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Brister och kvaliteter som identifierades 

Sammanhållen stad:  

kvaliteter: skola och förskola, Prästängen 1 är ett trevligt område idag, trappans läge är 

bra för att koppla samman. 

 

brister: stora glapp i bebyggelsen, bullerskärm isolerar/delar upp i områden 

 

kvaliteter: effektiv kollektivtrafik, flexlinje trafikerar området, läget, servicenära, god 

tillgänglighet 

brister: buller, isolerade öar av bebyggelse idag, fysiska barriärer, vägar och mot 

infrastruktur 

 

kvaliteter: nära Frölunda torg - gångavstånd, god kommunal kommunikation och säker, 

läget och kollektivtrafik, skolan har en integrerande funktion, natur och djurliv, Ebba 

Pettersson: upptagning hela staden, natur och djurliv 

 

Förutsättningar för blandad stad, kollektivtrafik, närhet till stora trafikleder, koppling till 

mölndal, 

kvaliteter: sammanhållen bebyggelse 

 

kvaliteter: skolan kvarstår och utvecklas, större underlag för närbutik, servicefunktioner 

lokalt, Radiovägen utvecklas mot stadsgata - lägre hastighet, kontakt med båda sidor av 

rADIOVÄGEN,  

brister: buller, uppdelade områden som är stängda kvarstår i planförslaget,  

ansvar: stadsodling - leverans av grönsaker till skolan, säkra tillgång till grönområden 

på båda sidor av Radiovägen, byggandet av ny skola, 

 

kvaliteter: stadsgata, ej genomfartsled, gång- och cykelväg -stråk, blandat hyres- och 

bostadsrätt, utveckling av hela stadsdelen - mer service,  

brister: ökad busstrafik Radiovägen - buller, glapp till Frölunda, väg som barriär finns 

kvar,  

ansvar: viktigt att visa på kopplingar och helhet i planarbetet - se programarbete, TK, 

SBK, FK - minska barriäreffekt av väg, skapa möjlighet för småskalighet - café etc, 

stadsbildning längs Radiovägen 

 

kvaliteter: mer blandad stad - ökat underlag för service, fler bostäder 

 

ansvar - se till att odlarna kan ta sig till välen, 

 

Samspel, lek och lärande: 

kvaliteter: södersluttning, bra för utelek 

brister: sluttande plats, svårtillgängligt för vissa grupper 

 

kvaliteter: skolan, bostäder, omgivande låghusbebyggelse, tillgänglighet till 

grönområden och kyrkpark, skola=liv och rörelse, grönstråken i väster och öster, 

skogen-fri lek, skolan, skogsnatur, lek, goda förutsättningar för samverkan ny idrottshall 

brister: "platser" saknas, ingen byggnation möter allmän plats (obs kyrkparken), 

 

kvaliteter: kolonilotter: ekosystemtjänster -pollinering, luftförbättring mm, ger liv 

(socialt), barn kan leka här, 

kvaliteter: stor skolgård behövs, bättre skolgård - större och mer omsorg 
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kvaliteter: ökad tillgänglighet till natur i väst, skapa möjligheter till lekytor ute, mer 

barnvänligt,  

brister: dagsljus för brf, styrd utemiljö på skolgård - tappar naturkontakt, tillgången till 

öppna grönområden minskar,  

ansvar: Exploatör/Poseidon -  driftskede bevara/utveckla natur i mindre områden, 

tillgänglig skolgård och idrottshall efter skoltid för närboende 

 

kvaliteter: buller skärmas av bebyggelse, 

 

kvaliteter: idrottshall - potential till målpunkt, 

 

Vardagsliv 

kvaliteter: skola 

brister: långt till social service 

 

kvaliteter: närheten till skola, nära till busshållplatser, skolan- blir en servicefunktion 

brister: trafikstockning på Radiovägen vissa tider, svår fordonstrafik på Radiovägen 

periodvis, långt till kollektivtrafik för de med rörelsehinder, allmän plats domineras av 

bilar, ingen bra service för de boende, ingen bra kvalitet på lokaler/utemiljö - slitet, brist 

på aktivitetsyta,   

 

kvaliteter: Frölunda torg 

bister: inget gatuliv 

 

kvaliteter: bra kommunikationer 

kvaliteter: större lägenhetsutbud - kunna bo kvar, innergårdar, färre staket - större 

rörelsemöjligheter genom Kungsledens område, 

 

kvaliteter: förskola tillkommer, blandstad - ökad verksamhet över dygnet, ökad 

möjlighet för ex.  kvartersrestaurang, ökat underlag för service och verksamheter (mer 

folk), planen kan göra det möjligt för mer trevlig närmiljö, se människor ute, ökad 

trygghet, verksamheter och service dygnet runt, 

 

 

kvaliteter: öppen aktivitetsyta 24-7,mer liv och rörelse i området, föreningslivet kan bli 

verksamma i idrottshallen (skolan), brister: boende utanför planområdet i norr berörs,  

ansvar: TK och Fastighetsägare - styra tillfart via bussdepå för anställda mm.- Hitta bra 

lösningar för transporter skola, bussdepå, verksamheter mm.   

 

 

Identitet 

kvaliteter: kontor, tillgänglighet, orienterbarhet, ger förutsättningar för grönska, 

koloniområdet 

brister: liten/ingen variation av lägenhetstyper 

 

kvaliteter: lugnt område för boende idag med omgivning som kyrkpark hembyggdsgård 

prästgård, kyrkan- aktivitet körsång? kulturhistoria samlingar? tillgång till grönområde, 

prästgården kulturhistoria och natur, 50-tal, småskaligt, egna hem, korna på ängen, 

natur, djurliv bostadsnära, masten, behålla det öppna området 

brister: få boenden för barnfamiljer, delvis ogästvänligt med staket och parkeringar, 

masten skapar en obegripligt stor skala, ganska identitetslöst, ofärdigt, ej 
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 genomtänkt,   

 

kvalitet: masten som landmärke, grönstråk, nord/sydlig riktning, koloniodling - djur, 

ordling, grönt stråk, potential    

kvaliteter: ny skala på bebyggelse - variation i området   

brister: värdet på husen, risk att tappa naturen och grönkopplingar med hög exploatering 

i väster, mångdubbling av bostäder - hur hantera mer rörelser? 

 

kvaliteter: attraktiv stadsdel, brister: odlingsmöjligheter försvinner, 

 

Hälsa och säkerhet 

kvaliteter: bostäder servicenära, upplevs tryggt, god säkerhet, trygghet, kommunikation 

brister: mörk tunnel, buller ifrån väg, ödsligt kvällstid, trappan otillgänglig, inbrott skett 

skador, rörelsemönster till och från skolan, kvällstid inge som rör sig här 

 

kvaliteter: inte mycket biltrafik in i området nattetid, skogen- djur -frisk luft -

rumslighet, bostäder servicenära, bullerskärm finns i norr 

brister: rörelsemönster till och från skolan, buller ifrån väg, folk kör för fort på 

Radiovägen, buller ifrån västerleden, otryggt kvällar, buller och fysisk miljö, avstängt 

område, mycket trafik till skolan utmed Järnbrottsprästväg, hämta och lämna barn – 

osäkert 

 

kvalitet: kor 

 

brister: buller ifrån väg, närhet till leden 

kvaliteter: mindre buller i Brf (från Västerleden), elbussar  

ansvar: SBK - solstudie, 

 

kvaliteter: hantering av dagvatten, idrottshall, aktivt fler timmar/dygn, 

"personalparkering"- bra bullerskydd mot Västerleden,  

Brister: ökad trafik och buller, trafiken - buller och säkerhet, missar chans till 

stadsodling för de som tidigare har varit engagerade i koloniområdet 

ansvar: bilpool, hastighetsbegränsningar -  lågfartsområde, "gröna" bullerskydd, led om 

trafik ifrån Radiovägen, 

 

Ansvar: Byggtrafik via infart till bussdepå, utveckla och bibehålla gröna stråket, gör 

Radiovägen säker för skolan, 
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