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Strukturplan 

För att kunna utnyttja marken fullt ut och få en sammanhängande modern 
identitet måste stora delar av den befintliga bebyggelsen rivas. De flesta 
husen är i så pass dåligt skick att detta är försvarbart. Det hus som idag 
innehåller social verksamhet ligger centralt i planområdet och detta 
tillsammans med bostadshuset på motsatta sidan lokalgatan får vara kvar. 
Dessa hus och en bevarad ekonomibyggnad vittnar om den gamla byn. 
Vägen samt ny bebyggelse är anpassade efter dessa. För att lyfta fram 
planområdets centrala läge i tätorten planeras större hus i liknande 
arkitektur som i det moderna centrum. Men här finns också en övergång till 
ortens mer karakteristiska småhus med tillhörande trädgårdar. Planområdet 
sett från centrum ser ut att bestå av större huskroppar, men inne i området 
möts man av ett mindre och tätare gaturum med mycket grönska. 

Grönstruktur 
Naturen på höjden får behålla sin vildvuxna karaktär och ramar in området. 
Grönskan i övrigt består av privata trädgårdar samt gemensamma ordnade 
grönytor runt flerbostadshusen och i anslutning till naturen. En lekplats 
placeras på en upphöjd gård i planområdets östligare del. (se sektion B:B)  



- 145 -

Planförslag: Hönekulla By

20  40    60      80   meter



- 146 -

Trafikstruktur 
Infarten till områden har kvar sin placering då något annat inte är möjligt på 
grund av topografin. Denna gata, som leder in via Hönekullavägen norr om 
planområdet, rustas upp och breddas för att tåla mer trafik. Den avslutas dels i 
en återvändsplan vid ett av småhusen och dels i en återvändplan vid ett 
parkeringsgarage intill flerbostadshusen. Gatan utgörs av en sex meter bred 
körbana där bilar och cyklister får samsas samt en 1,5 meter bred trottoar. 
Längsmed ett av flerbostadshusen placeras gästparkeringsplatser och övrig 
bilparkering för de boende i flerbostadshusen sker i ett delvis nedgrävt garage 
(se sektion B:B). Småhusen har egen parkering eller carport på tomten. 
Gångvägar leds in i området från korsningen Hönekullavägen/Benarebyvägen 
samt från bostadsområdet vid Folkets hus i öster och från bostadsområdet 
Vallen i väster.

 Bostäder 
Vid planeringen av bostäder i Hönekulla By eftersträvas Göteborgsregionens 
mål som, förutom att förtäta i kollektivtrafiknära lägen, handlar om att 
blanda upplåtelseformer och boendeformer för olika delar av livet. Detta för 
att motverka boendesegregering. Även Mölnlyckes ambition, att boende ska 
ha tillgång till balkong eller egen uteplats, har påverkat planeringen. Småhus 
med trädgård kan vara lämpliga för barnfamiljer. Annars kan större moderna 
lägenheter, nära service och kommunikationer, locka till exempel dem som 
vill flytta från sin stora villa i mer perifera lägen.  
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För att lyfta fram planområdets centrala läge i tätorten planeras större hus i 
liknande arkitektur som i det moderna centrum. Men här finns också en 
övergång till ortens mer karakteristiska småhus med tillhörande trädgårdar.  

Hustyper

A. Två bevarade hus från 1900-talets början är kvar men med något mindre 

trädgårdar. Bilden till vänster visar det enda hus som idag är privatbostad. 
Det sydligaste (bilden till höger) med tillhörande ekonomibyggnad 
innehåller social verksamhet.
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