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Slutsats

I planförslaget tillkommer moderna byggnader som bryter av och lämnar 

nya tydliga årsavtryck i den gamla byn. Två av boningshusen och ett uthus 

bevaras, de är i gott skick och ligger mitt emot varandra. Detta innebär att 

en del av kulturhistorien finns representerad men då de flesta av byns gamla 

byggnader är i så pass dåligt skick är en rivning motiverad.  

Vägstrukturen finns bitvis kvar i planförslaget men gatan är förlängd åt 

väster och öster. Vägkaraktären är fortfarande en mindre skala med 

bebyggelsen tätt intill.

De värden som går förlorade är spår av den gamla byn. Men vegetationen 

har brett ut sig kring övergivna byggnader och dessa har förvanskats av 

tillbyggnader, uppställningsplatser och diverse skrot. Med den nya planen 

tillförs andra värden, framförallt att området med sin natur görs mer 

tillgängligt. Huskropparna följer den kuperade terrängen och ger en 

vidsträckt utsikt. Den föreslagna arkitekturen bidrar till en visuell koppling 

med centrum som bara ligger några hundra meter bort. Sett från Mölnlycke 

centrum och tillfarterna ger den nya bebyggelsen ett spännande tillskott till 

stadsbilden.   

Cirka 200 nya lägenheter innebär ökat tryck på den kommunala servicen 

men också ett positivt tillskott till för den lokala handeln och resecentret 

intill. Trots det kollektivtrafiknära läget kommer biltrafiken till och från 

Hönekulla By förmodligen att öka. Några befintliga grannar kommer att 
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påverkas av detta. Det blir överlag en stor förändring för dem men 

förhoppningsvis väger de positiva effekterna över.   

Anledningen till att denna plats inte blivit bebyggd tidigare är framförallt 

den komplicerade terrängen. Byggnader som anpassas till kuperad mark kan 

få högre produktionskostnader.  

Utbyggnaden av Mölnlycke har ofta skett genom nya villaområden, allt 

längre från centrum. Dessa lägen är natursköna och på den punkten är 

Hönekulla by egentligen inget undantag. Exploatering i detta område gör att 

man tar vara på en trevlig, central och något bortglömd plats. Produktionen 

av lägenheter i flerfamiljshus har ökat under de senaste åren, men småhusen 

dominerar i Mölnlycke. Nya lägenheter i Hönekulla by gör det möjligt för 

fler hushåll som vill lämna sina villor i mer perifera lägen till förmån för mer 

servicenära boende. 
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Minus:

Nyproduktion ger högre hyror. 
Rivningskostnaderna bidrar också till 
detta. Finns risk för boendesegregering.

Ökad trafik till och från samt inom 
området. Även om Pedagogen genererade 
mycket trafik innan. 

Stor förändring för boende intill & inom 
området.

Kulturhistoriska identiteter går förlorade. 

Ökat tryck på kommunal service. 

Rivning av fungerande byggnader. 

Plus:

+ Fler bostäder, fler invånare 

+ Serviceunderlag

+ Underlag för förbättra infrastruktur & 
trafiksystem 

+ Begränsad utbredning av staden (urban 
sprawl)

+ Minskat resbehov & fler möjliga transport 
alternativ

+ Ökad attraktivitet 

+ Nya rumsliga värden skapas 

+ Lockar nya målgrupper – minskad 
boendesegregering 

+ Rivning av icke fungerande byggnader 

Sammanfattning: konsekvenser av våra förtätningsförslag 
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