej«. På Greve-
bergsgatan 35 finns en lite äldre villa av Klas Anshelm.

9 Hallstenshagen

Ett ovanligt konsekvent genomfört grupphusområde i schackbrädes-
mönster med gott om små kvarterslekplatser. Vardagsrummen 
placeras i övervåningen med stora fönster. Arkitekter var Celander, 
Forser, Lindgren 1968.

10 Gråskärsgatan 

Detta område byggdes omkring 1968, strax efter det stora Åkered. 
Här återkommer radhusen som vänder sig mot varandra vid gränder 
med höga sadeltak med enkupigt tegel och träfasader. Husen lär 
vara inspirerade av skånelängor i småstadsmiljö, närmast Skanör. 
Stadsplanen är mer omväxlande här än i Åkereds strikta mönster. 

11 Önnereds äldreboende och äldrecentrum 

Ett småskaligt område med små marklägenheter för äldre. De ligger i 
ett fint format mönster kring välskötta gröna områden. Några kvarter 
bort ligger ett äldrecentrum med fler lägenheter i en mindre ambitiös 
plan. Tillsammans med det större servicehuset Åkerhus är dessa 
bostäder viktiga för möjligheterna att bo kvar i de stora radhus- och 
småhusområdena i Tynnered.

12 Önnereds bykärna

I Önnered finns flera manbyggnader och ekonomibyggnader 
bevarade från tiden som jordbruksby, liksom delar av vägsystemet 
som dock ändrats vid den omfattande förtätningen med stora villor. 
Ett litet missionshus ligger kvar och visar på den omfattande 
frikyrklighetens historia i området. Önnereds kulturförening har tagit 
sig an »Olles gård«. Det är en ursprunglig gårdsbildning som 
övergavs och delvis revs på 1920-talet, men nu är återuppbyggd och 
upprustad. På bergets högsta topp mellan Önnereds bykärna och 
Dyrstensvägens terrasshus ligger ett stort röse  och på andra sidan 
Önnereds hamnväg ligger ytterligare ett. 

7 Gångstråk inom Smyckeparken 
(Smyckegatan)

7 Samlingslokalen Smyckegården

10  
Gråskärgatan

8  
Villa Oljelund

12  
Olles gård
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13 Ombyggda sommarstugor

På höjden ovanför bykärnan ligger en minimal sommarstuga i enkel 
funkisstil kvar. Den är typisk för de många stugor som byggdes i 
området från 1930-talet och framåt. Busstrafiken till Önnered gjorde 
området lätt att nå från Göteborg. Många av dem har rivits, andra kan 
spåras i kraftigt förstorade byggnader längs Önneredsvägen. 

14 Ersåsbackens energisparhus 

Denna HSB-förening från 1986 är ett experimentbygge för passiv 
solenergi. Tvåvåningshusen har markanta glasverandor där luften 
värms av solen för att sedan tas in i husens bjälklag. radhusen har 
luftsolfångare på fasaden. Arkitekt var K-konsult.

15 Ganlets fritidsområde vid havet

Vid Ganlet finns strandängar och öppna beteslandskap, en klipp-
strand och bergområde med buskvegetation.

16 Önneredsterrassen

I denna Riksbyggens bostadsrättsförening från 1991 hade ursprung-
ligen fiskare förtur till några lägenheter. Det är äkta terrasshus som 
klättrar uppför sluttningen – en i Sverige ovanlig hustyp. Lägenheter i 
terrasshus blir enkelsidiga, men här med utsikt mot havet har de varit 
mycket attraktiva.

17 Önnereds brygga och Lillöns sjöbodar 

Önnered är ett litet fiskeläge vid Eskils kanal med två aktiva fiskelag. 
På Lillön har många sina sjöbodar, som i flera fall byggts ut till 
sommarstugor och skapar en karakteristisk kustmiljö. Runt bryggan 
har såväl båtföreningar som andra företag byggt ut – här finns också 
en av Göteborgs ytterst få restauranger med havsutsikt.

17 Lillön från Önnered

16  
Önneredsterrassen

14  
Energisparhus  
på Ersåsgatan
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Tur 9

Södra Tynnered  

1 Toftaåsgatan 

Stort välskött område med 79 radhuslägenheter anpassade för 
rörelsehindrade. Gångvägar och uteplatser lämpliga för rullstolar. 
Centralbyggnad med expedition och samlingslokal. Området kom till 
1965 efter en insamling i »Hylands Hörna« inom Röda-Fjädern-kam-
panjen. Det ägs av Olof och Caroline Wijks Stiftelse, ett allmännyt-
tigt bostadsföretag som redan på 1920-talet byggde bostadshus 
bl.a. i Kungsladugård. Toftaåsgatan byggdes 1968–69 och ritades 
av GAKO.

2 Toftaåsens äldreboende 

Ett i raden av de stora sjukhem som ritades av White arkitekter i 
Göteborg. Skalan är stor och standarden hög. Kring det stora huset 
finns gröna uterum. På höjden öster om sjukhemmet finns en hällkista 
från stenåldern och två stensättningar. Sjukhemmet ligger på en 
gammal stenåldersboplats, bebodd vid flera tillfällen under stenål-
dern och utgrävd innan sjukhemmet byggdes.

3 Reningsborg 

Göteborgs första moderna reningsverk med biologisk avloppsrening, 
byggdes 1953 och betjänade Västra Frölunda.  1972 anslöts 
systemet till det nybyggda Ryaverket, och Reningsverket lades ned. 
1992 startade projekt Reningsborg på kristen grund av eldsjälen 
Ingemar Götestam. Man började med att samla in saker till hjälpverk-
samhet i Östeuropa och startade stora second-handmarknader i 
såväl Rumänien och Estland som i sitt Reningsborg. Hela området 
andas återbruk – bassängerna används till lager, maskinhallen till 
verkstad. En nedlagd förskola från Lövgärdet är verkstad, paviljonger 
från OS i Lillehammer har blivit bostäder för hemlösa.

4 Ängås gård

Ängås är en av få bevarade större gårdar i f.d. Västra Frölunda 
socken. Den består av en huvudbyggnad från omkring 1750 som 
senare byggts om. Till gården hör en ladugård och ett mindre 
bostadshus. I den parkliknande trädgården växer många olika slags 
ädellövträd och hamlade träd. Fram till 1960-talet bedrevs jordbruk 
på gården.

1  
Toftaåsgatan

3 Reningsborg 3 Reningsborg
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5 Korsåsgatan

Detta radhusområde är byggt helt i betong och kom till i början av 
1970-talet. Bostadsbolaget hade byggt flerbostadshus i Angered 
med stora betongelement. Detta byggande fick ett hastigt slut 
omkrng 1970, då 100-tals lägenheter stod tomma. Bostadsbolaget 
ville fortsätta att driva sin elementfabrik och Korsåsgatan blev ett 
experiment med radhus av betongelement. Husens ena fasad är av 
trä och har ofta målats om av de boende, som också har byggt 
uterum, balkonger och växthus på betongsidan. Kvarteret gör därför 
ett varierat och inbott intryck. Trots att husen ansetts mycket 
trivsamma och prisvärda byggdes  inga fler av samma slag.

6 Tynneredsskolan     

Skolan ritades av White, av samma arkitekter och samtidigt som 
bostäderna på Briljantgatan och är besläktad i material, detaljer och 
markanvändning. »Kamlösningen« skapar små egna gårdar för ett 
mindre antal klasser. De öppnar sig mot en gemensam större gård 
med bevarad natur. Den ganska stora anläggningen (450 elever) 
känns därigenom överraskande intim.

7 Topasgatan/Briljantgatan  

Med gångbro över till Frölunda torg ligger detta drygt 1000 lägenhe-
ter stora område på en brant bergplatå. Det byggdes 1965–67 och 
ritades av White arkitekter. Genom att koncentrera sprängningarna 
till själva byggplatsen har stenhällarna på gårdarna kunnat lämnas 
orörda medan entrésidorna har karaktär av gata. All parkering ligger 
på däck i områdets utkanter. Fasaderna är i rött tegel (miljonprogram-
mets vanligaste fasadmaterial!) med fönsterband och betongbalkar 
(numera inplåtade) över fönstren. Inspiration kom från ett funktiona-
listiskt bostadshus på Eklandagatan 29–31.

8 Kulturstråket 

Längs Skattegårdsvägen ligger en rad kulturbyggnader av olika slag. 
Nära Frölunda Torg ligger en stor Pingstkyrka från 1987. Kyrkorum-
met är åttkantigt med ett stort glasparti bakom altaret, ut mot vägen. 
Arkitekt var Flensborns. Granne är Assyriska föreningens kulturhus, 
med stark förankring i de omgivande kvarteren. Längst bort ligger 
Tynnereds kyrka, som är en stor församlingskyrka, ritad av John Snis 
med drag av förebilden Härlanda kyrka. Materialet är det tidstypiska 
mörka röda teglet och formen har traditionella drag, som i det 
kringbyggda kyrktorget och kyrkorummets flacka sadeltak. Tidigare 
låg en vandringskyrka på platsen, nu flyttad som Furåskyrkan till 
Älvsborg

5 Korsåsgatan – radhus av betongelement

6  
Tynneredsskolans  
kringbyggda gård

7 Briljantgatan: bevarade hällar
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9 Smaragdgatan

Göteborgsbostäders tidiga elementbyggen, ritade av Celander 
Forser Lindgren 1964. Husen byggdes även i Bergsjön – där 
nedmonterade och omgjorda till radhus. De vita betongeelmenten 
har stått sig väl och har en kraftig relief som genom skuggor ger ett liv 
åt fasaden. 

10 Kastanjeallén genom Södra Tynnered 

Stadsplanen för Södra Tynnered byggdes upp kring en kastanjeallé 
som fungerade som genomgående gångstråk inriktat mot Opaltor-
gets centrum. På ena sidan ligger bl. a. Vättnedalsskolan, den andra 
kantas av trevåningsgårdar med butiker och föreningslokaler i 
bottenvåningarna. Grevegårdsvägens likformiga, grå  gårdar togs 
över av Familjebostäder och byggdes om i lätt postmodernistisk stil 
på 1990-talet.

11 Turmalingatan atriumhus 

Ett litet område med atriumhus där arkitekterna puslat med gårdar 
och offentliga uterum och fogat in området i en grön omgivning. Med 
fasader i grå plattor för området skiljer sig Turmalingatan från de 
många områdena med träfasader.

12 Opaltorget

Opaltorget var tänkt som ett stadsdelscentrum vid spårvägens 
ändhållplats med butiker och alla slags service. Butikslivet är 
tynande, men kring torget finns ett par frikyrkor, en stor skola och ett 
litet kulturhus. Olika upprustrningsplaner har bl.a. omfattat ett 
höghusbygge.

13 Tanneskärsgatan hyresradhus

Radhusen kring Tanneskärsgatan och Kupeskärsgatan är en 
fortsättning på ambitionerna att bygga radhus för uthyrning som 
funnits i Göteborg sedan 1950-talet. Husen ritades av John Snis i 
slutet av 1960-talet.Området är stort med över 200 tvåvånings 
radhus och 49 envånings atriumhus med rödmålade fasader. 

8 Tynnereds kyrka

11 Turmalingatan 12 Entré till Opaltorget

9 Smaragdgatan
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Tur 10

Näset runt   

1 Åkered 

Det stora, enhetliga området med nästan 481 lägenheter ritades av 
GAKO för Egnahemsbolaget. Det är inspirerat av danska och 
sydskånska gatumiljöer och innehåller såväl kedjehus (139 kvm med 
inredningsbar vind) som radhus (95 kvm). Kedjehusen har garage på 
tomten, en uppkattad avvikelse från tidens trafikspareringsnormer. 
Området planerades för kontakt kring gatan. Hustypen blev lyckad 
och byggdes i flera områden med plan mark i Önnered. Husen är 
med i bevaringsprogrammet och skall därför behålla sin enhetliga 
färgsättning.

2 Välens ekologiska fritidsområde

Naturreservatet Välen har under många år skötts av en naturvårdsför-
ening. Här betar Highland-cattle. Kossorna har egna namn, som 
Klarabella, Anna, Maria, Daniel osv. Kanadagässen kom på eget 
bevåg och tycks trivas i den betade ängen. En ca 2,5 km lång 
naturstig leder runt området på Torstens ås. Den åskådliggör hur 
inlandsisen dragit fram, hur man vistats här på stenåldern, hur 
stenhuggeriet och jordbruket påverkat området och specifika djur- 
och växtarter. Från fågeltornet och våtmarksmuseet kan man via 
webbkamera följa händelserna i området . Stigen från Välen, leder 
förbi idrottsplatsen och minigolfbanan vidare mot den båtrika 
Björlahamnen. En ny stig planeras längs stranden. I närheten ligger 
Åkeredsskolan. Dess första skolhus är från 1863.

3 Smithska udden

Vid Smithska udden samsas färska nya villor  med äldre, ombyggda 
sommarhus. Smithska badet är fortfarande ett fritidsområde. 
Smitten, som det ibland kallas, blev ett stenhuggeri i slutet av 
1800-talet men har även varit utmark för gårdarna i Näset. Även 
strandtomtningar för fiskefolket finns som lämningar. Smithska 
utmärks även av moderna hällristningar som antagligen landstorms-
män ristade in under det första världskriget. »Runstenen« från 1916  
står mitt på den stora parkeringsplatsen. Den minner om Landstor-
mens mobilisering 1914. Ett landstormskompani var inkvarterat på 
gårdarna i närheten.. På många andra ställen längs den steniga 
stranden går att upptäcka ristningar med personnamn och årtal, 
ibland någon båt eller annan figur, antagligen inristade under det 
första världskriget när soldater låg här i beredskap för landstormning-
en. På bergen i närheten finns två stora rösen. Det finns också tydliga 
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spår efter stenbrytning runt omkring där en gångväg går fram över 
bergen.

4 Brevik

Från Runstensvägen går en träbrygga rakt över ett naturskyddat 
stråk över till det bofasta igen. Då kommer man till Brevik på sydväs-
tra delen av Näsethalvön. Här fanns redan 1937 en båtbrygga. 
Breviks ängar bebyggdes för ca 10 år sedan med ett villaområde i 
engelsk stil, med murade hus ritade av Semréns. Söder om de nya 
husen, ut mot havet i väster finns en liten väg till Stegelholmen, ett 
annat bad- och båthusområde med anor från 1938 som blivit 
privatiserat, antagligen för att det från början var ämnat för de boende 
i Brevik.

5 Näsets kyrka och Näsetgården

Inom det mellersta av det södra Näset finns ett litet centrum domine-
rat av en vitputsad kyrka från 1967 efter ritningar av V. Berglund. 
Alldelles intill på det branta Näsets Backaväg finns Näsetgården, f.d. 
Folkets Hus uppförd av arbetareföreningen och flitigt använd för 
dans både inom och utomhus. 

6 Västergårds Vale

Västergårds vale är ett  högt berg med vid utsikt. Tullens kustbevak-
ning sköttes härifrån och en liten vaktstuga uppfördes  vid sekelskif-
tet 1900. Här ligger också tre bronsåldersrösen. Nära Västergårds 
Vale har rbetaren John Ohlsson har fått en gata uppkallad efter sig, 
liksom flera andra lokala profiler: Annikas Gata, Gertruds Gata, Ole 
Måns Gata, Vittens Gata, Smithska Vägen, Britta-Lisas Gata, 
Haraldsons Väg m.fl. 

7 Hammar och Rörvik

Från Brevik går strandstigar upp mot Rörvik över bergen. Rörvik är en 
barn- och familjevänlig badplats sedan tidigt 1900-tal. Badförening-
arnas simskola fanns från 1942-1971 för Hammar, Stegerholmen och 
Möttvik i en lokalt organiserad form. Hammar är en badplats, som i 
likhet med övriga badplatser i Västra Frölunda, blivit beskriven i 
Frölunda Hembygdsföreningens bok om badliv och badplatser. I 
Hammar har det även blivit en liten båthamn med utsikt mot bl.a. 
Långholmen och Ganlebukten.

4 Smithska udden

2 Välen med fågeltorn och betesängar

4 Brända skären utanför Smithska udden



 

    
 

 


