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Vy från sydväst

Pedagogen: 3D modell 
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Vy från sydost med KappAhls lagerbyggnad i förgrunden.

Flerbostadshus intill parken i norr.

Pedagogen: 3D modell 
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Slutsats

Detta planförslag för Pedagogen skulle innebära fler bostäder i ett läge där 
bra infrastruktur redan finns. Området ligger väl till i förhållande till stora 
transportleder, rekreation och Mölndals centrum. Fler invånare skulle ge ett 
större underlag för kollektivtrafiken, som idag försörjer området. Samtidigt 
ökar trafiken till och från området, framförallt på Bifrost- och 
Frölundagatan. Även då tomten användes av Göteborgs universitet 
generades trafik till och från Pedagogen. Med planförslaget kommer trafiken 
inom området att öka men med ytterligare en infart fördelas den på ett 
bättre sätt. Den föreslagna cirkulationsplatsen på Bifrostgatan gör också att 
hastigheten sänkts något. 

Affärerna i närheten och Åby fritidscentrum kan få ett större kundunderlag. 
Men fler invånare kräver en utbyggnad av förskola, skola, äldreomsorg och 
annan kommunal service. 

Odlingsmarken i Fässbergsdalen är värdefull men har under årens lopp tagits 
i anspråk för industri och bostäder. Enligt detta förslag återanvänds redan 
exploaterad mark vilket begränsar stadens utglesning. Fässbergs by, som 
ligger i närheten av Pedagogen, har ett visst kulturhistoriskt värde men 
påverkas inte direkt. Närmiljön kommer att förändras men detta är inget 
nytt då tidigare grannar är större verksamhetsbyggnader. De värden som kan 
anses gå förlorade inom planområdet är nostalgiska minnen kopplade till 
skolbyggnaden som med sin imponerande volym och färgsättning utgör ett 
lokalt landmärke. Nya rumsliga värden skapas i och med förslaget och 
området blir mer anpassat till sin omgivning, med nya gång- och cykelvägar, 
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siktlinjer, lokalgator och grönytor. Detta bostadstillskott kan 
förhoppningsvis bidra med ännu mer attraktionskraft i denna del av 
Mölndal. Bostäderna kommer också att sammanbinda Eklanda, som idag är 
mer ”isolerat” från övrig bebyggelse, med Solängen och Bifrost. Förslaget 
skapar också fler lättillgängliga små grönområden, som komplement till 
rekreationen i bergsterrängen och idrottsplatserna vid fritidscentrat. 

Det kan tyckas märkligt att riva en relativt ung byggnad, som Pedagogen, 
men politikernas vilja har varit att förändra områdets användning. 
Kostnaderna för att riva byggnaden kommer antagligen att fördyra de 
nyproducerade lägenheterna.  

Störst förändring blir det för fastigheterna mellan Fässbergsåsen och 
planområdet, som får nya grannar på andra tider av dygnet. Den stora 
kompakta byggnaden ersätts av en spännande och varierad bostadsstruktur. 
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