
DIALOGSAMMANSTÄLLNING 
 PROGRAM FÖR HÖGSBOHÖJD 

inom stadsdelen Järnbrott
Diarienummer: 0332/10 



Medverkande från staden:
  Ida Lennartsson, Stadsbyggnadskontoret
  Ida Brogren, Stadsbyggnadskontoret
  Maja Peterson, Stadsbyggnadskontoret
  Lina Jonsdotter, praktikant Stadsbyggnadskontoret
  Anette Rehnqvist - Hermansson, Stadsdelsförvaltningen
  Steve Embretsson, Stadsdelsförvaltningen
  Marie Svensson, Stadsdelsförvaltningen

Stort tack till alla som deltagit i dialogarbetet!
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Inledning

Pennygångens norrsida

Programuppdraget
Staden har närmat sig Högsbohöjd sedan det byggdes på sent 60-tal. Idag finns en 
annan syn på bilinnehav och rätten till parkering i anslutning till bostaden. Det 
finns många kvaliteter idag inom området som grönska, gemenskap och bland-
ning av bebyggelse. Dessa kvaliteter är viktiga att bevara samtidigt som nya styr-
kor kan framhävas i området. 

Programmet syftar till att möjliggöra en utveckling på kort och lång sikt av 
verksamheter och bostäder i Högsbohöjd. Genom att på ett övergripande sätt 
angripa området och se till kopplingar till större områden och sammanhang kan 
strukturer läggas som är mer hållbara än om man gör en störtdykning på en min-
dre avgränsad yta. I ett program ska vi testa lämpligheten att bygga och se till att 
policyer och riktlinjer följs.

Programmet finns med i produktionsplan för 2012 som beslutats av Bygg-
nadsnämnden 2011-11-29. Programarbetet startade i enlighet med produktions-
planen med anmälan om start till BN 2012-12-18. 

Byggnadsnämnden har även i ärende beslutat;
 att kommunen avser att komplettera omfattningen av Program för Högsbohöjd 

inom stadsdelen Högsbo med fastigheterna Järnbrott 117:5 och 117:6 (Penny-
gången).

Resultatet av 
medborgardia-
logerna kommer 
att användas som 
ett av flera kun-
skapsunderlag i 
programarbetet. 

För att få en djupare kunskap om hur området idag uppfat-
tas och används av boende och verksamma har vi bjudit in 
till medborgardialog. Detta har skett vid två tillfällen och 
fokus har legat på nutid respektive framtid. Inbjudan har 
gått ut till alla boenden och verksamma i Högsbohöjd med 
postnummren 414 82 och 414 83. 
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Inbjudna medborgardialog
Inbjudan skickades per post till cirka 1 900 hushåll i Högsbohöjd inom post-
nummren 414 82 och 414 83. Inbjudan gick till det enskilda hushållet och verk-
samhetens brevlåda för att nå så många som möjligt. Vi ansåg att det var viktigt 
att boende visste om att ett program påbörjats och att ett dialogarbete startades, 
även om inte alla skulle ha möjlighet att delta vid mötena. 

Dialogerna har hållits i Västerhedsskolans matsal. Vid första dialogtillfället 
14-05-13, diskuterades och inventerades dagsläget i Högsbohöjd. Vid det andra 
tillfället, 14-05-27, pratade vi om framtid. Båda gångerna träffades vi kl 17.30 och 
avslutade strax efter 19.00. 

Utgångspunkt för dialogerna har varit att dels samla in kunskap som endast 
boende och verksamma i området besitter och att ha en dialog om tankar och 
utveckling av området framåt i tiden. Vilka kvalitet, värden, behov och vilken 
potential som finns i området.

Vi vill träffa er!

Hej!

Har du frågor? Kontakta oss:
Ida Lennartsson, handläggare  Maja Peterson, biträdande handläggare
ida.lennartsson@sbk.goteborg.se maja.peterson@sbk.goteborg.se 
telefon 031-368 19 62   telefon 031-368 18 83

Dnr 0332/10

När är det?
• Informationsmöte 
24 april kl. 18.00-20.00
Presentation av stadsbyggnads-
kontoret mellan 18.00-18.30
Plats: Västerhedsskolans matsal
Ingen anmälan krävs!

• Medborgardialog 1
Hur fungerar Högsbohöjd idag? 
13 maj kl. 17.30 - 19.00
Plats: Västerhedsskolans matsal
Anmälan senast 6 maj

• Medborgardialog 2
Vad önskar vi av framtiden?
27 maj kl. 17.30 - 19.00
Plats: Västerhedsskolans matsal
Anmälan senast 6 maj

Med anledning av att vi påbörjat ett Program för 
Högsbohöjd vill vi nu välkomna er till tre träffar under 
våren och en återkopplingsträff till hösten. 
24 april håller vi den första träffen i form av ett infor-
mationsmöte. 
Vi kommer berätta om vårt arbete med program för 
Högsbohöjd. Vad vi kommer att titta på inom arbetet 
och vad som är viktiga frågor för oss att få svar på. Vi 
kommer att hålla en presentation på en halvtimme 
och sedan är det öppet för er att ställa frågor och lyfta 
funderingar som finns. Från stadens sida kommer re-
presentanter från Stadsbyggnadskontoret, Fastighets-
kontoret, Trafikkontoret och Stadsdelsförvaltningen att 
finnas på plats. Vi har även bjudit in Stena fastigheter 
till detta möte eftersom de tillsammans med staden är 
huvudsaklig fastighetsägare inom programområdet. 
De kommer även ha möjlighet att svara på frågor som 
de ansvarar för. 
Till det andra och tredje tillfället vill vi bjuda in till 
medborgardialog. Vi kommer att bilda mindre arbets-
grupper av boende och verksamma i området. Fokus 
kommer att ligga på nutid och framtid. Syftet med 
dialogerna är att alla ska lyfta fram frågeställning-
ar, problem, kunskaper och annan information om 
området, men också att få höra andras synpunkter. 
Resultatet av medborgardialogerna kommer att 
användas som ett av flera kunskapsunderlag i progra-
marbetet. 
Senast 6 maj behöver ni anmäla intresse att delta i 
medborgardialogerna. Vår förhoppning är att alla som 
vill ska kunna delta. Vi kommer dock behöva begränsa 
antal deltaganden om det visar sig att fler än vad 
som är hanterbart anmäler sig. Utgångspunkt är då 
att samla en representativ blandning av boende och 
verksamma i Högsbohöjd. Det kommer finnas listor på 
infomötet att skriva upp sin intresseanmälan på, eller 
skicka anmälan på mail till oss. 

13 maj handlar det om att få kunskap om Högsbohöjd 
som det ser ut idag. 
Vi kommer att börja med en rundvandring i området 
och avsluta med en gruppövning där vi med hjälp 
av frågor, post-it lappar och kartor kartlägger hur 
Högsbohöjd används och fungerar idag.
27 maj vill vi fokusera på Högsbohöjd i framtiden.
Vi kör även då gruppövningar där vi skissar på och 
samtalar kring hur vi vill att området ska fungera i 
framtiden. 
Till hösten, inget datum finns spikat än, kommer vi 
tillbaka för en uppdatering av vad som hänt sedan vi 
sågs sist och presenterar var vi befinner oss i progra-
marbetet och vad vi har kvar att jobba med. 
När det är dags för programsamråd i januari 2015 
kommer ni få en formell möjlighet att yttra er kring 
programförslaget. Vi kommer då hålla ett samrådsmö-
te där vi presenterar resultatet av vårt arbete. 

Följ programmet på hemsidan: 
www.goteborg.se/planochbyggprojekt 

//Ida Lennartsson och Maja Peterson,  
planarkitekter, stadsbyggnadskontoret

Inbjudan gick 
ut med post till 
samtliga boende 
och verksamma i 
Högsbohöjd. 
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Medborgardialogerna kommer att fungera som ett kunskapsunderlag i den fort-
satta planeringen. I dialogprocessen är målet att nå trappstegen; information, 
konsultation och dialog på deltagandetrappan. 

Manipulation

Information

Konsultation

Dialog

Inflytande

Medbeslutande

Dialog: 
Utbyte av syn-
punkter, kunskap 
tankar och idéer. 

Konsultation: 
Inhämta kunskap 
om platsen, bo-
endemiljön och 
vardagsliv etc

Information: 
Envägskommuni-
kation, frågor och 
svar. 

Resultatet - ett kunskapsunderlag
Resultatet av medborgardialogerna kommer att vara ett viktigt kunskapsunder-
lag i utarbetandet av programmet. Det finns dock ingen garanti att de idéer som 
kommer fram kommer att genomföras då det finns många aspekter att ta hänsyn 
till i stadsplanering. Resultatet kommer att finnas tillgängligt för beslutande poli-
tiker och övriga intresserade under hela programprocessen. 

Formellt samråd
Medborgardialoger genomförs för att öka stadsbyggnadskontorets kunskap om 
programområdet och är ett moment utöver den lagstadgade planprocessen. När 
programmet skickas ut på samråd kommer alla berörda även ha en formell möj-
lighet att lämna synpunkter. Detta beräknas ske i januari 2015.
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Dialog 1 - idag

Stråk & Rörelse 

Pennygången 
Hela Pennygången är en gård/stråk för barnen. Dela inte upp det. Många barn  
använder det som sitt ”vardagsrum” tillsammans med sina kompisar i husen 
runtomkring. Olika åldrar på olika delar av gården. 

Frisör och livsmedelsbutiken med litet fik används flitigt och är uppskattat. 
Verksamheten vill gärna expandera med servering på gården vilket uppmuntras 
av boende men inte av fastighetsägaren. 

Tydligt stråk går genom området från torget, förbi den mindre livsmedelsbu-
tiken och vidare ner mot Axel Dahlströms torg eller Majorna. 

Parken
Östra gångstråket kallas för ”Avenyn” för att väldigt många använder detta strå-
ket. Delen på västra sidan uttrycktes som ”lilla avenyn” då en del använde detta 
eftersom det kändes mer lummigt och mysigt. Synd att affärsstråket är borta. 

Plana ytan i mitten är sank och vatten samlas i pölar. 
Parken är bra som den är när den är enkel. Bevaras som den är dag. Ungdomar 

hänger i en del av parken. 
Öppna förskolan saknas som mötesplats. 

Torget
Utveckla gärna torget! Övergångsställe saknas. ”Gläntan” är en attraktiv plats i 

närheten som används av boende från hela området. 

Dammarna nordost om området
Populär utflyktsplats för förskolor i området som går dit och matar änder. 

Stråk till och från området
Från radhusområdet söder om Växelmyntsgatan går ett stråk genom ”gläntan” 
förbi villorna i Ekebäck, över gångbron och ner mot Sandarna och Majorna. 

Ett stråk går från torget genom Pennygången, väster om Pennygångs”ormen”, 
ner mot hpl Tolvskillingsgatan och över mot Västra kyrkogården och Majorna.

Ett tydligt stråk för gående och cyklister går norr om programområdet och 
rätt österut mot förskolor och Willys i Frölunda.  

Stråk ner mot Axel Dahlströms torg är beroende av tidpunkt på dagen. På da-
gen tar man sig över skolgården och genom grönområdet ner mot torget. På kväl-
len går man utmed Riksdalersgatan istället för igenom grönområdet. På Riks-
dalersgatan finns en punkt där flera gång- och cykelstråk möts, vilket kan vara 
intressant att studera. 

Dialog 1 utfördes genom en inventering i promenadform runt 
Högsbohöjd, uppdelad i tre fokusgrupper med tre olika rut-
ter. Stråk & Rörelse, Trafik & Identitet och Vistelse & Platser. 
På plats i Västerhedsskolan redovisades tankar och slutsat-
ser på karta där olika färgmarkeringar representerade olika 
upplevelser och värden av platsen. 

Antal deltagare 
Dialog 1:
24 personer



Dialogsammanställning - program för Högsbohöjd8

Övrigt
Det är inte önskvärt att Sjupundsgatan breddas. Här går många barn över gatan 
själva till skolan. SDF meddelar i efterhand att en mötesplats för bilar kommer 
att anordnas under byggtiden av den nya skolan och troligtvis finnas kvar även 
efteråt. 

Trafik & identitet

Identitet
Deltagarna pratar om att skolan är den gemensamma nämnaren för hela Högsbo-
höjd. Här träffas alla barn och föräldrar oavsett var man bor inom Högsbohöjd.

Olika upplåtelseformer används i olika livsfaser. På så sätt delas befolkningen 
in i olika områden. 

Mötespunkt
Man vill gärna hitta en gemensam yta att träffas på. Torget har potential att bli 
denna mötespunkt. Idag är den mer en busshållplats. Tidigare har det funnits en 
öppen förskola vid torget som skapade möten. 

Boende på Pennygången har flera ytor att umgås på som Hyresgästföreningen 
och lokaler inom kvarteret, dock finns inga ytor att träffas på för boende i de an-
dra områdena och detta saknas. 

Gärna en publik yta där man kan befinna sig på som inte kostar pengar. Ett fik 
skulle även vara bra. Om parken skulle få rinna ned på torget och lekplatsen gå 
över till torg vore det en möjlighet för både stora och små att kunna befolka ytan. 

Torget
Huvuddelen av de boende använder Fyrktorget för av- och påstigning eftersom 
buss 16 tar dem utan byten till centrum. Även Hemköp används av de flesta för 
kompletteringsinköp. Utbudet upplevs dock som dåligt. Flera handlar på Hem-
köp eller i Frölunda, där finns bättre utbud. Ica på Axel Dahlströms torg har 
också bar utbud. Willys i Kaverös ligger på gångavstånd. Det finns också en liten 
livsmedelsbutik i Pennygången. 

Idag används torget till att handla sin pizza, handa mat, vänta på bussen. Piz-
zerian har brunnit ett par gånger. Det fanns tidigare en öppen förskola som sam-
lade folk för olika aktiviteter, men den har rivits. Torget har potential. Det saknas 
ett café. 

Trafik
Man är överens om att gatorna är överdimensionerade och kan vara skrämmande 
för barn att korsa. Skapar barriärer i området. Och inbjuder också till högre far-
ter än tillåtet. Svårorienterbart för cyklister speciellt vid trafiksnurran vid leden.
En man låter sina barn gå själva till skolan, de är 7 och 9 år. De passerar en bilväg. 
Förbättringsmöjlighet: övergångsställe. 
Sjupundsgatan - Busshållplats 45. Det är osmidigt att ta buss 16 till Hisingen. 
Mycket morgontrafik, när personer ska till och från Volvo. 

De boende tar sig in till centrum från Fyrktorget. Boende på Pennygången tar 
sig också till Sjupundsgatans hållplats till Marklandsgatan. 

Entré
Entré till höjden är svävande. Svårt att hitta om man inte varit där förut och man 
känner att man först når områdets baksida. Härifrån är det svårt för besökare 
att hitta till rätt portuppgång. Pennygången ligger som en mur/borg/vägg, säger 
någon. 
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Tråkig yta där bensinstationen tidigare fanns. 
Upplevs som bullrigt mot leden till. Höga hastigheter. 

Kopplingar
Kopplingar till och från Högsbohjöd är dåliga. Hur rör man sig mot Axel Dahls-
töms torg? En väg ned en annan upp. 

Mot Ruddalen. Stort område som inte är upplyst förräns man når friluftsom-
rådet. Instängt. 

Cykelkopplingar kan förbättras. Helhet. Hela resan. Prioritering av trafikslag. 
Tydlighet. 

Det är dåliga kommunikationer till Majorna, bäst att gå genom Västra Kyrko-
gården. Vilket även är den bästa promenadvägen. 

Gångtunneln under Högsboleden från Sjupundsgatan skapar problem när det 
regnar mycket. Det samlas vatten uppe på vägen och när bilarna kör så skvätter 
det över och ned på dem som går. Det blir stor omväg att ta sig över/under vägen 
på annat sätt. 

Bra cykelväg via Västra Kyrkogården och Slottsskogen. Svalebogatan har bra 
cykelbana ända in till centrum.  Det finns också cykelbana längs med leden men 
den är inte lika uppskattad.

Flera upplever att det är tråkigt att gatan skiljer av radhusområdet från Penny-
gången. Det finns lekplatser som skulle kunna användas av alla men som man 
inte riktigt gör p.g.a. hur vägen skiljer av.

Målpunkter
Scoutstuga används av barn i området. Från åk. 2. Scouterna använder grönytor i 
bland annat Torpardammen och Ruddalen. 

Ungdomar hänger på torget vid kiosken och även Pennygångens kiosk under 
byggnaden. Moppegäng finns. Även ungdomsgäng som bränner mot Kaverös till. 
Denna väg från HH är otrygg. Kaverösvägen.

Parkering
En man som bor på Pennygången tycker att det är bra med parkering så nära, 
men den kanske används till 50 % av de boende allmänt. En man betalar för par-
kering endast för gästers skull. Han menar att parkeringsvakterna är snabba med 
att ge parkeringsbot. Han betalar ca 230 kr i månaden för en plats. De som bor 
i radhus har parkering vid bostaden. En kvinna tycker att det är smidigt att bo 
i Högsbohöjd eftersom man behöver inte ha bil här. Någon nämner bilpool, det 
finns ingen i närheten. 

Det bästa med Högsbohöjd
Närhet till Ruddalen
Grönskan
Nära till det mesta (men det kräver ändå en ansats att ta sig någonstans)
Det går att bo här utan bil
Trafiksepareringen, det finns ingen genomfartstrafik
Blandat med folk
Blandade prisnivåer – Pennygången är billigt, när man kommer upp på höjden 
blir det lite dyrare, i radhusen lite dyrare. 

Vistelse & Platser

Generellt
Mötesplatser är utspridda över området. Det saknas mysiga, omhändertagna 
platser att vara på och både husen och miljön upplevs sliten. Grönskan uppskat-
tas mycket.
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Det passerar inte så mycket folk utifrån genom området. Mest är det männ-
iskor som bor på Pennygången eller kanske några från Växelmyntsgatan. Det är 
lite oklart hur man korsar området med cykel.

Parken
Bra pulkabacke vintertid intill Sjupundsgatan. Backen används inte så mycket 
sommartid. Bra pulkabacke för mindre barn uppe i parken.
Området mellan backen och fotbollsplanerna är oklart med stråk som inte leder 
någonstans och odefinierade ytor. Det kan också vara en kvalitet med lite mer 
”oplanerade” och fria ytor.

Fotbollsplanerna och grillplatserna används mycket sommartid. Parken fung-
erar mer som en mötesplats för alla än U-gårdarna

U-gårdarna
Omtyckta av boende på gårdarna. Man använder mest sin egen gård, inte så 
mycket andras. Gården med odlingen är populär för många.  En kvinna som bott 
9 år på Pennygången, satte sin fot på en U-gård för första gången när odlingslå-
dorna kom dit. Man skulle känna sig uttittad om man slog sig ner på en U-gård. 
En gård har stängsel -kanske en rest från när det var dagis där? Man diskuterar 
U gårdarnas skillnader och att man gärna kan tänka sig olika funktioner på U-
gårdarna.

Stora innergården
Oklart var den börjar. Det är oklart vart utrymmet mellan U-husen hör, särkilt i 
öppningen mot torget. Närbutiken har utökat lokalerna med en nyöppnade ca-
féverksamhet som är ett bra tillskott till området. Livar upp. Café efterfrågas och 
fler platser att sitta på. Ägaren vill göra uteplats i solläget, men fick inte stöd 
från Stena. Platsen fungerar lite som entré till området. Och utanför närbutiken 
hänger ungdomar i orådet. Platsen runt närbutiken är mer offentlig än resten av 
innergården.

För småbarn delas de tillåtna lekytorna upp. Lekplatsen längst österut på går-
den är mycket uppskattad.Tvättstugorna utgör gränser. Större barn leker över hela 
innergården och på varandras delar gården. Kör sparkcykel, cyklar och skejtar.

Grillplatsen vid de flata stenarna används inte mycket. Ödslig. Klipporna (Le-
jonklippan) är omtyckta av barn.

Populär grillplats vid det tvättstugan på innergården. Bra solläge. Den östra 
”bågen” på stora innergården används mycket av t ex cyklande barn. 

Torget
Torget känns inte som ett torg. Parkeringen borde försvinna och något göras åt 
busslingan. Används mycket, kanske eftersom den är gratis. Hemköp har alltid 
mycket kunder. Stort upptagningsområde. Kiosken/gatuköket är omtyckt.
Det ryktas om att det ska öppna en våffelstuga.

Första gården hänger ihop med torget men känns som en icke-plats. Tråkig 
och sliten entré till Pennygången som borde rustas upp. Men tallarna är vackra!

Lekplatsen ovanför torget är välanvänd och en mötesplats för många från olika 
delar av området. Borde hänga ihop bättre med torget.

Det har varit ett ”tillhåll” för ungdomsgäng på torget.

Parkeringarna norr om Pennygången
”Utsida”. Ibland används bänkarna på gräsmattan ute på parkeringen. Gräsytorna 
precis utanför huset används inte. Motorvägen stör med buller, men utsikten är 
vacker mot grönområdet norrut.



GRUPP STRÅK_RÖRELSE

GRUPP TRAFIKRÖRELSER

GRUPP VISTELSE_PLATSER

Grupp:
Stråk & rörelse

Grupp:
Trafik & identitet

Grupp:
Vistelse & platser

Promenadstråk under inventeringen
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Vägen utanför skolan
Bilar kör längre än vad de ska på vägen. Skogsvägen bakom skolan undviks ibland 
kvällstid av tjejer eftersom den är mörk och upplevs otrygg.

Högsboleden
Barriäreffekt och buller. Man vill nå kyrkogården och grönområdet i norr. 

Parken vid Växelmyntsgatan
Används av hela området, t ex för kortare utflykter, picknick mm. 

Andra målpunkter
Grönområdet och sjöarna i söder. 
Idrottsplanerna i söder.
Axel Dahlströms torg.
Skolorna

Sammanlagd inventeringskarta
De tre kartor som togs fram i dialog 1 är sammanslagna till en gemensam. Se 
karta nästa sida. 

Markera på kartan

Förbindelsestråk

Allmänna frågor att diskutera
Vilken tid på dygnet använder ni olika delar av området?
Vad är positivt med området idag? Vad gör området attrak-
tivt för er idag?
Finns det aktiviteter som sker utomhus?  
När försiggår dessa aktiviteter; tid på dygnet, veckan och 
året?
Vilka målpunkter finns i och utanför området? 
Hur rör sig er grupp mellan de olika målpunkterna?  
Finns det målpunkter ni skulle vilja gå mellan men inte 
kan? 
Vad finns det för osynliga värden som inte syns på flygfo-
tot?

Målpunkt 

Plats för aktivitet 

Attraktiv plats

Otrevlig plats

Otrygg plats

Uppysning om neutral plats

Område där man vill röra sig men inte kan



Sammanslagen inventeringskarta, dialog 1
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Dialog 2 - framtid

Vid dialogtillfälle 2 var fokus att skissa på framtiden. Till grund fanns den renri-
tade sammanslagna kartan från inventeringen vid dialogtillfälle 1. Det vi i stora 
drag hade uppfattat från dialog 1 var att det saknades en mötesplats för alla i 
Högsbohöjd, grönskan upplevdes som en stor kvalitet, stråk och kopplingar an-
sågs ha glapp och brister i sina sträckningar (cykelkopplingar, fotgängarstråk och 
hur bilar angör området). Samt att det fanns ett lågt bilintresse. 
Under dialogmöte 2 fanns ett antal frågor som man gärna fick fundera på och 
besvara;
• Hur kan området bli mer attraktivt ur ert perspektiv? Vad saknar ni? 
• Vilka aktiviteter skulle ni vilja att området kunde erbjuda?
• Vilka platser skulle kunna vara lämpliga att bebygga? 
• Vilken typ av bebyggelse saknar ni inom programområdet?
• Vad gör stråken och gatorna attraktiva och lockande att röra sig längs?
• Hur kan byggnader placeras för att skapa önskade aktiviteter på gator och 

platser m.m.?
• Hur kan ni lockas att tillbringa mer tid utomhus inom programområdet
 under dygnet, veckan och året? 
• Har ni idéer på hur platser skulle kunna användas på nya sätt och för nya
 aktiviteter?
Deltagarna fick även uppmaning att markera på kartan;
• Plats som skulle kunna användas på ett bättre sätt
• Bra platser för önskade aktiviteter
• Platser där möten kan uppstå. Är mötena positiva eller negativa?
• Platser lämpliga för bebyggelse
• Nya kopplingar mellan platser och aktiviteter

Till sin hjälp för att illustrera sina svar hade deltagarna en modellsats, symboler, 
bilder pennor, lappar med mera.

Vi påpekade att detaljeringsgraden under detta möte skulle vara större än vad 
själva slutdokumentet/programmet skulle kunna hantera. Men att det fanns en 
poäng med att zooma in och testa möjligheter, för att kunna zooma ut och dra 
upp mer generella riktlinjer. 

Önskemål och tankar som inte berör programarbetet utan en annan förvalt-
ning eller fastighetsägaren Stena samlas ihop och delges berörda. 

Antal deltagare 
Dialog 2:
11 personer

Vid dialogtillfälle 2 var deltagarna fortsatt uppdelade i tre 
grupper, dock utan koppling till specifika fokus. Till sin hjälp 
att illustrera tankar och idéer fanns en modell, pennor, pap-
per, symboler, bilder och olika figurer. På valfritt sätt fick 
deltaganden visualiser och konkretisera planer för framtiden. 
Vi från staden fanns på plats för att vara bollplank samt do-
kumentera samtal och uttryck. 
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Framtidstankar 
Deltagarnas sammanslagna tankar kring framtiden presenteras nedan uppdelat i 
olika teman. Gruppen var inte tvungen att enas kring en gemensam riktning eller 
lösning. Texten baseras på sammanlagda anteckningar från stadens representan-
ter i de olika dialoggrupperna. 

Kompletteringsbebyggelse - norr om Pennygången
Här får det gärna bli hög exploatering. Det kunde bli höga och mindre höga hus 
blandat med trädgårdar och gröna tak. 

Bra med förtätning, så mycket som möjligt! Idag känns ytan norr om Penny-
gången som en baksida. Fler hus kan skapa gårdskänsla och vara bullervall mot 
vägen. Grönska på jordvall eller en trädallé kan också fungera för att skärma av 
vägen. Det är viktigt att spara grönskan och de vackra bergshällarna. De skulle 
också kunna användas mer om de inte låg mitt i parkeringar som idag. För att 
slippa bilar och parkeringar samt ordna så att folk som vill ha bil kan bo där kan 
bilpool ordnas i området.

Modellen ger möjlighet att testa olika typer av bebyggelse i Högsbohöjd.  
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Ett stråk kan skapas genom den nya bebyggelsen, genom Pennygången vid livs-
medelsbutiken och vidare till Fryktorget.

Platsen norr om den nord-västligaste kortsidan av Pennygången har fint sol-
läge. Skulle kunna vara uteplats eller ”hängplats” för ungdomar.
Det är ok att bygga nya bostäder på parkeringsytorna utmed Högsboleden. Par-
kering i markplan, gården en våning upp. Husen får max vara 6 våningar för att 
passa in i den befintliga miljön på Pennygången. Gårdarna på Pennygången följer 
naturen vilket är mycket positivt. För att spara bergshällarna skulle man, om det 
behövs parkering och det är dyrt att gräva ner, kunna skapa souterränghus med 
parkering i markplan från leden och upphöjda gårdar.

Här kan man skapa rumslighet med hjälp av ny bebyggelse. På så sätt blir de 
grönområden som inte används idag bättre inringade och de skulle nog användas 
mer. 

Det gröna här är väldigt fint, men används inte. Ta tillvara på detta. Placera 
bebyggelse runt omkring. Skapa rum. En komplettering av bebyggelse ger bättre  
underlag för service, för skola, för kollektivtrafik och bilpool. 

En gångbro skulle kunna knyta an till kyrkogården.
Temporära aktiviteter som konstverk eller installationer kan pågå på den tidi-

gare bensinmackstomten. 

Bebyggelsen och hyresnivåerna
Den gamla bebyggelsen ska behållas. Den är viktig eftersom det är billiga bostä-
der idag. Det är viktigt både för Pennygången och för hela staden. Att bostäderna 
är billiga är ett argument mot rivning. Alla pratar om svårigheter med att bygga 
billigt – här finns det billiga, ta tillvara på det! Det är det viktigaste verktyget mot 
segregation. Samtidigt är husen i dåligt skick. Hur mycket renovering krävs för 
att kunna bo kvar i 50 år till?

Det kanske är en bra idé att bygga på de gamla fastigheterna, frågan är vem 
som får betala för det. 

Hus 3 ska få byte av stammar men utan att badrummen renoveras och det 
kommer att kosta hyresgästerna 900 kr per månad. I de andra husen blir höjning-
arna högre; 1 000 – 3 000kr. Det vore bra om man kunde välja hur mycket man 
vill att lägenheterna renoverades, vilken standard man vill ha. 

Det finns en stor oro att det ska byggas bostadsrätter. Det finns mycket ägande 
i området och det behöver inte kompletteras med mer av detta. Det som saknas 
är billiga hyresrätter. Bostadsrätter trissar upp hyresnivån på hyreslägenheterna 
i området. Tillgången på billiga hyreslägenheter är en ödesfråga för Gbg. Stena 
fastigheter deltog i tävlingen för Guldmyntsgatan och har visat intresse för att 
bygga kvalitativa, billiga, hyreslägenheter. Varför kan de inte testa detta konceptet 
intill Pennygången? 

Viktigt att tänka på den sociala hållbarheten, att de som bor i området inte 
tvingas bort på grund att området uppvärderas.

Trafik
Sjupundsgatan är smal och biltrafik med dels varutransporter till och från Väs-
terhedsskolan sker, samt föräldrar kör sina barn till förskolan/skolan. En lösning 
kan vara att skolan tar initiativ och startar ett arbete med ” trafikpolis ” på mor-
gonen för att höja säkerheten och detta kan också vara ett sätt att lära barnen. Lite 
så som det var på 60-70 talet när i stort sett varje skola arbetade med trafikfrågor. 

Föräldrar som har deltagit på dialogmötena vill absolut inte bredda Sjupunds-
gatan. Nu är den smal, två bilar kan ej mötas, vilket medför att bilarna måste köra 
sakta. Det är bra för skolbarnen som ska ta sig över gatan till Västerhedsskolan. 
Stadsdelsförvaltningens sektor utbildning har önskemål om att den tillfälliga mö-
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tesplats som kommer att anläggas för att nyttjas under byggtiden bör permanen-
tas för att underlätta alla transporter till och från skolan. Den nya Västerheds-
skolan ger 200 skolplatser F-3 och 8 avdelningar för förskola, så en del ökade 
transporter kan det säkert bli.

Mötesplatser 
Fyrkens Öppna förskola saknas. Den var en ovärderlig mötesplats för alla boen-
den i området. En del vittnar om att de har fått vänner för livet. Föräldranätverket 
blev starkt man passade varandras barn och hjälptes åt. Citat: Det bästa vi har 
haft. Nu finns Öppna förskolan i Axelhuset på Axel Dahlströms Torg men dit går 
man inte.

Röda stugan där driver några pensionärer café under sommaren på lördagar-
na.

Fyrktorget omvandlas från hållplats till mötesplats. 
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Fyrktorget
Fryktorget skulle kunna kompletteras med butiker. Bageri, fik, fiskevagn, thai-
kiosk, sushi, snabbmat. Det kan å andra sidan vara viktigt att inte satsa bara på 
kommersiella verksamheter. Föreningslokaler och liknande kan också ge liv. 

Ta bort parkering för bilarna och skapa en torgyta istället. Bussen borde gå 
fram till äldreboendet, Gerdas gård. Återupprätta hållplats där. Det fanns en håll-
plats där tidigare med den togs bort på grund av att resenärerna struntade i att 
stämpla på bussen. Många klev på vid Fyrktorget och åkte bara till ändhållplats. 
Vid nya togytan önskas bageri och försäljning av frukt och grönt. Skapa små torg-
bodar. Vid den grönta ytan där Öppna förskolan tidigare låg önskas en plask-
damm anläggas.

Torget borde öppnas upp mot parken och stråket. Pizzerian kan flytta åt sidan. 
Parkeringen bör tas bort och bussen vända i slutet av Växelmyntsgatan istället. 
Hållplats kan finnas kvar vid Fryktorget. Bra för till exempel gamla människor 
som bor i området att bussen går hela vägen. Dock tråkigt för dem som bor nära 
busstrafiken.

Torgets markbeläggning kan flöda ut över gatan för att sakta ner trafiken. 
Hemköphuset borde öppnas upp och små butiker eller bodar kan stå på torget. 
Café mitt på. Sushiställe. Thaiställe. Bankomat. Öppna förskolan borde flytta till-
baka till torget. Byggnader runt torget för att ”omfamna” och skapa ”rumskänsla”.
Bra om det finns verksamheter som får folk att uppehålla sig på platsen. Till ex-
empel en fontän som kan bli isbana på vintern. Bra med en uteservering för piz-
zerian eller ett café. 

Förbättra kopplingen mellan torget och grönstråket ”Stora avenyn”

Bebyggelse på yta som idag används som parkering. Norr om Pennygången. 
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Fyrkparken
Linbana mot skolan och vidare mot Axel Dahlströms torg. Flanörstråket är längs 
Fyrkgången. Där kan små butiker öppna så som det var förut så att det blir liv. 
Stråket kan också följas av ett grönt stråk med mer grönska, odlingar, bärbuskar, 
fruktträd på temat ”Ätbara Pennygången”. Aktivera parken med t ex plaskdamm 
som kan bli skridskobana på vintern. 

Skollokalerna som ska rivas kan ersättas med bostäder. Ett högt hus i andra 
änden av parken passar bra och ”pratar” med Fryktorget. Där tas ingen fin natur 
i anspråk. Naturen längst ner mot vägen är också vildvuxen och borde antingen 
förbättras eller aktiveras på annat sätt.

Växelmyntsgatan (söder mot atriumhusen)
Växelmyntsgatan är idag en barriär mellan radhusen och husen runt gårdarna. 

Borde överbryggas med hus eller grönska.
Här borde man kunna bygga på parkeringen. Det finns många parkeringsplat-

ser som inte används. Man skulle kunna få åtkomst till parkeringsplatserna från 
andra hållet och bygga på delar av parkeringen. På så sätt blir det en gata istället 
för dagens dubbla gator (med grönt emellan). 

Växelmyntsgatan, längs torget - det är väl för smalt att bygga här?
Förtätning på parkeringar längs radhusen på Växelmyntsgatan: Många tycker 

att det verkar bra. Livar upp och parkeringen är ändå trist. En person som bor där 
tycker dock inte om förslaget. Parkeringen behövs.

De hästskoformade husen/gårdarna på Fyrkgången
Skulle det vara en bra idé att bygga igen hästskoformen till en kvartersstruktur? 
I och med det skulle dagens halvprivata ytor bli helprivata och kanske nyttjas 
bättre. 

Det är en dålig idé. Idag är det inbjudande och trevligt att man ser in på går-
darna när man går på Fyrkgången. Gårdarna används inte så mycket idag. Egent-
ligen används bara den som har odling. 



Deltagarna samlas för presentation av ideér och slutdiskussion
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