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Grönområden

Fässbergsåsen, är som en fond till området och utgör med sina omgivningar 
ett trevligt rekreationsområde, samt ett vackert blickfång. Grönskan inom 
planområdet föreslås bestå av mindre privata trädgårdar, halvoffentliga 
öppna gårdar och mindre parkområden. I de södra kvarteren, som har en 
karaktär av trädgårdsstad, ligger parkstråken inne i kvarteren med flera 
korsande gångvägar som gör dem mer tillgängliga. Platsen framför den 
vackra Prästgården lämnas obebyggd och en siktlinje skapas från in/utfarten, 
mot Bifrostgatan. Tidigare gömdes huset bakom den stora skolbyggnaden.
Norr om planområdet finns idag en bollplan, som används bland annat av 
Lindhagaskolan.  I anslutning till bollplanen skapas ett grönområde med 
lekplats. Utmed Bifrostgatan finns idag en tät grönska och denna kan tas till 
vara för att förhindra en allt för visuell direktkontakt med vägen, som är den 
mest trafikerade av de angränsande vägarna. Träd planteras också utmed 
vägarna inne i området. Vyn över Fässbergsdalen är idag vacker och öppen, 
söderut från planområdet. Men det är svårt att avgöra hur utblickarna blir i 
framtiden då verksamheter planeras på den angränsande tomten strax söder 
om Frölundagatan. Hushöjderna stiger i den norra delen av området och 
dessa lägenheter får också utsikt över Fässbergsdalen, över staden i öster och 
åsen i väster. De två gårdarna är något upphöjda, med parkering i 
källarplanen, vilket gör att de känns halvprivat. Flerfamiljshusen kring dessa 
gårdar har uteplats i markplan och balkonger samt takterrasser i söder och 
väster.
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Bostäder

Planförlaget innebär ett blandat utbud av bostäder.  I de norra kvarteren finns 
radhus och flerfamiljshus med ett högre våningsantal och den södra delen 
består av parhus och flerfamiljshus med ett färre våningar. 

Parhusen - A 
Det finns 13 parhus i området, det innebär 
26 lägenheter i två våningar, där varje är 
cirka 150 kvm. Husen är i två våningar med 
trädgård, carport och förråd. Tomterna är 
cirka 370kvm och det finns plats för en bil i 
carporten och en på uppfarten.  

Punkthusen - B 
Det finns tre tjockare hus i norra 
delen, vid grönområdet. Två placerade 
parallellt, söder om parken, är fem 
våningar höga, med balkonger på 
söderfasaden. Utsikten i norr och 
väster är mot åsen. Den vinkelställda 
byggnaden är tio våningar med utsikt i 
nordväst mot åsen och Bifrost, nordost 
över staden och i sydväst mot 
Fässbergsdalen. Den sydvästra fasaden 
har balkonger som är delvis inskjutna i 
byggnaden.



- 98 -

Radhusen - C 
Det finns två längor med stadsradhus med 
sammanlagt 10 lägenheter, à cirka 180 kvm. 
Den västra längan har mindre trädgårdar på 
baksidan men begränsad förgårdsmark. Den 
östra längan har däremot mer förgårdsmark 
men ingen trädgård, baksidan består istället av 
en grön gemensam gård. Husen är i tre 
våningar varav den översta är indragen med 
terrasser i sydväst. Garage finns i bottenplanet 
och det finns även uppställningsplats på 
förgårdsmarken.

Flerfamiljshus 2-5 våningar - D 
 I de södra kvarter finns tre flerfamiljshus 
där höjden anpassats efter omkringliggande 
parhus och stadsvillor. Lägenheterna är i ett 
plan och har en uteplats i markplan eller 
balkong vänd mot söder och gården. I de 
norra kvarteren finns tre hus i fyra våningar 
och en femvånings u-formad byggnad med 
sluten fasad mot Bifrostgatan. Kvarteren har 
upphöjda gårdar med parkering under. 
Även här är de översta våningar inskjutna 
och balkongerna är vända mot gården.  
Kvarteren öppnar sig mot åsen i väster.
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Stadsvillorna - E 
Husen är i tre våningar och 
innehåller 4 lägenheter, två mindre 
(2 rok) på drygt 60 kvm och två 
större (4-5 rok) på drygt 100 kvm. 
De större lägenheterna är i etage på 
plan 2 - 3. Alla lägenheter har 
entréer utifrån samt egna uteplatser, 
antingen i markplan eller som 
takterrass. Lägenheterna har också 
en mindre gemensam trädgård. 
Parkeringen sker mellan husen i 
carportar, och det finns förråd mot 
trädgården. Placeringen av dessa gör 
att fasaden mot gatan sluts, vilket är 
viktigast mot Bifrostgatan. Under 
tak finns det plats för en bil per 
hushåll men det finns även plats för 
parkering på förgårdsmarken och 
utmed gatan. Det finns sammanlagt 
12 stadsvillor vilket ger 48 
lägenheter. De två villorna som 
ligger i parken vid Prästgården har 
egna terrasser men ingen gemensam 
trädgård.  


