
Naturinventering och sociotopredovisning. 
Underlag för program för Östra Kålltorp 
 
Naturinventering. 
Hällmarken är av skiftande karaktär, ibland till stora delar berg i dagen ibland med gräs och 
uppstickande block. Gemensamt är att jordtäcket är tunt och berget nära ytan. 
Siffrorna bakom arterna anger ungefärlig ålder. Busk-och fältskikt är inte inventerade. 
Dominerande fältskikt är blåbär, ljung och tåtel. Buskskiktet är svagt utvecklat, glest, och består 
till största delen av ungträd från de mogna arterna. En utvecklad enbacke finns i den nordvästra 
delen. 
 
1. Hällmark. Tall/70, ek/10-30, asp/sly-40, rönn/ungträd 
2. Uppfylld mark med sly. 
3. Skyddszon mot radhusen, Stenungsundsgatan. Gles skog  med asp, ek och rönn. 
4. Skolans lekområde. Hällmark. Tall/40, asp/40, ek/10, rönn/ungträd. 
5. Skolans lekområde. Hällmark. Tall/30-70, ek/30. 
6. Skolans lekområde. Hällmark. Tall/40, ek/ungträd 
7. Hällmark. Bäck. Ek/10-20, tall/40, aspsly. 
8. Hällmark-berg. Glest. Ek/70, tall/70. 
9. Grässlänt. Björk/40. 
10. Hällmark. Glest. Ek/40, tall/40, asp/20, enbacke 
11. Hällmark. Tall/40, björk/20, sly. 
12. Gles tallmark. Gräs. 
13. Tät tallskog/40-70. Stentrappor upp till toppen, gammal parkrest. 
14. Hällmark. Tall/40-70, ek/10. Välanvänt stigsystem. 
15. Park med olika karaktärer. Den södra delen från 70-talet, används främst av sjukhemmet.   
Resten är den gamla sanatorieparken, med en typ av ”sunken garden” och odling i 
växthusanläggning. Frilandsodling av perenner har funnits runt den nytillkomna bäcken. 
Runt villorna är parken en naturlig men skött skog. 
16. Hällmark-berg. Ek/10-40, tall/40, lönn. Betecknas som ekologiskt särskilt känsligt område. 
Ekskogen rymmer både lavar, mossor och örter som är känsliga. 
17. Hällmark. Tall/40-70, ungek, planterad bok. Bäck. 
18. Hällmark. Tall/40-70, ask/10-30, björk/30. I sydöstra delen av området finns en mycket rik 
groddamm, som iordningställdes med övervintringsplatser och urgrävning av en igenvuxen 
våtmark. 
19. Halvöppen f.d. odlad eller betad mark. Al/50, ek, ask, kastanj ask och gran. 
20. Hällmark. Tall/20-40, ung ask och ek, planterad bok. Området innehåller flera viktiga stigar 
från Studiegången. 
 
Beskrivning 
Kartans trianglar betecknar plats för enskilda rödlistade arter. Två lokaler, A, rymmer brödticka. 
Vid C finns åkerkulla. 
 
I parkplanen för Härlanda finns Renströmsparken utpekad som en av tre stadsdelsparker. Den har 
ett strategiskt läge mellan Kålltorp, Vidkärr och Björkekärr. Den omges av mycket offentlig 
verksamhet och blir därmed väl utnyttjad. Det är en historiskt intressant sjukhuspark. Sanatorier 



omgavs alltid av parker och/eller natur. De sjuka skulle vistas utomhus så mycket som möjligt för 
att andas frisk luft. Ofta placerades sanatorierna i tallskog, som ansågs innehålla högre halter av 
ozon och därmed ge ett större syreupptagande. S.k. ligghallar och altaner, där patienterna låg 
utomhus kompletterades med promenader i parkmiljö. Precis hur parken såg ut vet jag inte, men 
det finns säkert ritningar. Det man kan se idag är rester av vägen upp till en vilo-eller utsiktsplats 
genom skogen nordväst om sjukhemmet. Den kvarvarande lågt belägna parkdelen finns kvar och 
växthuset, som är nyuppfört eftersom det gamla brann ner för ett par år sedan. Odling hörde till 
sjukhusen en bra bit in på 1900-talet för att producera blommor och en del grönsaker för eget bruk. 
På mentalsjukhusen var odlandet även en viktig del av behandlingen. 
 
Sociotopkartan visar att hela området används för lek, naturupplevelser, pic-nic, promenader, vila 
och utsikt. 
 
Synpunkter inför programarbetet. 
De rödlistade objekten ska skyddas. 
 
Det är viktigt att behålla parkmiljön runt Renströmska sjukhuset för att ge det en riktig historisk 
omgivning. Exploatering av parken får inte ske. 
Eventuell byggnation bör förläggas till kantzonerna, upp mot Studiegången och söder om Rudolf 
Steinerskolan. 
 
Även områdena väster om sjukhemmet och f.d. sjukhuset bör studeras för eventuell exploatering. 
 
Frågorna kring parkering kommer att bli många. Generellt kan sägas, att det är slöseri med 
attraktiv byggbar miljö att tillhandahålla markparkering. 
 
Den centrala delen av programområdet är en dalgång. Hit avvattnas stora bergs/skogsområden. Det 
är viktigt, både biologiskt och estetiskt att hantera detta dagvatten lokalt och i öppna system. Det 
finns idag flera bäckar i området. 
 
       Eva Glader  
       Park-och naturförvaltningen, 2008-12-15 
























































































