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11. Doktor Fries torg 10. Biblioteket,  
      Doktor Fries torg 

12. Guldhedskyrkan 

15. Kamhus, Doktor Liborius gata 13. Punkthus, Syster  
      Ainas gata  

14. Neubergska   
      ålderdomshemmet 

16. Sammanbyggda lamellhus,  
      Doktor Weltzins gata 

17. Kamhus, Doktor 
      Bex gata 

18. Butikslänga, Doktor Bex gata 

22. Tjocka lamellhus,  
      Doktor Lindhs gata 

23. Södra Guldhedens  
      vattentorn 

24. Ateljéer och radhus,  
      Syster Estrids gata 

25. Punkthus, Doktor  
       Westrings gata 

26. Lamellhus, Doktor  
      Westrings gata 

27. Gathenhielmsskolan  
      (Laborantskolan) 

19. Doktor Sydows gata 20. Mossebergsskolan 21. Punkthus,  
     Syster Estrids gata 
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28. Sammanbyggda lamellhus,  
     Syster Emmas gata 

29. Sammanbyggda lamellhus,  
      Syster Emmas gata 

30. Lamellhus, Syster  
      Emmas gata 

31. Lamellhus, Doktor  
      Sydows gata 

32. Skivhus, Doktor  
      Forselius gata 

33. Doktor Forselius backe 
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Grönskan 

Grönskan i Södra Guldheden är mycket påtaglig och är ett betydande 
karaktärsskapande element i området. Den är av skild karaktär och 
utgörs bland annat av naturmark genom ett större sammanhängande 
grönområde i Södra Guldhedens västra del.  
 

                     
Naturlig grönska i Södra Guldheden – Foto 2004 

 
Naturmark återfinns också mellan och tätt intill husen, vilket följer de 
ideologier som gällde kring grönska under områdets tillkomst. Allt enligt 
grannskapsprincipens teorier finns det dessutom två anlagda parker 
centralt belägna i området. Dessa har fått en tidstypisk karaktär genom 
de stora träden och de sammanhängande gräsmattorna.  Genom 
grönskan sträcker sig i regel gång- och cykelvägarna. Varken vid 
stadsdelsparken eller genom grönområdet går någon biltrafik. Dessa 
platser är därmed till stora delar fria från buller, vilket är mycket positivt. 

 
 

 
Södra Guldhedens stadsdelspark – Foto 2004 

 
Enligt en inventering som har gjorts av park- och naturförvaltningen av 
det större grönområdet i Södra Guldheden, anser man att området skall 
behållas som luftrenare och lek- och motionsområde i det tätbefolkade 
bostadsdistriktet. Likaväl då som nu är det en hel del sly i området.107 
Grönområdet består till större delen av ädellövskog, vilken har 
klassifikationen 3 som betyder att den har ett visst skyddsvärde. 
Centralt i grönområdet rinner en bäck omgiven av kärrvegetation. Det 
finns ett relativt rikt djurliv i området och vegetationen utgörs bland 
annat av från klen till medelgrov ek, alm, björk, asp och sälg.106  
 
Grannskapsenheten har på ett tydligt sätt avskilts från omgivningen för 
att markera dess lokala identitet och karaktär. Detta har gjorts genom 
att spara de omkringliggande slänterna från byggnation, vilka dessutom 
är mycket branta och svårbebyggda.  
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Utemiljön i övrigt  

Växtligheten är, som tidigare nämnts, det största karaktärsskapande 
elementet i Södra Guldheden. Utemiljöerna har, förutom trädens höga 
kvaliteter i området, dessutom en tilltalande rumslighet genom de 
mänskliga proportionerna. De är också måttligt funktionsuppdelade 
vilket är ett positivt bidrag. När utemiljön är av anlagd karaktär på 
bostadsgårdarna, finns det vanligtvis vackra blomsterrabatter.  
 

 
Uteplats, här vid Doktor Sydows gata – Foto 2004 

 
Bänkar är vanligt förekommande i Södra Guldheden. De är främst 
placerade på en solig- eller på ett annat sätt, attraktiv plats. Även längs 
med de separerade gångstråken finns sittmöbler i regel utsatta. 
Vanligtvis står bänkarna fritt och är inte avgränsade med plank eller 
pergolor. Även grillplatser eller andra samlingsplatser är vanliga i Södra 
Guldheden.  

 
Tack vare Södra Guldhedens höga läge i staden, finns det många 
platser med vidsträckt utsikt. Dessa får många bostäder ta del av, men 
det finns även platser i utemiljön där de boende kan ta del av denna. Att 
man kan se ut över staden är en stor kvalitet som positivt bidrar till 
områdets karaktär.  
 

 
Utsikt från Doktor Allards gata/Doktor Weltzins gata – Foto 2004 
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Trafiken 

Södra Guldheden är planerad med ett separerat och differentierat 
trafiksystem. Trafiksystemet visar på ett tydligt sätt de åtgärder man 
vidtog när bilismen ökade och gav upphov till konflikter. Doktor Allards 
gata, som är en genomfartsgata, går i princip runt hela området och 
från denna går det lokalgator in till de omkringliggande 
bostadsgrupperna. Vissa av dessa lokalgatorna är återvändsgator. 
Detta trafiksystem minskar inte enbart konflikter mellan olika trafikanter, 
bostadsenklaverna slipper också onödig genomfartstrafik vilket ger 
lugnare boendemiljöer. Detta uppfattas av många som en av 
stadsdelens stora tillgångar tillsammans med områdets centralitet. Till 
stor del går en mängd separerade gång- och cykelvägar genom 
grönska, allt enligt trafiksepareringens principer.  
 
När Södra Guldheden bebyggdes hade bilismen ännu inte nått en fullt 
så kraftfull expansion som den senare gjorde, därför är trafiksystemet 
relativt måttfullt separerat i området. Detta har resulterat i ett 
återhållsamt antal broar och viadukter i området. Det har också medfört 
att det finns trottoarer längs med bilvägarna som kan användas som 
alternativ väg för dem som av någon anledning inte önskar använda sig 
av de separerade gångvägarna. Denna typ av trafikplanering har dock 
medfört några fysiska negativa konsekvenser i området. Bland annat är 
det spårvagnen som går genom delar av Södra Guldheden, vilken har 
en egen banvall. Denna utgör en tydlig barriär genom området och  

 
 
begränsar framkomligheten. En annan negativ konsekvens av 
trafiksystemet är att det resulterar i överdimensionerade trafiklandskap, 
där de olika trafikslagen går sida vid sida. Detta tar bort den annars så 
omsorgsfulla karaktären av området.  
 

 
Doktor Allards gata mot Wavrinskys plats – Foto 2004 

 

Parkering 

När Södra Guldheden planlades räknade man cirka 1 bil per 10 
invånare.78 Det var för den tiden en ganska högt satt planeringsnorm då 
man begrundade ett ökat bilinnehav i framtiden, dock blev alla 
planerade parkeringsanläggningar ej byggda. Eftersom terrängen är så 
pass kuperad har detta försvårat byggandet av mindre 
parkeringsanläggningar i anslutning till bostäderna. Eftersom området  




