Område 5

Gamlestads
vägen

Området är högexploaterat och ligger mellan
järnvägen och
Gamlestadsvägen. Husen ligger ofta fram mot
vägen och de sluter även ofta mot järnvägen. De
är en till fem våningar. Materialet är tegel, puts
och trä. Som regel är träbyggnaderna i en våning
av sämre kvalitet medan byggnaderna i tegel och
puts är högre och också av hög kvalitet.
Färgsättningen varierar men går mestadels i röda
nyanser. I den norra delen ligger en bensinmack.
Där är exploateringen mindre. Användningen
består mest av tjänstesektorn. Det finns en del
handel i söder mot Gamlestadstorget denna sker
i träbebyggelse av mycket låg kvalitet.
Kollektivknutpunkten Gamlestadstorget är det
område där det rör sig mest människor i hela
utredningsområdet. Mot entrén till Gamlestaden
finns en cykel affär.

Gamlestaden Område 7
1909 lade stadsplaneingenjör Albert Lilienberg fram en stadsplan för
Gamlestaden som antogs 1913. Planen innebar storgårdskvarter och
krökta gator. Gamlestaden består av landshövdingehus och var
ursprungligen arbetarbostäder. Husen har tre våningar med den
första i sten och de övriga två av trä och sadeltak av tegel.
Bebyggelsen sluter mot gatan och innegårdarna är halvoffentliga och
ofta omsorgsfullt utformade. Gamlestaden är främst ett
bostadsområde men det finns en del handel i bottenvåningarna
främst mot entrén. Det finns även en skola och sportområde i
Gamlestaden. Parkeringen sker längs med gatorna och på en del
innegårdar.
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Område 8 Gamlestadens fabriker
Gamlestadens fabriker har stora byggnadsvolymer mestadels i tegel.
Huvudbyggnaden är fem våningar hög. Den bildar en entré för området
och är mycket karaktäristisk. Parkering sker på några större
parkeringar. Gaturummet är storskaligt. Flera företag använder
lokalerna bl. a. mediaföretag, MIO möbler och en större restaurang.

Partihallsområdet
Parthallsområdet används just till
partihandel dvs. affärer köper sina
varor här. Området domineras av
denna verksamhet,
byggnadsstruktur och trafik är
utformat efter det. Det gör att
området består av flera
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inlastningsbryggor och trafikytor. Parkeringen sker inne i området.
Gaturummen är tydliga. Fasadmaterialen består av tegel och plåt och
byggnadshöjden är ca 1 till 2 våningar. Området ligger längs med
Säveån i väster med en sammanhängande vegetation. I väster och
norr skärmas området av järn och spårväg.

Diskussion
Det är en stor skillnad i kvalitet mellan områdena. Det råder ingen
tvekan om att Gamlestaden, Slakthuset och Gamlestadens fabriker
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