
Frölunda stadsdelsprogram
Kommentarer från dialogtillfällen 18 mars, 28 april & 18 maj

Gör Ruddalen 
till naturskyddat 
område!

Förbättra gångvägar i 
Ruddalen, bättre belysning

Bevara hela Ruddalen. 
Både norr och väster om 
fotbollsplanerna

Stora problem med 
olaglig parkering på och 
runt Slottsbergsskolan

En parkering vid 
spårvagnshållplatsen som 
behövs. Bör bara rustas upp.

Den asfalterade gångvägen 
från Gånglåten till dammen är ej 
framkomlig med barnvagn eller för 
rörelsehindrade

Barnen vågar inte 
gå genom Ruddalen till 
skolan pga dålig belysning, 
biltrafik på gångvägen från 
Gånglåten och Stjärnhusen. 
Barnen tar spårvagn idag.

Slottsberget 
är fint!

Altplatsen är en jättefin 
plats. Althallen vänder en 
stängd, jätteful vägg mot 
platsen.

Utveckla Grimmereds 
industriområde. Bygg 
bostäder. Närhet till 
grönområde mm. Dåligt 
utnyttjad mark idag med stora 
p-platser o industrilokaler på 
värdefullt läge. Kombinera 
bostäder o affärsverksamheter.

Bevara Ruddalens 
grönområde! Viktigt för bo-
ende att ha nära naturen för 
motion o välmående mm

Kan utvecklas! Bara sly 
och högt gräs där ingen håller 
till utom vildkatter

Mandolingatan 43-47. 
Finns bara HÅL och GROPAR 
OCH INGEN BRYR SIG OM 
DENNA GATA

Bullerplank av 
glas behövs

Otrygga 
gångar kvällstid

Grönområdet på berget mellan 
Dragspelsgatorna o Järnbrott egna-
hemsområde är en värdefull lunga. 
Inte minst för hundägare o barn. 
Skogen är en naturlig o rolig lekplats 
för barnen.

Personer bor i tält här – 
vad gör kommunen?

Bygg nytt på/
vid Reningsborg

Förbättra cykelvägar 
till havet

Bullerplank behövs

Många som går med 
hundar på cykelbanan vid 
”Järnbrottsskolan”

Bullerplank 
behövs

Förlängning av 
gatan mot Kulturhuset. 
Nu återvändsgata. 

Tillgänglighet för personer 
med rullator mm.

Bra picknickplats i solen 
- ont om såna platser!

Titta på bandy. Det 
finns en bandyklubb som 
vill ha tak. 

På gångstigen i 
Positivparken kör många 
med mopeder – går det att 
begränsa med bommar?

Buskörning i positivparken. 
Mopeder och även bilar.

Bilar kör på gångbanan. 
Cyklar kör för fort

Se över cykelbanor och 
märk ut olika trafikslag, folk 
går i cykelbanan (överallt)

Lekplats

Viktigt med en 
mötesplats som Forum 

Förbättra tillgänglighet 
till fornlämningar + skylta 
+ anv forminnesröjning//
faddrarna, samarbete 
stadsmuseet.

Behov av 
hundrastgårdar – men ej på 
djurkyrkogården!

Det är alltid folk vid 
hållplatsen. Funkar bra 
nästan jämt, men inte så kul 
när det regnar. 

Asfalterad gångväg 
till dammen som blivit 
dålig senaste åren – svårt att 
komma fram med barnvagn. 

Viktig mötesplats (grillplatsen) – en lunga, 
”Frölundas slottsskogen”. Bästa pulkabacken i området, de 
andra är för nära en väg. Kan den höjas upp?

Förbättra grillplatsen så den 
blir ännu bättre, det är lite 
undanskymt nu. Vad händer 
med lekplatsen?

Altplatsen skulle kunna 
vara mycket mysigare – 
jättesvårt att gå dit, omvägar. 

Man kan gå till allt! Vi har 
bott här längre än vi tänkte. 

Mataffär behövs i Grimmered, 
det är promenadavstånd från 
Gånglåten och Rud mm. 

Det är inte så hög kvalitet 
på underlaget i motionsspåret – 
Skatås är mycket bättre. 

Ruddalen är det bästa 
med Frölunda. 

Lugnare 
att handla vid 
Smycketorget än 
Frölunda Torg.  

Gratis kläder vid 
Opaltorget, bra initiativ. 
Behövs på fler ställen. 

Fiskaffär. 
Hämtar paket. 
Köper semlor. 

Fler mötesplatser där både äldre 
o yngre möts – skulle kunna ha 
verksamhetslokal vid Frölunda Torg. Se 
t ex ”Cykla utan ålder” på Facebook.

Bygg fler bostäder nära torget, det 
är nära till affärer och familj då. 

Bra att bo i 
Frölunda – bra att det 
byggs mer här.

Förbättra Säröbanan 
för cyklister

Barn & unga behö-
ver fler mötesplatser, det 
räcker inte med det som 
finns i tex Tynnered. 

Cykelstråk behö-
ver förbättras, cykelba-
nor ej skyltade

Tips: hälsocykelturer, 
”cykla utan ålder”, jämför 
med Borås och Köpen-
hamn som cykelstad.

Mer samverkan mellan 
politiker, tjänstemän, bygg-
herrar, markägare, ekonomi 
& fastighetskontoret, behov. 

Fler bostäder 
behövs. Billigare 
bostäder – inte dyra 
ombyggnader.

Bra plats
Behöver förbättras
Målpunkt 
Mötesplats

Kortare väg till Frölunda 
Torg från Slottsberget. Bätt-
re gångstråk vid Slottsberget, 
behöver vara framkomligt med 
rollator

Äldre husgrund vid gamla 
byvägen – skulle passa som 
stadsodling!

Biblioteket mötesplats


