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Redovisning av 2020 års inköp av konst, Konstmuseet 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.     

Ärendet i sin helhet 

2020 års inköp av konst till Borås konstmuseum redovisas enligt bilaga.               

Beslutsunderlag 

1. Sammanställning av inköpt konst under 2020. 

Samverkan 

FSG 2021-01-19. 

Beslutet expedieras till 

1. Konstmuseet i Borås 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 



Inköp till Borås Konstmuseum 2020 
 

 
 

 

Jarl Ingvarsson  

Flores Fatima, 2020  

Olja på duk 

Inköpspris: 67.000 

 

Jarl Ingvarsson, född 1955 i Eritrea, bor och arbetar i Sparsör. Han är utbildad på Kungliga 

Konsthögskolan.  

 

Jarl Ingvarsson arbetar med måleri i ett utforskande av såväl mediet som materialet där han rör 

sig mellan figurativ expressionism och abstraktion. Hans bildvärld utgår ifrån det vardagliga och 

igenkännbara i en stol, en kopp eller en lampa som omformuleras till abstrakta, expressiva 

färgstråk. 

 

 

 

 



       
 

Jolanta Nowaczyk 

Landscape 

Olja på duk 

Inköpspris: 

17.000 

 

Yellow flowers 

Olja på duk  

Inköpspris: 

35.000 

 

Jolanta Nowaczyk, född 1980 i Polen, bor och arbetar i Borås. Hon är utbildad på 

Konsthögskolan i Poznan.  

 

Nowaczyk arbetar med måleri och framför allt abstrakta landskap där hon kombinerar landskap 

med känslor för att skapa olika stämningslägen. Inriktningen mot landskapsmåleri uppkom när 

hon började måla de polska slättlandskapen efter att hennes föräldrar tvingats sälja mark som hon 

hade en stark känslomässig koppling till. Det hon målar nu för tiden skulle däremot kunna finnas 

var som helst, då hon aldrig avbildar direkt ur verkligheten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Maurits Ylitalo  

Återkomsten, 2017 

Olja på duk  

 

Inköpspris: 44.000 

 

Maurits Ylitalo är född 1974 i Borås, där han även bor och verkar idag. Han är utbildad vid 

Konsthögskolan Valand i Göteborg. 

 

Ylitalo arbetar framför allt med måleri, akvarell, collage och teckning. Hans konstnärskap 

kännetecknas av ett lekfullt och intuitivt berättande och eftersträvar det spontana i ett barns 

tecknande. Målningarnas färgrika scenerier som befolkas av människor, djur, figurer och 

symboler bildar en fantasifull bildvärld. 

 

 



  
 

Lars Gustaf Andersson 

Friends in the park 

Teckning 

Inköpspris: 2400 

 

Resting in the park 

Teckning 

Inköpspris: 2400  

 

Lars Gustaf Andersson är född 1949 i Borås, där han även bor och arbetar idag.  

 

Lars Gustaf Andersson valde efter drygt ett kvart sekel som ägare av konsultbyrå inom reklam 

och marknadsföring en ny karriär då han 50 år fyllda övergick till konsten och inledde studier på 

Dômen Konstskola och därefter projektprogram på Akademin.  

 

I Anderssons konst kan man se spår av den bransch han tidigare verkade inom med intryck från 

reklam, mode, design och textil och han arbetar med de flesta tekniker. I teckningarna, som målas 

i ett högt tempo, använder han sig av torrpastell och kombinationer med kol, olja eller akryl. 

 

 

 

 



               
 

Patricia Piccinini 

Self Portrait, 2015 

Teckning 

Inköpspris: 63.750  

 

Bootflower, 2015 

Skulptur 

Inköpspris: 645.000 

 

 

Patricia Piccinini, född 1965 i Sierra Leone, bor och arbetar i Australien. Hon är utbildad vid 

Victorian Collage of Art i Melbourne, Australien, där hon sedan 2017 även är professor.   

 

Piccinini arbetar i ett flertal medium, bland annat måleri, skulptur, video, ljud och installation. 

Hennes konst utspelar sig i skärningspunkten mellan science fiction, surrealism, miljöaktivism 

och feminism. I form av hyperrealistiska skulpturer möter vi sagolika hybrider, bisarra varelser, 

mekaniska djur och muterade människor som lever sida vid sida. De påminner om ett avlägset 

ursprung, men anspelar också på en okänd gemensam framtid. 

 

Under våren 2020 visades separatutställningen Omfamna framtiden med Patricia Piccinini på Borås 

Konstmuseum. I samband med utställningen köptes skulpturen Bootflower och teckningen Self 

Portrait in till samlingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              
 

Per Wizen  

Untitled, ur serien Reworkings, 1998 

Cibachrome 

Inköpspris: 125.000  

 

Untitled (Spinning Top), 1998 

Skulptur 

Inköpspris: 70.000 

 

Per Wizen, född 1966 och är uppvuxen i Borås, bor och arbetar i Malmö. Han är utbildad på 

Konsthögskolan i Malmö.  

 

Wizen arbetar med att omarbeta konsthistoriska verk där han i en långsam arbetsprocess 

bearbetar reproduktioner från konstböcker som för hand klipps sönder och sedan sammanfogas 

till nya bilder, delvis baseras på de ursprungliga, men där innehållet förskjutits. Därefter 

fotograferas collagen för att producera det färdiga verket. Verket Untitled ur serien Reworkings är 

ett centralt verk i Wizens konstnärskap.  

 

Verken köptes in i samband med utställningen Generation – en spegling av 1990-talets konstscen 

som pågår på Borås Konstmuseum 17 oktober 2020 - 1 april 2021.   
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Evelina Lövnord    Datum      Diarienummer 
Handläggare    2021-01-25         2020-00181 1.1.3.0   
033 357676 
  

 
Redovisning av delegationsbeslut inför Kulturnämndens sammanträde  
25 januari 2021 

 
Diarienummer: 
2020-00160 
Ordförandebeslut från den 14 december 2020 till och med den 17 januari 2021 
avseende stängning av biblioteken i Borås 
  
2020-00160  
Ordförandebeslut att stänga biblioteken i Borås från och med den 22 december till 24 
januari 
 
2020-00160 
Ordförandebeslut från den 28 december 2020, angående stängning av biblioteken i Borås 
samt servicetider från den 4 januari 2021 
 
2020-00185  
Ordförandebeslut att ställa in premiär av föreställning den 16 januari på Borås Stadsteater 
 
 
KULTURNÄMNDEN 
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Evelina Lövnord    Datum      Diarienummer 
Handläggare    2021-01-25         2020-00180 2.1.2.1   
033 357676 
  

 
Inkomna och avgivna skrivelser inför Kulturnämndens sammanträde  
25 januari 2021 

 
Diarienummer: 
2018-00163  
Kulturförvaltningen: Redovisning, HBF Borgstenas Framtid, Bokprojekt 2019 
 
2018-00163  
Kulturförvaltningen: Bilaga, redovisning HBF Borgstenas Framtid 
 
2018-00163  
Kulturförvaltningen: Redovisning av inkommen bok Borgstena socken. Människor i tidens 
ström. Utgiven av Borgstena hembygdsförening 2020. 
 
2019-00098  
Kulturförvaltningen: Slutrapport för föreläsningsserien ABF Sjuhärad 
 
2019-00098  
Kulturförvaltningen: Kalkyl föreläsningsserie ABF Sjuhärad 
 
2019-00147  
Kulturförvaltningen: Redovisning av projektet African Night Of Jazz 
 
2019-00147  
Kulturförvaltningen: Bilaga, African Jazz Night Online Concert Report 2020 
 
2020-00037  
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-10 § 171 Riktlinjer för beredningsprocess - Borås 
Stads nämnder 
 
2020-00037  
Riktlinjer för beredningsprocess - Borås Stads nämnder, skrivelse 
 
2020-00037  
Riktlinjer beredningsprocess Borås Stads nämnder 
 
2020-00048 
Samhällsbyggnadsnämnden: Underrättelse om granskning för detaljplanen för Sjömarken 
Backabo 2:119 (Nötskrikevägen 6) 
 
2020-00048 
Samhällsbyggnadsnämnden: Planbeskrivning för detaljplanen för Sjömarken Backabo 
2:119 (Nötskrikevägen 6) 
 
2020-00048 
Kulturförvaltningen: Svar på underrättelse om granskning för detaljplanen för Sjömarken 
Backabo 2:119 (Nötskrikevägen 6) 
 



  

 
2020-00071  
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-10 § 170, Stöd till Borås näringsliv  
 
2020-00071  
Kommunfullmäktigeskrivelse, Stöd till Borås näringsliv 2021  
 
2020-00088  
Kommunstyrelsens beslut § 462 2020-11-23, Intern kontrollplan 2021 
 
2020-00088  
Skrivelse kommunstyrelsen, Intern kontrollplan 2021 
 
2020-00090  
Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-25 § 162, budget 2021  
 
2020-00090  
Budget 2021, till KF 25-26 november 
 
2020-00090  
Bilaga till budget - Taxor och avgifter 2021 
 
2020-00105  
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-10 § 188, Miljörapport 2020 T2 Borås Stad 
 
2020-00105,  
Bilaga, Miljörapport Tertial 2 2020 för Borås Stad 
 
2020-00113  
Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-25, § 163, delårsrapport jan-aug 2020 för nämnder 
och bolag 
 
2020-00113  
Delårsrapport januari-augusti 2020 
 
2020-00133  
Kulturförvaltningen: Protokoll FSG 2020-12-01 
 
2020-00133  
Kulturförvaltningen: Bilaga till FSG-protokoll - Reviderad riskbedömning budget 2021 
 
2020-00157  
Kulturförvaltningen: Besked från sökande angående bokutgivning 

 
2020-00164  
Västra Götalandsregionens kulturnämnd: Protokollsutdrag från VGR kulturnämnd 2020-
10-23 
 
2020-00164  
Beslutad fördelning av utökat statsbidrag  
 
2020-00165  
Västra Götalandsregionens kulturnämnd: Protokollsutdrag från VGR Kulturnämndens 
sammanträde 2020-10-23 
 



  

 
2020-00165  
Beslutad fördelning av utökat statsbidrag  
 
2020-00169  
Kulturförvaltningen: Ansökan om En snabb slant och redovisning- Internationella 
kvinnodagen på Brygghuset 
 
2020-00169  
Kulturförvaltningen: Beslut om En snabb slant- Internationella kvinnodagen på 
Brygghuset 
 
2020-00170  
Kulturnämnden: Insändarsvar 201130 Borås Tidning, ang. stängning av biblioteken 
 
2020-00174  
Kulturförvaltningen: Verksamhetsplan för Borås Stadsteater 2021 
 
2020-00175  
Kulturförvaltningen: Verksamhetsplan De Kulturhistoriska museerna 2021  
 
2020-00176 
Kulturförvaltningen: Verksamhetsplan Borås Konstmuseum 2021  
 
2020-00178  
Kulturförvaltningen: Ansökan och redovisning om En snabb slant - Halib Players 
Minecraft Server 
 
2020-00178  
Kulturförvaltningen: Beskrivning av projektet Halib Hackers 2020 
 
2020-00178  
Kulturförvaltningen: Beslut om en snabb slant 2020 Halib Players Minecraft Server 
 
2020-00179  
Kulturförvaltningen: Svar på E-petition, En Kulturskola som är tillgänglig för alla barn och 
ungdomar inom kommunen 
 
2020-00183  
Fritids- och folkhälsonämndens beslut § 177 2020-12-09, Wifi vid kommunala 
verksamheter 
 
2020-00183   
Brottsförebyggande rådet Trygga miljöer wifi vid kommunala verksamheter, skrivelse 
 
2020-00183   
Bilaga 1: Brottsförebyggande rådet Trygga miljöer wifi vid kommunala verksamheter 
 
KULTURNÄMNDEN 
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Bidrag till studieförbunden 2021 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden föreslås ge Kulturförvaltningen i uppdrag att administrera 

utbetalningarna av 2021 års årsbidrag till studieförbunden enligt 

rekommendation från Folkbildningsrådet.    

Ärendet i sin helhet 

Årsbidraget att fördelas till studieförbunden enligt Västra Götalands 

Bildningsförbunds fördelningsverktyg uppgår 2021 till 3 000 tkr.               

Beslutsunderlag 

1. Bidrag per studieförbund 2021, Kulturförvaltningen 

2. Kommunbidragsrekommendationen 2021 

 

Samverkan 

FSG 2021-01-19. 

Beslutet expedieras till 

1. Kulturförvaltningen  

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 



Kulturförvaltningen
Bidrag per studieförbund 2021 2020

(tkr) (tkr)

ABF 526 484

Bilda 162 150

Folkuniversitetet 328 359

Studiefrämjandet 424 457

Studieförbundet Vuxenskolan 527 521

Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet 153 165

Medborgarskolan 490 488

Sensus 261 243

Ibn Rushd 45 53

Kulturens  bildningsverksamhet 84 80

Summa 3 000 3 000



 
 
 

VGBs kommunbidragsrekommendation för 2021 
-beräkning av studieförbundens kommunala bidrag 

 
 
Denna rekommendation beslutades i VGB:s styrelse den 16 september 2020. Styrelsen ser stora 
fördelar såväl för kommunerna som för studieförbunden att det kommunala bidragssystemet i så 
stor utsträckning som möjligt harmonierar med det statliga (se bilaga) 
 
Villkoren för statens stöd till folkbildningen regleras i Förordningen (2015:218) om statsbidrag till 
folkbildningen. De fyra syftena med statens stöd till folkbildningen är att 

- stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin 
- bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och 

skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen 
- bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höga bildnings- och utbildningsnivån i samhället 
- bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet 

 

 
2021 års kommunbidragsrekommendation 
 
Studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet 

- unika deltagare 
- studietimmar 
- deltagare med funktionsnedsättning 

 
Kulturarrangemang 

- Antal kulturarrangemang 
 
Anslagets fördelning mellan verksamhetsformerna 
70 % studiecirklar, (50 % deltagare och 50 % studietimmar) 
10 % annan folkbildningsverksamhet (50 % deltagare och 50 % studietimmar) 
20 %  kulturarrangemang (antal kulturprogram) 
 
2021 års anslag beräknas på ett genomsnitt av verksamheten under två år, med en eftersläpning på 
ett år. Det innebär att 2021 års anslag beräknas på snittet av verksamheten 2018 och 2019 och 
samma beräkning används i alla tre verksamhetsformerna.  
 
Nya studieförbund i kommunerna 
För de studieförbund som är nytt i kommunen sker en infasning efter genomförd verksamhet efter 
samma principer som ovan. Infasningen sker under 2 år där man vid första utbetalningsåret erhåller 
50 % av anslaget och andra utbetalningsåret 100 %. 
 
 



Inrapportering av verksamhet 
Studieförbunden rapporterar 2020 års verksamhet med följande underlag: 

• Verksamhetsplan för 2021 senast den 15 december 2020 

• Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk berättelse för 2020 senast den 30 juni 2021 

• Påskrivna kommunsammandrag senast den 30 juni 2021 
 
2020 års verksamhet har påverkats av Coronapandemin 
VGBs kommunbidragsrekommendation har på grund av pandemin ett tillägg som gäller det 
bidragsgrundande året 2020. Beslut om att både statsbidraget och regionbidraget inte kommer att 
grundas på 2020 års studieförbundsverksamhet har tagits. VGB rekommenderar även kommunerna i 
Västra Götaland att besluta detsamma. 
 
Utbetalning av kommunanslaget 
Utbetalning av 2021 års kommunbidrag betalas ut i sin helhet senast 31 januari 2021 
De kommuner som antar rekommendationen tillhandahåller Västra Götalands Bildningsförbunds 
fördelningsverktyg.  
 
 
Skara 200916 
 
Ola Wirtberg 
Ordförande i Västra Götalands Bildningsförbund 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Västra Götalands Bildningsförbund 

 
Marita Graad-Jansson 0709-709 400 marita.graad@vgb.nu 
 
Hans-Åke Höber 070-575 01 42 hans-ake.hober@vgb.nu 
Bildningskonsulenter 
 

 

’ 
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Kommentar till redovisning av 2020 års kulturprojekt 

(En snabb slant och Projekt-/arrangemangsbidrag) 

Kulturnämndens beslut 

Redovisningen av 2020 års bidrag, En snabb slant och Projekt-

/arrangemangsbidrag godkänns.     

Ärendet i sin helhet 

Årets bidragsansökningar har präglats av pandemin covid-19. Då budgeten för 

2019 överskreds med 100 tkr ses nu ett överskott i liknande storleksordning, 

förmodligen beroende av uteblivna ansökningar. Antalet 

arrangemangsansökningar har minskat, och flera av de arrangemang som 

genomförts under året har påverkats av begränsningarna för offentliga möten 

som pandemin medfört. Flera arrangemang har skjutits på framtiden, och en 

del har genomförts i digitalt format. Ett arrangemang har helt ställts in.  

För bidragsformen En snabb slant fortsätter trenden att flertalet ansökningar är 

från enskilda personer, ej föreningar, och att bidraget främst söks för eget 

skapande och inte för regelrätta publika arrangemang. Positivt är att så många 

ungdomar i Borås vill uttrycka sig konstnärligt, och särskilt genom utställningar 

på den kommunala DIY-verksamheten Brygghuset.               

Beslutsunderlag 

1. Sammanställning av ansökningar, En snabb slant 2020 

2. Sammanställning av ansökningar, Projekt-/arrangemangsbidrag 2020                                

Samverkan 

FSG 2021-01-19. 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 



Ansökningar, En snabb slant 2020

Sökt Beslut Beslut
Inkom Person / Förening Projekt Tidpunkt belopp datum Red Utbet

2020-01-24 Privatperson Konstutställning 2020-02-08 2 000 2 000 2020-01-27 2020-02-17 2020-01-28
2020-02-06 Privatperson Mackan n Matthew - Konsert 2020-05-16 4 500 4 500 2020-02-13 2020-02-26
2020-02-10 Tjejjouren Magnolia/Kvinnojouren Internationella kvinnodagen 2020 2020-03-08 7 000 6 000 2020-02-26 2020-03-27 2020-02-26
2020-03-02 Privatperson Internationella kvinnodagen på Brygghuset 2020-03-03 1 436 1 400 2020-03-12 2020-11-16 2020-03-12
2020-03-26 Privatperson Don´t do Crime 2020-04-06 5 600 0 2020-03-30
2020-07-06 Privatperson Konstutställning under Pride 2020-07-07 1 700 1 700 2020-07-06 2020-08-17 2020-07-07
2020-10-16 Privatperson Konstutställning 2020 2020-11-24 7 000 4 000 2020-10-16 2020-12-22 2020-10-16
2020-11-06 Halib Hackers Minecraftserver 2020- 2021 400 400 2020-11-10 2020-12-13 2020-11-10
SUMMA SÖKT 29 636
SUMMA BEVILJAT 20 000
BUDGET 60 000
ÅTERSTÅR 40 000

Godkänd

Avslagen

Uppskjutet pga covid-19



Ansökningar Projekt-/Arrangemangsbidrag 2020

Sökt Beslut Beslut KN Delegation Beslut
Inkom Arrangör Projekt Tidpunkt belopp förslag datum Red Utbet

2018

HBF Borgstenas Framtid 2018-2020 60000 10000 10000 X 2019-01-28 2020-12-02 2020-12-07

2019

2019-11-13 Dimvandrarna Projekt Midgård 2020  15000 15000 15000 X 2019-12-13 Inställt

2019-11-14 Helprojectfoundation  Norrby Fotball Parken 40000 0 0 X 2019-12-13

2019-11-18 Swedish African Gospel Music Borås African Night of Jazz 2020-03-27 50000 30000 30000 X 2020-01-28 2020-12-16 2020-12-21

2019-12-13 Borås Susukiförening Speldag 2020-01-25 3500 3500 3500 X 2019-12-23 2020-04-15 2020-07-03

2019-12-18 Kurdiska kultur och mediaföreningen Filmfestival 2020-09-11 70000 0 0 X

2020

2020-01-12 Albansk kulturförening Migjeni Borås Int poesifestivalen "Sofra poetiuke 2020" 2020-03-28 23000 30000 23000 X 2020-02-28 2020-07-03 2020-07-03

2020-01-16 Textilhistoriska Sällskapet Föreläsning Lotta Ahlvar 2020-02-27 10000 10000 10000 X 2020-01-27 2020-04-01 2020-04-01

2020-01-20 MKF Safir Kulturer i möte - internationella kvinnodagen 2020 2020-03-07 70000 50000 50000 X 2020-02-24 2020-03-09 2020-03-12

2020-03-01 Vida Världen kören Konsert med kören Gaudium 2020-05-02 9500 9500 9500 X 2020-03-12 2020-10-23 2020-11-02

2020-03-03 Help and humanity liberation  projects You are my friend, musik sport evenemang 2020-07-24 30000 20000 20000 X 2020-04-20 2020-08-03 2020-08-24

2020-03-06 Light on Hill African Fashion & Music Days 2020-09-11 85000 30000 30000 X 2020-04-20 Uppskjutet

2020-10-21 Privatperson Into the White 2020-10-21 26250 0 0 X 2020-11-16

10000
Redovisning/Utbetalning 2021 SUMMA SÖKTA BELOPP 201500
Godkänd SUMMA FÖRSLAG 198000
Avslagen SUMMA BEVILJAT 201000

280000

79000

EJ UTBETALT STÖD 15000 Dimvandrarna Inställt pga Covid-19

30000 Light on Hill Uppskjutet pga Covid-19

ÅTERSTÅR 2020 124000

BUDGET

ÅTERSTÅR
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Ansökan om årsbidrag för kulturverksamhet 2021 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att fördela Årsbidrag för 2021 enligt bilaga och att i 

budget för 2022 föreslå ett bidragssystem med flexibel budgetram. För att 

kunna möta upp föreningarnas behov sänker Kulturnämnden budget för 

arrangemang och projekt från 280 tkr till 247 tkr.  

Under våren 2021 kommer Kulturförvaltningen att fortsätta det inledda arbetet 

tillsammans med Fritid- och folkhälsoförvaltningen för att integrera de två 

förvaltningarnas bidragssystem för att på så sätt uppnå större rättvisa för 

stadens föreningar inom kulturområdet.        

Ärendet i sin helhet 

Sammanlagt har 25 ansökningar om Årsbidrag inkommit för verksamhetsåret 

2021. Två kulturföreningar har i år sökt kulturbidrag för första gången. En av 

dem är ännu inte kvalificerade att söka Årsbidrag då flera av de begärda 

dokumenten inte skickats in samt att kriterierna för Årsbidrag inte uppnåtts. 

Fördelningen av Årsbidrag är föreslagen utifrån hur väl föreningarnas 

verksamhet bedöms leva upp till Kulturnämndens kriterier för kulturbidrag.  

För 2021 får merparten av föreningarna bibehålla storleken på sina bidrag från 

år 2020. 

För att kunna möta upp föreningarnas ekonomiska behov behöver 

Kulturnämnden reducera budgeten för arrangemang- och projektbidrag från 

280 tkr till 247 tkr. 

Flertalet sökande föreningar har hög kvalitet och ordnad ekonomi. Generellt 

söker dessa föreningar utökat bidrag med anledning av pandemin. Nämnd-

anslaget för bidrag är dock fortfarande detsamma som föregående år, vilket är 

extra kännbart i fördelningen av bidrag till föreningarna.  

För att tillgodose behoven hos nuvarande föreningar och samtidigt kunna stötta 

nya goda initiativ betonas återigen behovet av en flexiblare budgetram av typen 

som redan används för Fritids- och folkhälsoförvaltningens 

föreningsbidrag.  Vid en jämförelse mellan de två förvaltningarnas 

förutsättningar framgår att dessa inte är likvärdiga vilket innebär att 

kulturföreningarna har sämre förutsättningar att erhålla bidrag, som beror på att 

Kulturnämndens bidragsmodell är statisk i förhållande till Fritids- och 
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folkhälsoförvaltningens mer flexibla. Det är inte förenligt med 

likabehandlingsmodellen som rimligen även bör gälla för det ideella arbete som 

läggs ner av och för kommunens invånare.  

Under våren 2021 kommer arbetet för att integrera de båda förvaltningarnas 

bidragssystem fortsätta. Bedömning och beslut är dock tänkt att även i 

fortsättningen ske i respektive förvaltning och nämnd.   

 

Förändringar i budget för Kulturnämndens bidrag 

Övergripande för budgeten för kulturbidrag gäller att av det totala 

nämndbidraget för kulturbidrag på 4 657 tkr är 3 410,5 tkr möjligt för 

kulturförvaltningen att fördela genom bidragsformerna Årsbidrag, Projekt-

/Arrangemangsbidrag, En snabb slant samt Kulturstipendium. Resterande 

medel, 1 246,7 tkr är fasta bidrag (Åhaga, 500 tkr) och hyra för ett antal 

fastighetsobjekt där hyran bekostas av kulturförvaltningen (746,7 tkr).  

Dessa kostnader är inte påverkbara för Kulturnämnden. 

 

Se bilaga ”Fördelning av föreningsbidrag 2021” för nivåer på samtliga 

hyresbidrag. 

 

Fördelning av Årsbidrag 

Fördelningen av Årsbidrag har utgått från Kulturnämndens regler och kriterier 

för kulturbidrag. Bidragsfördelningen redovisas i bilagan ”Fördelning av 

föreningsbidrag 2021”. Förslaget kommenteras nedan avseende kvaliteten på 

årets ansökningar och generella förutsättningar för bidrag till Borås Stads 

kulturföreningar.  

Två föreningar har sökt kulturbidrag för första gången i år; Knalleslöjdarna och 

Kurdiska kulturföreningen. Kurdiska kulturföreningen har av flera skäl inte 

kvalificerat sig att söka Årsbidrag än.  

Fördelningen av Årsbidrag är föreslagen utifrån hur väl föreningarnas 

verksamhet bedöms leva upp till Kulturnämndens kriterier för kulturbidrag. 

Bidragsbestämmelser innebär att ansökningar om kulturbidrag bedöms utifrån 

särskilda bedömningsgrunder. De sökande uppmanas att beskriva sin 

verksamhet och hur de arbetar med olika områden, exempelvis jämställdhet, 

delaktighet och mångfald. Många föreningar har fått komplettera dessa 

uppgifter. Fullständiga beslutsgrunder och regler för Kulturnämndens bidrag 

finns tillgängliga på boras.se.  

Bland de sökande finns flera föreningar med hög kvalitet och ekonomiskt stabil 

verksamhet. Nämndanslaget för bidrag är fortfarande detsamma, vilket är 

kännbart i fördelningen av bidrag till föreningar som vill utveckla sin 

verksamhet och söker högre belopp. Differensen 2021 mellan sökta medel och 

nämnbidrag är -791 tkr (se bilaga ”Fördelning av Föreningsbidrag 2020”). I år 

har så gott som alla föreningar påverkats av pandemin. Inställda program och 

konserter har bidragit både till minskade inkomster, men också att en del av 
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förra årets bidrag blivit innestående vilket Kulturnämnden tagit i beaktning när 

beslut om fördelningen fattats.   

För 2021 får ett fåtal av föreningarna något höjt bidrag, med anledning av 

ökande kostnader samt väl planerad verksamhet för kommande året. Dessutom 

för de föreningar som satsar extra i och med Borås 400 årsfirande. Tre 

föreningar får något minskade bidrag med anledning av knapphändig 

beskrivning för hur man vill utveckla verksamheten. För att tillgodose behoven 

hos nuvarande föreningar och samtidigt kunna stödja nya goda initiativ betonas 

återigen behovet av en flexiblare budgetram av typen som redan används för 

Fritids- och folkhälsoförvaltningens föreningsbidrag.   

 

Kommentarer till fördelningen av Årsbidrag 

Två kulturföreningar har i år sökt kulturbidrag för första gången, där en av dem 

inte ingår i sammanställningen för Årsbidrag: Kurdiska kulturföreningen 

bedöms inte uppfylla Kulturnämndens grundläggande krav för föreningar och 

beviljas inte Årsbidrag för 2021.  

Albanskt kulturcenter Migjeni 

Föreningen bedöms utgöra ett viktigt inslag i Borås Stads kulturliv, inte minst 

med sitt fokus på barnverksamhet samt arbetet med den årliga poesifestivalen 

Sofra Poetike, som 2020 arrangerades i samarbete med Stadsbiblioteket i Borås 

med fokus på internationell lyrik. Då inte hela föreningens verksamhet bedöms 

vara tillgänglig för alla i Borås Stad då den företrädesvis riktar sig till 

albansktalande, samt att föreningens största publika arrangemang är 

poesifestivalen, kan föreningen istället att söka Projekt-/arrangemangsbidrag 

för sina offentliga arrangemang. Satsningen på studiecirklar med unga kan 

föreningen undersöka möjligheterna att samarbeta med ett studieförbund som 

har möjlighet att ansöka om medel för integrationsfrämjande aktiviteter. 

Föreningen beviljas inte det sökta bidraget.   

 

Borås Fotoklubb 

Föreningen bedöms ha en stabil verksamhet av god kvalitet som främst vänder 

sig till föreningens egna medlemmar. Föreningen får ett minskat bidrag till 10 

tkr för verksamhetsåret 2021 med anledning av att föreningen inte bättre 

involverar allmänheten och blir en angelägenhet för fler än bara dess 

medlemmar.  

 

Borås Orkesterförening 

Borås Orkesterförening utgör ett unikt inslag i Borås kulturliv genom att 

tillgängliggöra symfonikonserter för stadens publik. Föreningen har, som så 

många andra föreningar, ekonomiska utmaningar på grund av pandemin. Dock 

har föreningen kvar medel på grund av inställda konserter som avses användas 

för vårens två konserter 2021. Föreningen söker och bibehåller samma bidrag, 
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800 tkr, som för år 2020, främst för att det stöd som Åhaga tidigare givit, 

iordningsställande av lokal och biljetthantering, kommer att upphöra från 2021. 

 

Borås Släktforskare 

Föreningen bedöms ha en välbesökt verksamhet som involverar både 

föreningsmedlemmar och övriga intresserade. Även de är drabbade av 

pandemin såtillvida att man inte går med något överskott. Man vill utveckla 

verksamheten men beskriver inte hur. Föreningen söker 50 tkr men beviljas 

samma bidrag som föregående år, 25 tkr.  

 

Borås och Sjuhäradsbygdens konstförening 

Föreningen bedöms hålla en stabil och kvalitativ verksamhet samt arbetar  

med god medvetenhet om målgruppsarbete både för utställare och besökare. 

2021 kommer verksamheten vara en del av Borås 400 årsfirande. Föreningen 

söker och beviljas samma bidrag som föregående år, 40 tkr.  

 

Bredareds Hembygdsförening 

Föreningen bedöms bedriva kvalitativ hembygdsverksamhet och publik 

verksamhet med bred målgrupp, bland annat genom att förvalta museet Unos 

Djur. Föreningen beviljas samma bidrag som föregående verksamhetsår,  

20 tkr (2020). 

 

Bstreet 

Föreningen Bstreet är den sökande förening som har tydligast ungdomsfokus 

och som bedöms att ha god kvalitet och en potentiell stödjande funktion för 

resten av Borås kulturliv. Under 2019 behövde föreningens teknik uppdateras 

och föreningen fick ett utökat bidrag från 70 tkr 2018 till 80 tkr 2019. För 

verksamhetsåret 2020 behövde andra initiativ prioriteras och föreningen 

beviljades ett bidrag i tidigare nivå, 70 tkr 2020. I år söker de för att investera 

ytterligare i teknik. Kulturnämnden anser att ytterligare teknik inte kan 

prioriteras för 2021. Dessutom saknas begärda kompletteringar. Föreningen får 

ett reducerat bidrag till 60 tkr.   

  

Club Jazz in Time 

Föreningen bedöms vara ett viktigt inslag i Borås kulturliv som bland annat 

möjliggör scentillfällen för unga musiker. Föreningen bedöms utöka och 

utveckla sin verksamhet årligen. Föreningen söker 70 tkr och beviljas 50 tkr 

som är samma nivå som för år 2020.  

   

Dannike Hembygdsförening 

Dannike hembygdsförening söker för andra året Årsbidrag. Föreningens 

verksamhet består bland annat av berättarkvällar, vandringar med historiskt 
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tema samt skötsel av hembygdsgård och torpinventering i området. Föreningen 

beviljas 5 tkr för verksamhetsåret 2021. 

 

De Sju Häradernas kulturhistoriska förening 

Föreningen bedöms göra en viktig kulturhistorisk gärning i nära samarbete med 

Borås museum. Föreningen bedriver en bred verksamhet med flertalet 

utvecklingsprojekt för Ramnaparken i samarbete med övriga aktörer där. 

Föreningens firande av Borås 400 år kommer bli mer omfattande och därför 

beslutar Kulturnämnden att utöka deras bidrag från 80 tkr 2020 till 

100 tkr 2021.  

 

Fristads Hembygdsförening 

Föreningen bedöms bedriva en omfattande hembygdsverksamhet med både 

pedagogiskt och socialt fokus. Föreningen bibehåller sitt stöd på 10 tkr.  

  

Fristads orkesterförening 

Föreningens verksamhet bedöms vara av stabil och god kvalitet, samt utveckla 

verksamheten årligen. Verksamheten består bland annat av uppsökande 

konserter på äldreboenden. Föreningen beviljas det sökta bidraget på 5 tkr.  

 

Gingri hembygdsförening 

Gingri hembygdsförening bedriver hembygdsverksamhet kring två stugor i 

Gingri by med flertalet sammankomster under året. Föreningen beviljas ett 

bidrag på 5 tkr för verksamhetsåret 2021 

 

Hedareds byalag 

Hedareds byalag bedriver hembygdsverksamhet med gökotta, vandringar, 

valborgsmässofirande mm. Föreningen vill 2021 satsa för att även nå en yngre 

målgrupp, nå nyinflyttade. Man vill utveckla verksamheten på olika sätt men 

missar att skriva på vilket sätt och vilka föreningar byalaget ska samarbete med 

2021. Föreningen ansöker om 10 tkr och beviljas 5 tkr för 2021. 

 

Hembygdsföreningen Westergyllen 

Föreningens bedriver hembygdsverksamhet som bedöms kretsa främst kring 

det årliga stora midsommarfirandet i Ramnaparken som är uppskattat och 

lockar många besökare. Arrangemanget bedöms främja breda samarbeten i 

Borås Stad, men föreningens verksamhet är i övrigt svårbedömd. Föreningen 

fick ett reducerat bidrag till 10 tkr föregående år och bibehåller samma summa 

2021.  
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Hemgården  

Föreningen Hemgården bedöms vara ett högt betydande inslag i Borås Stads 

kulturliv. Föreningen tillhandahåller en bred flora av aktiviteter under samma 

tak men ingår även i, och möjliggör, breda samarbeten inom Borås kulturliv. 

Ekonomin är ansträngd på grund av att pandemin och verksamheten har landat 

på minussiffror. Föreningens söker 1 200 tkr samt 18 tkr för övertagande av 

angränsande lokal. Nämndens bidrag bibehålls på 900 tkr för 2021. 

 

Jazz och Bluesföreningen Cookin´ 

Föreningen har en stabil och välbesökt verksamhet av hög kvalitet som bedöms 

utvecklas årligen. Verksamhetskostnaderna ökar. I år får föreningen det sökta 

beloppet på 70 tkr.   

 

Kammarmusiken i Borås 

Föreningens verksamhet bedöms utgöra ett viktigt inslag av hög kvalitet i Borås 

kulturliv. Föreningen bedöms utveckla sitt arbete kontinuerligt, bland annat 

genom nya samarbeten och programläggning. Det inledda samarbetet med 

Kulturskolan fortsätter. Föreningen söker 90 tkr och beviljas 80 tkr vilket är en 

ökning med 10 tkr från 2020.  

 

Knalleslöjdarna  

Föreningen har funnits 27 år och söker för första gången årsbidrag. 

Knalleslöjdarna är en förening som med sin verksamhet främjar, bevarar och 

utvecklar bygdens slöjdkunskap bland annat med kursverksamhet. Den vill 

utveckla att slöjdverksamhet för barn kommer till stånd och kommer 2021 att 

arrangera en slöjdstämma som ska ingå i Borås 400-års firande. Föreningen har 

vilat på Borås Torpets café-inkomster som nu i pandemin minskat avsevärt. 

Föreningen som ansökte om 50 tkr beviljas 20 tkr. 

 

 

Kinnarumma Hembygdsförening 

Föreningen bedriver hembygdsfrämjande verksamhet samt har hand om 

boulebanor och studiecirklar. Deras samarbete med skolan är inte inplanerat för 

det kommande verksamhetsåret reducerar Kulturnämnden föreningens bidrag 

till 5 tkr. Föreningens verksamhet ligger på samma nivå som andra 

hembygdsföreningar som har lägre bidrag. 

Ljushult Hembygdsförening 

Föreningen bedriver hembygdsfrämjande verksamhet. De samarbetar med 

Aplaredsskolan och bjuder in till olika verksamheter på hembygdsgården. 

Föreningen söker 5 tkr och beviljas 5 tkr 2021. 

 

Ny Musik 

Föreningen bedöms vara ett unikt inslag som tillgängliggör ett smalt program av 
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hög kvalitet i stadens kulturliv. Föreningen söker och bibehåller sitt bidrag från 

tidigare år, 75 tkr (2021). 

 

Seglora hembygdsförening 

Seglora hembygdsförening bedriver hembygdsverksamhet och arrangerar bland 

annat ett välbesökt midsommarfirande. Föreningen söker 8 tkr och får ett 

reducerat bidrag till 5 tkr. Föreningens verksamhet ligger på samma nivå som 

andra hembygdsföreningar som har lägre bidrag. 

 

Toarps Hembygdsförening 

Föreningen bedriver hembygdsverksamhet genom att exempelvis förvalta 

flertalet byggnader och genomföra torpvandringar. Ett femtiotal 

informationsskyltar med QR-koder har placerats ut och ytterligare 

25 stycken ska placera ut under 2021. Föreningen bibehåller förra årets 

bidragsnivå på 10 tkr. 

 

Ålgården 

Föreningen bedöms utgöra ett viktigt inslag i Borås kultur- och konstliv. 

Föreningen, som även har ett regionalt uppdrag, tillgängliggör verkstäder och 

utställningslokaler för konstnärer och arrangörer samt bedriver 

residensverksamhet. Utöver detta bedöms föreningen även ha en betydande 

publik verksamhet. Den stora kostnaden är föreningen hyra på 410 tkr. 

Föreningen beviljades förra verksamhetsåret ett utökat bidrag från 440 tkr till 

450 tkr. 

Beslutsunderlag 

1. Fördelning av föreningsbidrag 2021 

2. Kulturnämndens regler för kulturbidrag                                                               

Beslutet expedieras till 

1. Sökande kulturföreningar 

2. Fritids- och folkhälsoförvaltningen  

3. Stadsledningskansliet, Kvalitet och utveckling 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 



Föreningsbidrag 2021
Kulturförvaltningen Verksamhet 48800

Akt. 2019 2020 2021
7141 Årsbidrag Söker Förslag Beslut Söker Förslag Beslut Söker Förslag Beslut

Albansk kulturcenter Migjeni 100 0 0 77 0 0 71 0
Borås Fotoklubb 60 20 20 60 15 15 30 10
Borås Orkesterförening 1 300 700 800 800 800 800 800 800
Borås Släktforskare 80 70 60 50 25 25 50 25
BOSK 40 40 40 40 40 40 40 40
Bstreet 130 90 80 100 75 75 100 60
Bredareds hembygdsförening 40 20 20 33 20 20 30 20
Club Jazz Intime 70 40 40 70 50 50 70 50
Kurdiska kulturförening 3 0
Dannike Hembygdsförening 10 0 0 10 5 5 5 5
De Sju häradernas kulturhistoriska 445 90 80 394 80 80 267 100
Fristads hembygdsförening 15 6 6 12 10 10 10 10
Fristads orkesterförening 10 8 8 10 10 10 5 5
Gingri hembygdsförening 5 5 5 5 5 5 5 5
HBF Westergyllen 40 0 15 40 10 10 40 10
Jazz och Bluesför. Cookin´ 70 70 70 75 75 75 70 70
Knalleslöjdarnas 50 20
Kammarmusiken i Borås 75 75 70 70 70 70 90 80
Kinnarumma hembygdsförening 10 10 7 10 9 9 9 5
Ljushults hembygdsförening 7 5 5 8 0 0 5 5
Ny Musik 75 75 75 75 75 75 75 75
Seglora hembygdsförening 0 0 0 10 8 8 8 5
Toarps hembygdsförening 20 7 7 20 10 10 20 10
Ålgården 450 430 430 450 440 440 460 450
Hedareds byalag 8 8 10 5

7144 Åhaga 500 500 500 500 500 500 500 500
7119 Kulturstipendier 45 45 45 45 45 45 45 45
7118 En snabb slant 60 60 60 60 60 60 60 60
7142 Arrangemang/Projektbidrag 280 263 263 280 280 280 280 247

Hemgården verksamhetsbidrag 1 125 900 900 1 200 900 900 1 200 900
Hyreskostnader Hemgården hyra 376 376 376 374 374 374 370,2 370,2

I15:s Vänner, regementet 293 293 293 293 293 293 293 293
Flaménska gården 70 70 70 70 70 70 69 69
Biblioteksmuseet 399 399 399 304 304 304 307 307

Summa bidrag 6 411 4 968 5 045 5 861 4 967 4 967 5 448 4 657 0
Nämndbidrag 4 957 4 957 4 957 4 967 4 967 4 967 4 657 4 657 4 957
Differens -791 0 4 957
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Årsbidrag 

Årsbidrag ges till aktiviteter som genomförs löpande under en längre period. Stödet ska 
möjliggöra viktiga föreningsaktiviteter som är värdefulla för det totala kulturutbudet i Borås Stad. 

Årsbidrag kan beviljas om verksamheten uppfyller någon eller några av kriterierna nedan: 
• är av särskild betydelse för Borås Stads kulturliv och/eller samhällsutveckling
• utgår från fokus på barn och unga
• eftersträvar att nå nya målgrupper
• utvecklar konstnärlig kvalitet och förnyelse
• verkar för möten och sammankoppling som främjar demokrati, jämställdhet, förståelse

och tolerans
• främjar breda samarbeten inom kulturen
• stärker internationellt konstnärligt samarbete och programutbyte
• är öppet för allmänheten

Bedömningsgrunder 
Bedömningsgrunderna beskriver vad som värderas vid beredning av ansökan om ekonomiskt 
stöd. Det som värderas är kvalitet, målgruppsarbete, publik räckvidd, delaktighet, tillgänglighet, 
jämställdhet, mångfald samt ekonomi och andra resurser. Ansökan ska beskriva hur och i vilken 
utsträckning verksamheten planeras inom respektive bedömningsgrund. Nedan ges en kortfattad 
beskrivning av vad respektive bedömningsgrund omfattar. 

• Kvalitet
Verksamhetens kvalitet bedöms av Kulturnämnden som värderar olika perspektiv. Det bedöms 
vilka kompetenser, erfarenheter, ambitioner och metoder som involveras i genomförande. Även 
det långsiktiga värdet bedöms. 

• Målgruppsarbete & publik räckvidd
Här bedöms vilka publikgrupper som verksamheten avser att nå och hur sökanden planerar att nå 
dessa. Här bedöms även möjligheter att nå en stor och bred, eller nischad och smal publik. 
Kulturnämnden bedömer om valet av uttryck, format och plats har möjlighet att föra fram de 
ambitioner som verksamheten omfattar. Ansökan bör innehålla specifikationer om till exempel 
ålder, genus och geografisk spridning. 

• Delaktighet
Hur publik, medborgare, föreningsmedlemmar, organisationer och lokalsamhälle involveras i 
verksamheten genom exempelvis samarbeten, referensgrupper eller kommunikation på hemsidor. 

• Jämställdhet och flerkulturellt perspektiv
Här bedöms hur sökanden arbetar och planerar att arbeta med jämställdhet och flerkulturellt 
perspektiv. Bland annat värderas hur arrangemanget/projektet ökar mångfalden och hur nya 
målgrupper eftersträvas. 

• Ekonomi och andra resurser
Här bedöms i vilken utsträckning de samlade resurserna har tillräcklig förmåga att svara upp mot 
de publika ambitioner som sökanden har med verksamheten. 
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Kravnivåer 
Det sökta beloppet styr vilken kravnivå verksamheten behöver uppnå. Det innebär att 
ansökningar om stora belopp också möter högt ställda krav när det gäller såväl kvalitet, 
målgruppsarbete, samarbeten, ekonomi och tillgänglighet.  
 
Formella kriterier för årsbidrag 

• Ansökan görs via ansökningsblankett som finns på hemsidan. 
• Förvaltningen har rätt att begära revision av verksamhetens ekonomi  
• Om verksamhet som beviljats stöd skjuts upp eller förändras ska förvaltningen 

omedelbart meddelas 
• Om beviljat stöd inte används ska stödet återbetalas 
• Lagar och förordningar ska följas 
• I informationsmaterial ska det tydligt framgå att Kulturnämnden stöder verksamheten 

 
 
Ansökan 
Ansöknings- och redovisningsblanketter finns på hemsidan under Kulturförvaltningen, Stöd och 
bidrag. Ansökan ska vara Kulturnämnden tillhanda senast 30 november året innan ansökan avser. 
(För ansökan till 2016 är ansökningstiden förlängd till 7:e december 2015). Till ansökan bifogas 
Revisionsberättelse, Årsberättelse samt Ekonomisk sammanställning från föregående år. 

Ansökan lämnas till Kulturförvaltningen, Kulturkontoret, 501 80 Borås 
 

Beslut 
Beslut om årsbidrag fattas av Kulturnämnden i januari, därefter betalas beviljat bidrag ut. 
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Arbetsstipendium inom kultur  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige instifta ett nytt 
kulturstipendium som årligen ska utlysas möjliga för personer folkbokförda i 
Borås Stad att ansöka om för konstnärlig utveckling inom litteratur, 
folkbildning, dans och teater och annan scenkonst, film och rörlig bild, musik, 
textil och mode, konsthantverk och hemslöjd samt museum och kulturarv. 
Förslag på reglemente bifogas. Stipendiets storlek ska uppgå till 25 000 kr och 
kan utdelas till maximalt en person eller en grupp av personer, folkbokförda i 
Borås. Som en följd av att ett nytt stipendium instiftas så föreslås 
Kommunfullmäktige ändra namnet på Kulturnämndens befintliga stipendium 
till Borås Stads utbildningsstipendium inom kultur. Förslag på justerat 
reglemente bifogas.     

Ärendet i sin helhet 

I Borås finns många konstnärer och kulturarbetare. Som ett stöd till dessa 
föreslås att ett arbetsstipendium instiftas och som kan sökas av personer 
folkbokförda i Borås Stad. Ett arbetsstipendium kan användas till att närmare 
utveckla eller utforska ett konstnärligt tema eller projekt. Exempelvis kan någon 
behöva tid för att komponera eller arbeta fram en utställning. Kulturnämndens 
redan befintliga stipendium är i första hand avsett för högre utbildning inom 
konst- och kulturområdet och kan inte delas ut för konstnärligt arbete. Ett 
arbetsstipendium skulle därför komplettera kulturnämndens övriga stöd. 
 
Ett arbetsstipendium på 25 000 kr skulle möjliggöra för en konstnär eller 
kulturarbetare att ägna sig mer koncentrerat åt sitt arbete för att utveckla det. 
De områden som ska vara möjliga att söka för är litteratur, folkbildning, dans 
och teater och annan scenkonst, film och rörlig bild, musik, textil och mode, 
konsthantverk och hemslöjd samt museum och kulturarv. Stipendiet ska inte ha 
något offentlighetskrav utan huvudsakligen bidra till egen konstnärlig 
utveckling men får gärna komma invånarna i kommunen till gagn på något sätt. 
Både privatpersoner och grupper kan söka. 

Som en följd av och för att förtydliga att ett nytt stipendium instiftas så bör 

namnet på Kulturnämndens redan befintliga stipendium ändras till Borås Stads 

utbildningsstipendium inom kultur. Två separata reglementen kommer att 

upprättas: Ett för arbetsstipendium inom kultur och kulturbelöning samt ett för 

utbildningsstipendium.    
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Beslutsunderlag 

1. Reglemente arbetsstipendium och kulturbelöning 

2. Reglemente för utdelning av utbildningsstipendium                 

 

Samverkan 

FSG 2021-01-19. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunfullmäktige 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

Reglemente för utdelning av Borås Stads  

arbetsstipendium inom kultur samt för utdelning av 

kulturbelöning  

 

§ 1 

Arbetsstipendium inom kultur kan beviljas för konstnärlig utveckling inom litteratur, 

fotografi, konst, folkbildning, dans och teater och annan scenkonst, film och rörlig 

bild, musik, textil och mode, konsthantverk och hemslöjd samt museum och 

kulturarv. 

 
§ 2 

Villkor för beviljande av arbetsstipendium är att sökande ska vara folkbokförd i Borås 
Stad samt ha sin kulturella verksamhet förlagd till Borås.  

Stipendium kan inte tilldelas den som haft eller har sin huvudsakliga anställning 
inom kulturförvaltningen i Borås Stad.  

Stipendium kan endast tilldelas en gång per person eller grupp av personer.  

Stipendium delas endast ut till en person eller en grupp per tillfälle.   

§ 3 

Stipendiets storlek beslutas varje år av Kulturnämnden.  

§ 4 

Kulturnämnden fungerar som stipendienämnd för utdelning av Borås Stads 
arbetsstipendium inom kultur.  

Kulturnämnden ansvarar för att information om stipendiet och tid för ansökan 
meddelas i ortspress och på Borås Stads hemsida.    

Innan beslut fattas ska Kulturnämnden inhämta yttrande från den eller de som har 
sakkunskap inom verksamhetsområdet.  

§ 5 

Kulturnämnden har möjlighet att tilldela en kulturbelöning till den eller de som 

genom sin konstnärliga eller kulturella gärning berikat kulturlivet i Borås Stad, 

huvudsakligen på ideell grund. Beslut om kulturbelöning fattas efter inkomna förslag 

från Kulturnämnden eller allmänheten.   

 

 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
§ 6 

Detta reglemente träder i kraft så snart vederbörliga beslut fattats. 

 
Fastställt av Kommunfullmäktige: 20XX-XX-XX 
 
Reviderat av Kommunfullmäktige: 20XX-XX-XX 
 
 
Gäller från och med: 20XX-XX-XX 
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Reglemente för utdelning av Borås Stads  

utbildningsstipendium inom kultur  

§ 1 

Utbildningsstipendium inom kultur kan beviljas för konstnärlig utveckling inom 

litteratur, konst, fotografi, folkbildning, dans och teater och annan scenkonst, film 

och rörlig bild, musik, textil och mode, konsthantverk och hemslöjd samt museum 
och kulturarv. 

§ 2 

Villkor för beviljande av stipendium ska vara att sökande är eller har varit 
folkbokförd i Borås Stad.  

Företräde ska i allmänhet lämnas till ungdomar som på högskolenivå har för avsikt 

att fördjupa/komplettera sina studier inom sitt ämnesområde. Det möter dock inga 

hinder att bevilja stipendium till den som redan huvudsakligen genomgått utbildning 

och med stipendiets hjälp kan uppnå ytterligare resultat inom sitt 
verksamhetsområde genom vidare studier.  

Stipendium kan endast tilldelas en gång per person.  

Stipendium delas endast ut till en sökande per år 

§ 3 

Stipendiets storlek beslutas varje år av Kulturnämnden.  

§ 4 

Kulturnämnden fungerar som stipendienämnd för utdelning av Borås Stads 
arbetsstipendium.  

Kulturnämnden ansvarar för att information om stipendiet och tid för ansökan 
meddelas i ortspress och på Borås Stads hemsida.    

Innan beslut fattas ska Kulturnämnden inhämta yttrande från den eller de som har 
sakkunskap inom verksamhetsområdet.  

§ 5 

Detta reglemente träder i kraft så snart vederbörliga beslut fattats. 

 
Fastställt av Kommunfullmäktige: 20XX-XX-XX 
 
Reviderat av Kommunfullmäktige: 20XX-XX-XX 
 
Gäller från och med: 20XX-XX-XX 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

kultur@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Johannes Daun 
Handläggare 
033 358966 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-01-25 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2020-00167 3.1.1.2 
 

  

 

Yttrande över inbjudan till samråd för detaljplan för 

Räveskalla 1:19 - Allén 8, Sjömarken, Borås stad  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker detaljplanen för Räveskalla 1:19 - Allén 8, Sjömarken.        

Ärendet i sin helhet 

Detaljplanen möjliggör avstyckning av fastigheten Räveskalla 1:19 för att skapa 

byggrätt för ett enbostadshus. För att detta ska bli möjligt omplaceras gällande 

u-område (avsett för ledningar under mark) som finns på fastigheten. 

Fastigheten ligger i Sjömarken. Området består av villabebyggelse, varav ett 

antal byggnader utpekas som kulturhistoriskt värdefulla i Borås Stads 

Kulturmiljöprogram, dock ej den aktuella fastigheten eller någon av de 

angränsande. Placeringen av det nya enbostadshuset anpassas till omgivande 

bebyggelse. Tomtstorleken på den avstyckade tomten kommer inte avvika 

nämnvärt från andra mindre tomter i området. Ur kulturmiljösynpunkt finns 

därutöver inget att kommentera.   

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning BN 2018-1754.                 

Samverkan 

FSG 2021-01-19. 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 



Detaljplan för Sjömarken,

Räveskalla 1:19

BN 2018-1754

Plan-
beskrivning

Samråd
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Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att omplacera gällande u-område 
(avsett för ledningar under mark) som finns på fastigheten 
Räveskalla 1:19. Detta ger möjlighet att stycka av fastigheten 
för att skapa en byggrätt för ett enbostadshus.
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1. Inledning
Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att omplacera gällande u-område 
(avsett för ledningar under mark) som finns på fastigheten 
Räveskalla 1:19. Detta ger möjlighet att stycka av fastigheten 
för att skapa en byggrätt för ett enbostadshus.

Planområde
Området ligger i stadsdelen Sjömarken cirka 6 km väster om 
Borås centrum. Planområdets storlek är cirka 1135 kvadrat-
meter. Fastigheten ägs av privatperson. 

Gällande detaljplan
Gällande byggnadsplan P711 (laga kraft 1979) för området 
anger bostadsändamål för fristående hus i ett våningsplan. 

Inom fastigheten ligger ett u-område placerat på den del av 
fastigheten där det framtida enbostadshuset ska upprättas, 
vilket gör att aktuell fastighet inte kan styckas av i gällande 
plan. 

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen gav 2019-04-23 i beslut § 169 Samhälls-
byggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att  
upprätta detaljplanen för fastigheten Räveskalla 1:19. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-05-28 i beslut 
§ 171 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan.

Preliminär tidplan
Samråd  4 kvartalet 2020 
Granskning 1 kvartalet 2021 
Antagande 2 kvartalet 2021 
Laga kraft 2 kvartalet 2021

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. 

Byggstart för fastigheten Räveskalla 1:19 är beräknad till 
2021.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Bebyggelsen i området består av villabebyggelse i en till två 
våningar, de flesta villorna har träfasad.  

Ny bostadsbebyggelse kompletterar områdets karaktär. 
Genom att möjliggöra avstyckning av fastigheten, Räveskalla 
1:19 kan en ny bostadsfastighet bildas. 

Enligt översiktsplanen ligger aktuellt planområde inom ett 
utvecklingsstråk mellan Borås och Sandared, därav anses det 
positivt med förtätning. 

Ny bebyggelse
Planförslaget innebär att gällande u-område omplaceras 
vilket ger möjlighet att stycka av fastigheten. Genom att 
stycka av fastigheten kan en ny bostadsfastighet bildas.

Placering av det nya enbostadshuset anpassas till omgivande 
bebyggelse. Huvudbyggnad placeras minst 4 meter från 
fastighetsgräns. Komplementbyggnad placeras minst 6 
meter från fastighetsgräns mot gata och minst 4 meter mot 
bostadsfastighet. 

Offentlig service
I Sjömarken finns flertalet förskoleverksamheter, den närmsta  
är belägen cirka 500 meter norr om planområdet. Sjömarken-
skolan med låg- och mellanstadieundervisning ligger cirka 1 
kilometer norr om planområdet. 

Planbeskrivning
Detaljplan för Sjömarken, Räveskalla 1:19, Borås Stad, upprättad den 13 november 2020. 

Tomten där den nya föreslagna bebyggelsen placeras, befintligt hus i gult (höger i bild). 
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Orienteringsbild. Det rödstreckade området visar det aktuella planområdet.

Situationsplan som visar föreslagen bebyggelse.

Föreslagen bebyggelse               

Befintlig bebyggelse
Tomten där den nya föreslagna bebyggelsen placeras, befintligt hus i gult (höger i bild). 
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Översikt av gatunätet i området, Göteborgsvägen och Alingsåsvägen (gul), cykelvägar (röd) och hållplatser. Planområdet är markerat i orange.

Kommersiell service 
Komersiell service samt livsmedelsbutik, sim- och idrottshall 
finns i Sandared cirka 2,5 kilometer väster om planområdet. 
Bibliotek är beläget vid Sjömarkenskolan.  

3. Gator och trafik
Gatunät
Plaområdet angörs från Allén i öster och Sjövägen i väster. 
Därefter leds trafiken till Hästhovsvägen, Badstrandsvägen 
och vidare till Göteborgsvägen som leder in till Borås 
centrum. 

Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykeltrafik sker längs befintliga gator i villa-
området. Cykelväg finns på Göteborgsvägen som leder till 
Sandared och Borås. Inga nya gång- eller cykelvägar planeras 
inom planområdet.

Kollektivtrafik
Busstrafiken som trafikerar mellan Sjömarken och Borås 
körs på Göteborgsvägen utmed Viaredssjön. De busslinjer 

som trafikerar sträckan är stadsbuss 5, Ängsgården - Borås - 
Sjömarken, buss 101, Göteborg - Bollebygd - Borås, buss 151, 
Borås - Sandared och buss 404, Bollebygd - Olsfors - Borås.

Biltrafik och bilparkering 
För att ta sig mellan planområdet och Borås används 
Göteborgsvägen som den huvudsakliga körvägen. Från 
Göteborgsvägen vidare in på Badstrandsvägen, Hästhovsvä-
gen och i förlängningen via Allén eller Sjövägen nås planom-
rådet. Planen medför endast en ny byggrätt, varpå trafiken 
inte nämnvärt kommer att påverkas vid ett genomförande av 
planförslaget. Parkering anordnas inom fastigheten.

Riksintressen
Riksintresset för järnvägen, Kust till kustbanan, är lokali-
serad cirka 160 meter norr om planområdet. Riksintresset 
bedöms inte påverka planområdet. Järnvägen är transportled 
för farligt gods, se vidare under rubrik ”Risk”.
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4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp.

Dagvatten
Dagvatten ska omhändertas lokalt inom fastigheten.

Exploateringen skall inte innebära ett högre flöde av 
dagvatten ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen 
jämfört med innan förändringen.

El och tele
Planområdet har tillgång till el- och telenätet. Eldistributör 
är Sandhult-Sandareds Elektriska ekonomiska förening. 
Ledningar är framdragen längs Allén och kan anslutas till 
planområdet.

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet 
vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges 
Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets väglednings-
handbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” 
följas. 

5. Mark
Området i Sjömarken är plant och består främst av villatom-
ter med trädgårdsytor. Befintlig natur mellan bostadskvarte-
ren ger ändå viss möjlighet till lek och rekreation. Väster om 
planområdet ligger Sjömarkens badplats. Sjömarkens badplats 
är en kommunal badplats vid Viaredssjön. Här finns flertalet 
sandstränder, en relativt stor gräsyta samt en brygga. Badet 
upprustades år 2014 och har två lekplatser. 

Geoteknik och Radon
Enligt Sveriges geologiska undersöknings jordartskarta 
(2020-09-16) består planområdet av sandig morän. Enligt 
översiktlig inventering utgör marken normalriskområde vad 
avser radon.

6. Vatten
Planområdet omfattas inte av strandskydd. Planområdet 
påverkas inte av översvämningsrisker enligt detaljerad 
översvämningskartering för Borås Stad, upprättad 2010.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft.

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat 
efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörj-
ning idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp 
som används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ 
status och god kemisk status.

Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt på grund av 
föreslagen planåtgärd.

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. Söder om planområdet 
finns ytvattenförekomsten Viaredssjön. Gällande ekologisk 
ytvattenstatus är måttlig och vattenförekomster uppnår ej 
god kemisk status.

Planens genomförande bedöms inte påverka miljökvalitets-
normerna negativt.

7. Sociala perspektiv
Detaljplanen möjliggör en ny byggrätt inom befintligt 
kvarter. Planen bedöms medföra begränsad påverkan på 
sociala aspekter.

8. Störningar på platsen
Risk
Någon särskild riskanalys för bedömning och värdering av 
risken för olyckor avseende trafik längst väg och järnväg har 
inte tagits fram för detaljplanen.

Kust till kustbanan, norr om planområdet, löper mellan 
Göteborg och Kalmar/Karlskrona. Banan är enkelspårig 
och mängden farligt gods som transporteras på Kust till 
kustbanan är begränsad. En översiktlig riskanalys (Wuzrisk 
consultancy AB, 2016-12-19) finns framtagen för Borås 
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Buller och vibrationer
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-
ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska efter-
strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika 
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 

Enligt kommunens bullerkartering från 2019 ligger planom-
rådet i ett område som påverkas av en ekvivalent ljudnivå 
45-49 dBA och en maximal ljudnivå på 70-79 dBA vad gäller 
bullkälla från järnväg.

Med hänsyn till ovan redovisade ljudnivåer bedöms riktlinjer 
för trafikbuller (Förordning om trafikbuller vid bostadsbygg-
nader SFS 2017:35) vara möjliga att uppfylla. Därmed anses 
bullerutredning inte vara nödvändigt.

Stad och dess farliga godsleder. Enligt riskanalysen rekom-
menderas för Kust till kustbanan ett avstånd på 40 meter till 
byggnad för känslig verksamhet, vilket inbegriper bostäder.

Risken för olyckor beträffande bostadsbebyggelsen inom-
planområdet bedöms vara liten, då planområdet ligger på ett 
betryggande avstånd på 135 meter från järnvägen.

 9. Planbestämmelser 
Detaljplanen syftar till att reglera och fastställa en lämplig 
användning av mark- och vattenområden. Användningen 
regleras med planbestämmelser. Alla planbestämmelser ska 
ha stöd i plan-och bygglagen (PBL kapitel 4). Nedan beskrivs 
de planbestämmelser som ingår i detaljplanen för del av 
Räveskalla 1:19.

Kvartersmark
Bokstaven B står för Bostäder och tillåter att befintliga 
byggnader eller framtida ny bebyggelse får inrymmas med 
bostäder såsom villor, lägenheter, radhus med mera.  

Egenskapsbestämmelser, kvartersmark
Inom prickad mark på plankartan får byggnad inte uppföras. 

Inom den kryssade marken tillåts endast att komplement-
byggnad får uppföras. 

Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad är 140 
kvadratmeter.

Högsta tillåtna nockhöjd för huvudbyggnad är 8 meter. 

Huvudbyggnadens takvinkel ska vara mellan 38 - 45 grader.

Största tillåtna byggnadsarea för komplementbyggnad är 40 
kvadratmeter.

Högsta tillåtna nockhöjd för komlementbyggnad är 3 meter.

Minsta fastighetsstorlek är 800 kvadratmeter. 

Administrativa bestämmelser
Genomförandetiden är 5 år från det att planen vunnit laga 
kraft. 

Inom egenskapsområdet angiven med u1 på plankartan är 
markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

Upplysningar
Planavgift debiteras ej vid bygglov.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Planen strider inte mot Borås Stads vision.

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad (2018) visar hur Borås Stad 
ska utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun. 

Katan visar maximal ljudnivå, bullerkälla från järnväg (2019).

Katan visar ekvivalent ljudnivå, bullerkälla från järnväg (2019).

> = 90 dBA

80-89 dBA

70-79 dBA

60-69 dBA

65-69 dBA

60-64 dBA

55-59 dBA

50-54 dBA

45-49 dBA
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I Översiktsplanen ingår planområdet i området ”Övrig 
stads-/tätortsbebyggelse”, vilket är områden med övervä-
gande bostäder som kan kompletteras med bostäder och 
blandad användning utifrån specifika förutsättningar och i 
lägen som stärker lokalhandel och service. 

Baserat på beskrivningen ovan bedöms detaljplanen överens-
stämma med gällande översiktsplan, med anledning av att 
planområdet tillhör ett större villaområde är det lämpligt 
med ytterligare villor i området.

Miljömål
De nationella miljökvalitetsmålen är en utgångspunkt för att 
skapa en bättre miljö. Förslaget berörs främst av målet ”God 
bebyggd miljö” och innebär en förtätning i redan befintlig 
villastuktur. Förtätning innebär både samutnyttjande av 
redan befintlig infrastruktur, samt minskar transportbehoven 
och ger på så viss klimatvinst.

Miljömålen för Borås Stad antogs av Kommunfullmäktige 
december 2018. För att nå de nationella miljökvalitetsmålen 
har Borås Stad valt att arbeta med fyra prioriterade områden: 
Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering, Fossil-
bränslefritt och energieffektivt Borås samt Hållbar natur. 
För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål 
utarbetats, där tanken är att etappmålen ska uppnås under 
tiden 2018–2021. Det mål och etappmål som främst berör 
planarbetet är: Mål 3 - hållbar samhällsplanering.

11. Konsekvenser
Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan 
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen 
redovisas i denna planbeskrivning. Inom planområdet tillåts 
användning för bostäder och i planbestämmelser begränsas 
byggnadernas höjd och exploateringsgrad. 

Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB) inte behövs. 

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning

 » Exploatören ansvarar för åtgärder och skötsel av 
kvartersmark på egen fastighet. 

 » Borås Energi och Miljö AB ansvarar för allmänna 
anläggningar avseende vatten, spillvatten, dagvatten 
samt avfallshantering. 

 » Sandhult-Sandareds Elektriska Ekonomiska Förening 
ansvarar för allmänna anläggningar för el. 

Avtal
Exploatören har tecknat plankostnadsavtal. 

Fastighetsrättsliga frågor
Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetskon-
sekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och 
uttrycker ett alternativ till hur de fastighetsrättsliga frågorna 
kan lösas. Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder 
enligt reglerna i gällande lag. 

Fastighetsägare
Detaljplanen omfattar del av fastighet Borås Räveskalla 1:19 
som är privatägd.

Fastighetsbildning
En ny fastighet kan styckas och bildas från Räveskalla 
1:19. Den nybildade fastigheten kommer efter genomförd 
lantmäteriförrättning att ingå i gemensamhetsanläggningen 
Räveskalla GA:3.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
- Räveskalla 1:19:

 » Ny byggrätt för bostäder bildas (B).

Ekonomi
Grundprincipen för finansieringen är att exploatören ska 
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes 
exploatering. Exploatören står för fastighetsbildningskostna-
der.

Exploatören får tillgodogöra sig den värdeökning av Räve-
skalla 1:19 som detaljplanen medför. 

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har fått laga 
kraft. 

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen: 
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1. är förenlig med översiktsplanen,  
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 
av stor betydelse, eller  
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift inte 
tas ut.

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar. Handläggare 
från Borås Stad har varit Lisa Marklinder. 

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Lisa Marklinder 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

 

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Jenny Pagmén 
Mark- och exploateringsingenjör
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till 
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu-
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag. 

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

3. Var och hur görs en 
detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 
planen utformas. 

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.  
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har  
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen 
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika 
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till 
våra samrådsmöten och ge synpunkter. 

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att 
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-
beteckning. 

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid. 

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller två delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Planbeskrivning, med texter och illustrationer, som 
redovisar planens syfte och förutsättningar och ett eller 
flera exempel på hur det skulle kunna se ut när detaljplanen 
är färdig. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den får laga 
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.

till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I 
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram 
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan. 

Ett planprogram är ett dokument som anger vilka förut-
sättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå. 
Planprogram innehåller ofta större områden än  detaljplaner. 
Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa 
förslag och lösningar på svårigheter och  intressekonflikter i 
ett tidigt skede av planeringen. 

Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra. 

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla 
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. 
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-

dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 
åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg- 
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk- 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Begränsat förfarande
Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större 
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga detaljpla-
nen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra remiss- 
instanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlig- 
het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter 

skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan 
 Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.
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Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 
om hur du kan överklaga planen om du vill det. 

Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka sex 
månader. 

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut 
kan det också överklagas – till Mark- och miljööverdomsto-
len. För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet 
behövs först ett prövningstillstånd. 

Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir 
ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter 
 bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill 
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området. 
 Detaljplanen får även laga kraft, om ett överklagande inte går 
igenom.

Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till 
natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 
specifik plats. 

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera. 



samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan



 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

kultur@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Johannes Daun 
Handläggare 
033 358966 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-01-25 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2019-00075 3.1.1.2 
 

  

 

Yttrande över detaljplan för del av Hestra Parkstad, 

Torpa Hestra 4:4 med flera Borås Stad 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker detaljplanen.        

Ärendet i sin helhet 

Kulturnämnden har tidigare tillstyrkt den föreslagna detaljplanen för del av 

Hestra Parkstad. När planen låg ute för granskning våren 2020 poängterade 

Kulturnämnden att de två nya byggnadernas volym avsevärt skulle avvika från 

den befintliga ekonomibyggnadens (”ladans”) dimensioner. Detta gällde även 

markytan som upptas av hus 1, varför det bedömdes långsökt att hävda i 

planbeskrivningen att hus 1 skulle få en ”liknande volym och karaktär” i 

förhållande till ladan. 

I den reviderade detaljplanen föreslås nu en mindre storskalig nybebyggelse än 

vad som tidigare framförts. Våningshöjden blir två våningar istället för tre. 

Utifrån ovanstående synpunkter ser Kulturnämnden mycket positivt på denna 

förändring. Det ska också nämnas att omfattande synpunkter inkommit från 

sakägare/grannar rörande rivningen av ladan och nybyggnadernas storlek, något 

som alltså delvis tillgodosetts. 

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning                    

Samverkan 

FSG 2021-01-19. 

 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se  

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

mailto:detaljplanering@boras.se


Detaljplan för del av Hestra Parkstad

Torpa-Hestra 4:4 med fl era

BN 2014-1269

Plan-
beskrivning

Granskning 2
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Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att i samband med rivning av tidigare
skyddat byggnadsverk skapa möjlighet till uppförande av
fl erbostadshus. Planen reglerar bebyggelsestruktur och
arkitektonisk utformning för att anpassa ny exploatering till
landskap och kulturvärden.

Detaljplanen reglerar även allmän platsmark. Syftet är att
bevara och skydda befi ntliga naturvärden vilket uppnås
genom att kommunen förvärvar mark för allmänt ändamål.
Genom att förtydliga huvudmannaskap åstadkoms ett
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen i enlighet
med PBL. Planförslaget överensstämmer med intentionerna
i översiktsplan för Borås Stad och ett genomförande av
detaljplanen medför ingen betydande miljöpåverkan enligt
PBL och Miljöbalken, 3, 4 och 5 kapitel.
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1. Inledning
Planens syfte
Detaljplanens syfte är att i samband med rivning av tidigare
skyddat byggnadsverk uppföra två nya fl erbostadshus.
Avsikten är att skapa en bebyggelsestruktur och arkitektonisk
utformning som anpassar sig till landskap och kulturvärden
inom gamla Hestra by.

Detaljplanen syftar även till att bevara och skydda befi ntliga
naturvärden. Detta säkerställs genom att kommunen förvär-
var en del av fastighet Torpa-Hestra 4:4 för en eventuell fram-
tida stadsdelspark inom Hestra Parkstad. Denna del kommer
att tas i anspråk som allmän plats och lösas in av kommunen.
Planen skall tydliggöra fastighetsrättsliga och ekonomiska
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplan.

Planområde
Planområdet ligger väster om Sonatgatan inom stadsdelen
Hestra. Planområdets storlek är ca 5500 kvadratmeter och
består av ängsmark med visst inslag av bebyggelse. Planområ-
det angörs via Sonatgatan som har kommunalt huvudmanna-
skap. Planområdet har en utbyggd infrastruktur för cyklister
och gående. Detaljplanen berör fastigheterna Torpa-Hestra
4:4 och Torpa-Hestra 4:3.

Gällande detaljplan
Planområdet regleras av detaljplan P. 925 från 1994. Använd-
ningen regleras till natur inom allmän platsmark och bostads-
ändamål inom kvartersmark. Befi ntliga byggnader regleras
med rivningsförbud och resterande kvartersmark regleras
till prickmark. Gång och cykelvägar reserveras genom
gemensamhetsanläggningar och markreservat. Strax norr
om bostadsområdet fi nns en lokalgata för trafi kinmatning.
Inom planområdet fi nns ett område reserverat för allmänna
underjordiska ledningar.

Kommunala beslut
Kommunstyrelsen beslutade den 10 november 2014 att ge
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten
till ändring av detaljplan.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 januari 2015
§009 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta ny detaljplan. Samhällsbyggnadsnämnden framhöll
i samband med beslutet, vikten av att skapa en bebyggelse-
struktur och arkitektonisk utformning som anpassar sig till

landskapet och kulturvärdena.  Den 5:e maj 2019 beslutade
planchefen via delegation från Samhällsbyggnadsnämnden
att sända ut planen på samråd (§Pl 2016-000010). Samrådet
pågick under tiden den 10 maj – 14 juni 2019. Samhällsbyg-
gnadsnämnden beslutade 2020-03-26 §2020-000084 att
sända ut planen på granskning. Granskningen pågick under
tiden 5 maj 2020 – 26 maj 2020. Den 25 juni beslutade
Samhällsbyggnadsnämnden §2020-000222 att ge Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en reviderad
planhandling där totalhöjden på båda byggrätterna sänks så
att max två fulla våningar ryms, samt att volymen på hus två
minskas så att avståndet mellan hus två och befi ntliga radhus
på Sonatgatan 13 ökar.

Preliminär tidplan

Granskning 2 4 kvartalet 2020

Antagande 1 kvartalet 2021

Laga kraft 1 kvartalet 2021

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Bebyggelsen närmast planområdet är gles med ett fåtal
friliggande bostadshus. Strukturen är typisk för 1800-talets
jordbruksbebyggelse som utmärker sig genom placering av
byggnader i förhållande till varandra och landskapet. Den
äldre bevarade bebyggelsestrukturen ger platsen karaktär och
kulturvärde.

Bebyggelsen utanför planområdet är relativt tät och varierad.
Bebyggelsestrukturen består av enklaver som bildar separata
områden av radhus, parhus, kedjehus och punkthus. Områ-
dena binds samman av gång- och cykelvägar som ger dess
gemensamma struktur.

Väster om planområdet ligger Hestra Parkstad från 1994
års bostadsutställning. Området utgörs av Hestra Ringväg
med omkringliggande rad- och fl erbostadshus mellan 2 till 7
våningar. Området är inspirerat såväl av trädgårdstadsidealet
som av hus i parkidealet, med byggnader insprängda i omgi-
vande kullar, ängsmarker och stengärdsgårdar. Inom Hestra

Planbeskrivning
Detaljplan för del av Hestra Parkstad, Torpa-Hestra 4:4 med fl era, Borås Stad, upprättad den 4 november 2020.
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Ladan på Torpa-Hestra 4:4

Flygbild över Hestra Parkstad där planområdet är inringat i övre högra hörnet

Hestra
Parkstad

Planområde

Hestra
Midgård
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Parkstad ligger även Hestra Midgård, ett stadsdelscentrum
som upprätthåller servicefunktioner som grundskola, fritids-
gård, restaurang och närbutik.

Söder om planområdet fi nns den nyaste bostadsbebyggelsen
i Hestra, Hestra Trädgårdsstad. Bebyggelsen utgörs av tät
radhusbebyggelse med inslag av fl erbostadshus längs knäckta
längsgående kvartersgator. Byggnaderna varierar mellan 2 till
5 våningar och utgår inte, till skillnad från Hestra Parkstad,
från terräng eller landskap.

Ny bebyggelse
Inom kvartersmark ges möjlighet till etablering av bostäder
och tillhörande komplementbyggnader. Byggnadsvolymerna
består av två bostadslängor i två våningar. Sedan granskning
1 har högsta antalet våningar sänkts till två och byggrätterna
i planområdets norra del minskats, vilket innebär att den
maximala bruttoarean inom planområdet är 1 390 kvadrat-
meter. Detta innebär att det fi nns möjlighet att bygga cirka
14-16 nya lägenheter. Den nya bebyggelsen utformas med en
öppen kvartersstruktur i anslutning till den förbipasserande
gång- och cykelvägen. Avsikten med planförslaget är att den
nya bebyggelsen, genom sin placering och utformning, ska
kunna bibehålla viss del av platsens identitet och karaktär.

Det nya bostadsområdet skapas nära busshållplatser och
befi ntliga gång- och cykelvägar i syfte att uppmuntra till ett
hållbart levnadssätt. Målpunkter skall lätt kunna nås till fots,
med cykel eller med kollektivtrafi k.

Stadsbild och gestaltning
Planförslaget innebär att exploatering sker på redan ianspråk-
tagen mark. Syftet är dels att begränsa ingrepp och dels att
bevara karaktären av tidigare bebyggelse inom planområdet.
Exploateringen innebär en förtätning av Hestra by.

Ambitionen är att gestaltningen av de nya byggnaderna
ska ansluta till ladans uttryck och placering på tomten.
Detaljplanen har en rad utformningsbestämmelser som
säkerställer husens volymer, material och kulörer på fasader
och tak för att byggnaderna ska smälta in i miljön så bra
som möjligt. Utöver detta är det av stor vikt att material på
fasader, fönster, dörrar och övriga detaljer är av god kvalitet
och att fasaderna målas med slamfärg, för att anpassa sig till
kulturmiljön.

Även komplementbyggnader som carportar, sophus och
cykelförråd är reglerade med utformningsbestämmelser för
att smälta in i den omkringliggande bebyggelsen. Markens
anordnande regleras genom att den befi ntliga stenmuren
i planområdets sydöstra gräns behålls och att nya synliga
murar ska utföras i natursten. Tomtens naturliga sluttning
bör behållas i största möjliga mån och har reglerats närmast

Befi ntligt bostadshus på grannfastigheten Torpa-Hestra 4:16

Ladans placering i terrängen

Exempel på hus som lånat sin estetik från en ladugård (arkitekt Tham & Videgård)

Danska husen i Hestra Parkstad
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Förslag till situationsplan framtagen efter exploatörens skiss

Förslag till situationsplan

Principsektion. Nockhöjden har sänkts 2,4 meter jämfört mot samråds- och granskningsförslaget.

Justerat planförslag, granskning 2
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Längdsektion för hus 1, som visar förhållandet till omgivande bebyggelse

Längdsektion för hus 2, som visar förhållandet till omgivande bebyggelse

Fasad mot nordväst, hus 2 Fasad mot nordost, hus 2

Fasad mot sydost, hus 2 Fasad mot sydväst, hus 2

Förslag till utformning

Fasad mot sydöst, hus 1 Fasad mot nordost, hus 1

Fasad mot nordväst, hus 1 Fasad mot sydväst, hus 1



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 9

gång- och cykelvägen. Genom att denna yta och ytan mellan
bostadshusen hålls fri från byggnader och hårdgjorda ytor
behålls även en del av tomtens öppna karaktär.

Historik och kulturmiljöer
Den ursprungliga bebyggelsen i Hestra och Byttorp härstam-
mar från 1500-talet i samband med byarnas uppkomst strax
väster om Viskan. Planområdet präglas av en yngre gårds-
struktur från 1800-talets torpbebyggelse. Den oregelbundna
kvartersstrukturen har formats genom gamla stenmurar och
fägator i omgivande natur.

Bostäderna närmast Symfonigatan har en stark anknytning
till Hestra by enligt den kulturhistoriska värderingen som
gjordes 1975. Fastigheterna och bebyggelsen utgör tillsam-
mans den gamla jordbruksfastigheten med permanentboende
och tillhörande ladugård. Byggnaderna fungerar idag som
permanentboende med undantag för ladugården som idag
inte nyttjas.

De danska husen i Hestra Parkstad från 1992 års bostadsut-
ställning, ritade av Tegnestuen Vandkunsten, var vid tiden de
byggdes stilbildande och vann även Kasper Sahlinpriset 1993.
Vandkunsten ska ha blivit inspirerade av ladan på Torpa
Hestra 4:4 både i dess placering och följsamhet i terrängen
när de ritade husen.

Ladan
Vid detaljplanearbetet 1996 gjordes bedömningen att den
befi ntliga ladan utgjorde en viktig del i den kulturmiljö som
fi nns på platsen. Ambitionen från såväl fastighetsägaren
som från Borås Stad var att ge ladan en funktion som kunde
inbringa intäkter som kunde täcka underhållskostnader och
därmed säkra ett långsiktigt bevarande av byggnaden. Under
de år som har förfl utit har fastighetsägaren inte fått bygg-
naden att fungera med någon ny användning och har sedan
1996 inte haft några intäkter på byggnaden.

Ladans konstruktion bedöms inte klara en ombyggnad till
bostäder som var huvudtanken när planarbetet gjordes 1996.
Troligtvis skulle en sådan ombyggnad innebära att merparten
av byggnaden skulle behöva ersättas när en bostadsfunktion
appliceras på den. Borås Stad har då gjort bedömningen
att en nybyggd kopia av den befi ntliga ladan skulle urholka
det kulturhistoriska värdet avsevärt och inte tillföra annat
än ett bevarande av ett miljöskapande värde. En helt ny
bostadsbyggnad placerad på samma plats, med drag av den
tidigare byggnadens volym och karaktär, skulle enligt Borås
Stad vara ett ärligare sätt att berätta om områdets utveckling
och historia. Således föreslås q tas bort ur detaljplanen vilket
innebär att ladan kan rivas.

Tillgänglighet
De nya byggnaderna inom planområdet ska uppfylla Bover-
kets byggregler beträffande tillgänglighet. Tillgängligheten
till och inom planområdet är god utan större nivåskillnader.
Dessutom har planområdet en utbyggd gång- och cykelväg-
nät vilket underlättar tillgängligheten. Bostadshusens entréer
placeras mot gata/gård med nära tillgång till parkeringar och
uppställningsplatser. Planförslaget innebär att tillgänglighet
till natur och parkområden ökas genom att kommunen
genom markförvärvet säkrar mark för en eventuell framtida
stadsdelspark inom Hestra Parkstad.

Ljus- och skuggförhållanden
Nedan presenteras en solstudie av planområdet. Från solstu-
dien redovisas fyra tidpunkter på dygnet vid vårdagjämning/
höstdagjämning, fyra tidpunkter vid sommarsolståndet och
tre tidpunkter vid vintersolståndet. Klockan 18 är det helt

Skugg förhållande, 20 mars kl. 9

Skugg förhållande, 20 mars kl. 12

Skugg förhållande, 20 mars kl. 15
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Skugg förhållande, 21 juni kl. 9

Skugg förhållande, 21 juni kl. 12 Skugg förhållande, 21 juni kl. 15

Skugg förhållande, 21 juni kl. 18

Skugg förhållande, 21 december kl. 12 Skugg förhållande, 21 december kl. 15

Skugg förhållande, 21 december kl. 9

Skugg förhållande, 20 mars kl. 18
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mörkt vid vintersolståndet varför den tidpunkten inte redovi-
sas. Enligt solstudien medför den planerade bebyggelsen liten
skuggning på omkringliggande byggnader och omgivning.
Den största delen av skuggning från den nya bebyggelsen
faller inom den egna fastigheten.

3. Gator och trafi k
Gatunät
Gatunätet inom och i närheten av planområdet har utformats
genom tidigare stigar och fägator. Strukturen är ett resultat
av rörelsemönster mellan gårdar, ängsmark och omgivande
skogsmark. Gatunätet för trafi k inom Hestra består av en
struktur av återvändsgator med undantag av Hestra Parkstad.
Gatunätet inom Hestra Parkstad består av en ringväg
omgiven av bebyggelsens kvartersgator som ansluter sig till
Symfonigatan. Hestra Ringväg möjliggör för angöring till
servicefunktionerna i Hestra Midgård.

Gångtrafi k
Planområdet har väl utbyggda gångvägar som samman-
kopplar området med andra stadsdelar. Sonatgatan närmast
planområdet har delvis separerad gångtrottoar, men används
främst för blandtrafi k. Särskilt viktiga gångvägar fi nns längs
med Symfonigatan och är i vissa fall avskilda från vägen. Vid
större förbindelsepunkter som exempelvis området söder om
Hestra by separeras trafi kslagen med en gångtunnel.

Cykeltrafi k och cykelparkering
Planområdet ansluts till befi ntligt cykelvägnät via cykel-
vägen som passerar planområdet. Cykelvägen är del av ett
längre stråk från Kolbränningen (Byttorpssjön) i söder till
Musikvägen i norr. Cykeltrafi ken inom Hestra sker främst på
cykel- och gångvägar längs Symfonigatan och Alingsåsvägen.
Cykelvägarna är inte kontinuerliga utan förekommer ofta
på ena sidan av gatan för att sedan övergå i blandtrafi k på
befi ntliga kvartersgator. Förutsättningarna till åtgärder som
stimulerar cykling anses goda.

Översiktskarta - trafi kstruktur



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN12

Ny bebyggelse kräver enligt Borås cykelparkeringsnorm 25
cykelparkeringar/1000 kvadratmeter BTA för fl erbostadshus
i områden utanför centrum. Då planförslaget medger en
maximal BTA på 1 390 kvadratmeter innebär det 35 cykel-
parkeringar, vilket motsvarar en yta på cirka 42 kvadratmeter.
Minst 50 procent av cykelparkeringsplatserna ska placeras
i närhet av entrén medan resterande placeras inomhus eller
under tak och är lättillgängliga från markplan. Det fi nns goda
förutsättningar att lösa cykelparkeringen inom kvartersmark.

Kollektivtrafi k
Planområdet har god försörjning av kollektivtrafi k. Närmsta
busshållplats ligger längs Symfonigatan ca 200 meter från
planområdet. Hestra trafi keras idag av busslinje 8 som har
sträckningen Hestra - Hulta ängar och omvänt. Avgångar
sker tre gånger i timmen och det tar cirka 10 minuter till
Borås resecentrum. Ytterligare busshållplatser fi nns längs
Alingsåsvägen som trafi keras av expressbusslinje 550 som har
sträckningen Borås - Alingsås och omvänt.

Biltrafi k och bilparkering
Trafi kförsörjningen inom och i nära angränsning till planom-
rådet sker främst via Sonatgatan, som genom Serenadgatan
når Symfonigatan och Alingsåsvägen. Befi ntliga trafi kstruk-
turer bevaras och Sonatgatan används fortsättningsvis till
angöring för bebyggelse inom Hestra by.

Fler bostäder i ett område bidrar med fl er människor och
därmed fl er resor. Normalt brukar man räkna med att varje
bostad alstrar cirka 4-6 bilförfl yttningar per vardagsdygn.
Den nya bebyggelsen innebär att Sonatgatans trafi kalstring
utökas med knappt 100 bilförfl yttningar. Under arbetet
med planprogrammet för Hestra togs en trafi kanalys fram
(Sweco, 2016-10-04). Baserat på 2015 års trafi knivå är fram-
komligheten god mellan Symfonigatan och huvudlederna
Göteborgsvägen och Alingsåsvägen. Dessutom anses inte en
utbyggnad av Hestra innebära påfrestningar på korsningen
Symfonigatan/Alingsåsvägen och framkomligheten kommer

fortsättningsvis vara god. På sikt kan en viss överbelastning
ske i Byttorpsrondellen men inte med den exploateringsgrad
som medges i planförslaget.

En kompletterande trafi kutredning har tagits fram i samband
med denna detaljplan (Sweco, 2020-02-06). Utredningen
visar att trafi ken på södra delen av Symfonigatan har ökat
med cirka 1 100 fordon per vardagsdygn sedan år 2015.
Detta är dels på grund av att områdets befolkning har ökat
och dels på grund av en ökning i genomfartstrafi ken. Än så
länge fi nns det utrymme för ytterligare trafi kökning enligt
utredningen. Under 2020 kommer Trafi kverket att utreda
en framtida sträckning av väg 180 mellan Sandhult och
Lundaskogsrondellen. En ny eventuell dragning av väg 180
innebär sannolikt en minskning av genomfartstrafi ken vid
Symfonigatan. För att minska hastigheterna och öka trafi k-
säkerheten på Symfonigatan på kortare sikt har kommunen
under 2020 iordningställt ett förhöjt övergångställe i höjd
med BRF Kantaten.

En översiktlig utredning har genomförts med Trafi kverkets
trafi kalstringsverktyg. Den nya bebyggelsen innebär cirka 90
nya färdresor per dygn. Av dessa sker runt 35 procent med
bil, cirka 10 procent med kollektivtrafi k och cirka 50 procent
går eller cyklar. Statistiken från alstringsverktyget ger en
generaliserad indikation. En mer utförlig indikation presen-
teras i åtgärdsvalsstudien Noden Borås från 2018. Enligt
statistik för färdmedelsfördelningen kommer 64 procent
av resorna utföras med bil, 17 procent med kollektivtrafi k
och 18 procent går eller cyklar. Bedömningen är att den nya
bebyggelsens trafi kalstring endast marginellt påverkar det
statliga vägnätet. Ytterligare trafi kutredning bedöms inte vara
nödvändig.

För att minska trafi krörelserna och öka trafi ksäkerheten
längs med Sonatgatan har ett parkeringsförbud införts längs
med gatan under december 2019. Den nya bebyggelsen
beräknas, enligt Borås Stads parkeringsnorm, behöva cirka 15
parkeringsplatser. Planområdet anses ha goda förutsättningar
för att kunna implementera reduceringsåtgärder. Ett önskvärt
scenario är att man implementerar en hållbar livsstil vilket
innebär åtgärder som främjar val av hållbara trafi kslag, god
marknadsföring av hållbart resande och en stadsplanering
som stödjer hållbara resemedel. Om byggherren inte kan
ordna de parkeringsplatser som krävs inom den egna
fastigheten eller i annan gemensam anläggning, kan det vara
möjligt att göra så kallade parkeringsköp. Parkeringsköp
innebär att byggherren istället för att ordna parkeringsplatsen
betalar en viss summa pengar per parkeringsplats till
kommunen. Dessa medel avsätts till allmänna parkerings-
anläggningar. Parkeringsköp sker genom avtal som tecknas
mellan fastighetsägaren och kommunen, se genomförandebe-
skrivning.

Gång- och cykelvägen genom planområdet
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Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet
vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges
Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets väglednings-
handbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk”
följas. Troligtvis kommer det nuvarande optiska systemet
att avvecklas inom snar framtid. Därför ser Borås Energi
och miljö (BEM) att man beställer minst två behållare för
hushållsavfallet, så man kan dela upp matavfall och brännbart
i framtiden. BEM vill också rekommendera och förespråka
att planera för fullsortering med 10 fraktioner för att ta oss
upp i avfallstrappan samt följa regeringens beslut om kvarter-
nära och fastighetsnära insamling till 2025. BEM har också
påpekat följande under planens samråd:

BEM kan i dagsläget endast tömma behållare med
2-krokssystem

Lyft över bilar får ej förekomma

Behållarna får ej vara för långt in på tomt, se anvisning-
arna i ”Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen”

Växtlighet runt behållare får ej påverka eller försvåra
tömning

5. Mark
Lek, rekreation och kulturlandskap
Väster om planområdet, cirka 160 meter från den nya bebyg-
gelsen fi nns en lekplats. Lekplatsen nås genom befi ntliga
stigar inom Hestra ängar. Lekplatsen renoverades 2009 och
är tillgänglighetsanpassad. Ytterligare en lekplats fi nns utan-
för planområdet, strax öster om Lillesjön, intill Kornettgatan.
Vid sjön Kolbränningen söder om planområdet fi nns fl era
rekreativa platser som idrottsplats, badplats, grillplats och ett
delvis elbelyst motionsspår för träning.

I Hestra fi nns många olika naturmiljöer och inslag av
kulturlandskap. Skogen erbjuder med sitt nät av stigar i
kuperad terräng funktioner för rekreation. Stråket som binder
samman Lillesjön och sjön Kolbränningen som passerar
planområdet erbjuder en utvecklande och lärande upplevelse
av befi ntlig kulturmiljö. Genom att ytan mellan bostadshusen
närmast gång- och cykelvägen hålls fri från byggnader och
hårdgjorda ytor bibehålls till viss del karaktären av öppen
ängsmark i planområdets södra del. Detaljplanens ambition
är att behålla och förstärka länken mellan Lillesjön, Hestra by
och Kolbränningen.

Fornlämningar och kulturminnen
Ett fornminne rakt söder om planområdet pekas ut i Riksan-
tikvarieämbetets fornminnesregister. Området är klassat som

Angöring och utfarter
Angöring sker via Sonatgatan, i fastighetens nordvästra hörn.
För att kunna angöra fastigheten krävs visst markarbete.
Dessutom krävs delvis en mur i linje med fastighetsgräns,
alternativt en spont som stabiliserar slänten och resulterar
i att maximal fastighetsarea kan utnyttjas för infart och
parkering i planområdets nordvästra del.

Riksintressen
Inga riksintressen berörs. Planområdet befi nner sig utanför
område för Götalandsbanan och riksväg 40, riksintresse för
kommunikation påverkas således inte negativt.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området närmast Sonatgatan har en utbyggd infrastruktur
av kommunalt vatten och avlopp. Ett säkerhetsavstånd om
4 meter från ledningsrätt till föreslagen byggrätt krävs för
att inte påverka framtida ledningsnätet. U-området inom
kvartersmark i planens sydvästra del säkerställer detta.
Marknivån får inte förändras i u-området.

Dagvatten
Exploateringen ska inte innebära ett högre fl öde av dagvatten
ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen jämfört
med innan förändringen. Dagvattenåtgärder ska utföras
på ett sådant sätt att fastigheten efter ombyggnationen inte
avleder mer dagvatten än motsvarande maxfl ödet vid ett
10-årsregn, jämfört med befi ntliga förhållanden, innan det
avleds till allmänna dagvattenledningar. Dagvattenåtgär-
derna ska vara dimensionerade för ett 10-årsregn med tio
minuters varaktighet. Dagvattenfl ödet ska beräknas utifrån
ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet, dels utifrån
dagens situation och därefter utifrån framtida förhållanden
då området exploaterats. Skillnaden i fl öde skall utjämnas på
tomtmark innan det avleds till dagvattenledning.

Värme
Fjärrvärmeledning fi nns i närheten.

El, tele och fi ber
Området har ett utbyggt elnät. Fastigheten ansluter sig till
elledningar längs befi ntlig cykelväg, strax väster om planom-
rådet. Ett kabelskåp fi nns invid befi ntlig cykelväg. Denna bör
i samband med framtida åtgärder fl yttas till ett mer lämpligt
läge.

Exploatören ansvarar för kostnaden för eventuell fl ytt
av ledningar vid exploatering. Utformning och placering
bestäms tillsammans med respektive ledningsägare, detta
gäller för samtliga åtgärder och anslutningar.
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bebyggelselämningar från medeltid. En förundersökning ut-
fördes i oktober 2016 med avsikten att fastställa den berörda
fornlämningens gräns gentemot fastigheten Torpa-Hestra 4:4.
Utgrävningen avbröts dock då fornlämningen inom fastighe-
ten var omrörd och därmed obefi ntlig. Länsstyrelsen med-
delade att de ur antikvarisk synpunkt inte har något att erinra
mot att den berörda marken inom detaljplanen tas i anspråk
för avsett ändamål.

Natur och vegetation
Omgivningarna runt planområdet är kuperade och består till
stor del av barrskog på gamla utmarker. Inom planområdet,
på de gamla inägomarkerna fi nns inslag av öppna ängar som
tidigare använts för odling och som idag är inhägnat och
används till bete. I angränsning till dessa områden fi nns
inslag av lövträd. Landskapet har en svag sluttning mot söder
med undantag av planområdets nordöstra delar som består av
en blockrik terräng med en brantare sluttning.

Biologisk mångfald
Inom och utanför planområdet fi nns platser för biologisk
mångfald av lokalt och nationellt intresse. Norr och söder
om planområdet fi nns grönområden som förbinds genom ett
grönt stråk som passerar intill planområdet. Stråket är viktigt
för djur- och växtlivets spridning och mångfald.

Då äldre byggnader kan utgöra koloniplats för fl addermöss
som är fridlysta har en inventering av fl addermuskolonier
utförts av Enviro Planning (2019-12-19). Inventeringens
slutsatser är följande:

Temperaturen inne i ladan följer i stort omgivande
temperatur, vilket innebär att ladan har lågt värde som
övervintringsplats.

Utifrån besöket fi nns inga tecken som tyder på att
insidan av ladan används som sommar- eller yngelko-
loni för fl addermöss.

Fladdermöss har använt ladan som en plats för att äta.

Ladan kan rivas men det bör ske innan eventuella
yngelkolonier formas.

Lagenligt skyddad natur
I nära angränsning till planområdet fi nns naturområden
av riksintresse. Planförslaget har till syfte att bevara och
skydda befi ntliga naturvärden. Kommunens intention är
att i samband med genomförandet stärka planområdets
naturvärden genom förening av utpekade naturområden i
grönområdesplanen.

Planområdet ligger i närheten av fl era områden med höga
eller mycket höga naturvärden. Öster om Alingsåsvägen fi nns

naturreservatet Rya åsar, en urbergsrygg som hyser en mängd
rödlistade arter och innehar naturvärdesklassning 1. Söder
om planområdet fi nns ett område med naturvärdesklassning
2. Området består av ett större välgallrat ekbestånd och utgör
en naturlig fortsättning av Rya åsars lövskogar.

En natur- och landskapsinventering har tagits fram för
planprogrammet för Hestra (Melica, 2016-02-08) med syftet
att översiktligt kartera och värdera, såväl ekologiska som
upplevelsemässiga rekreativa värden i området. Utredningen
pekar ut området kring Hestra bytomt, det vill säga vid Torpa
Hestra 4:4 som det område som har högst naturvärden inom
utredningsområdet. Sambanden kring Torpa Hestra 4:4 är
också viktiga då värden inom detta område fortsätter, om än
tunnas ut norrut mot Lillesjön och även söderut mot Hestra
Parkstad och mot Rya åsars löv- och kulturlandskap.

För att ytterligare inventera området kring Hestra bytomt och
dess samband med närliggande områden har en fördjupad
naturvärdesinventering (NVI) enligt SIS-standard tagits
fram (Melica, 2017-10-31). Inventeringen avgränsas till ett
område från Lillesjön i norr, via Hestra by ner till ett område
söder om Symfonigatan där de olika områdena har delats in
efter naturvärdesklassning. Inom inventeringsområdet fi nns
områdena med högst naturvärdesklassning, naturvärdesklass
2, söder om planområdet och innefattar Hestra bys norra
ädellövskogar och Hestra bys askallé.

Området för exploatering, Hestra By gårdshage har ett visst
naturvärde vilket innebär naturvärdesklass 4. Området
som är en beteshage är dominerad av gödslingsindikerande
arter som hundäxing, smörblommor, teveronika, men även
signalarten grönvit nattviol. Den delen av planområdet
som inte ska exploateras, Hestra fårhagar, har ett påtagligt
naturvärde vilket innebär naturvärdesklass 3. Området
utgörs av svagt fårbetade hagar, som tidigare sannolikt varit
åkermark dominerade av triviala ohävdsarter, men med inslag
av hävdarter. Signalarter utgörs av ängsfryle, gökärt, liten
blåklocka, käringtand och revfi bbla.

Naturvärdesinventeringen identifi erar även generella
skyddsbiotoper som i inventeringsområdet uteslutande består
av stenmurar, varav en ligger inom planområdet. Stenmuren
som ligger i planområdets sydöstra gräns är delvis skuggad av
träd och täcks till hälften av mossor och lavar.

Särskilt skyddsvärda träd har också inventerats och listats.
Flera av dessa ligger strax söder om planområdet, i Hestra
bys norra ädellövskogar och i Hestra bys askallé. Inget av de
skyddsvärda inventerade träden ligger inom planområdet,
men ett av träden som står på fastigheten Torpa Hestra 4:3,
står så nära fastighetsgränsen att trädets skyddsavstånd på 16
meter når in i planområdet. Trädet är markerat med siffran
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517 i kartan intill. Vid exploateringen av området måste
trädets skyddsavstånd beaktas, så att trädet inte påverkas
negativt i byggskedet.

I direkt anslutning till planområdet, på fastigheten Torpa
Hestra 4:16, fi nns ett träd med en stamdiameter på cirka
80 cm med håligheter som inte är utpekat i länsstyrelsens
databas eller i naturvärdesinventeringen, men som ändå är
särskilt skyddsvärt, se röd pil på bild på sidan 18. En kronbe-
skärning måste utföras av exploatören för att kunna utnyttja
den planerade byggrätten. För att bevara trädets balans bör
kronbeskärningen ske runt om hela kronan. Då trädets
rotsystem sträcker sig in på den planerade byggrätten kan det
även bli aktuellt för exploatören att utföra en rotbeskärning
för att möjliggöra grundläggning. En planbestämmelse på

Översiktskarta - naturvärden från naturvärdesinventering och spridningsstråk från grönområdesplanen

Kartutdrag från Länsstyrelsens databas med skyddsvärda träd.

517
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m

plankartan reglerar att marklov krävs även för påverkan på
rotsystem på intilliggande fastigheters träd. Vidare tillåts
ingen anläggningstrafi k mellan den planerade bottenplat-
tan på hus 2 och trädet, vilket i praktiken innebär mellan
bottenplattan och stenmuren som ligger i fastighetsgränsen.
Även träden i den närliggande allén måste skyddas vid
exploateringen.

Grönområdesplan
I grönområdesplanen klassas stadens grönområden enligt
en fyrgradig skala. Planområdet ligger mittemellan två
områden med klass II, vilket innebär att de är mycket viktiga
grönområden och är oersättliga på lokal nivå, se karta på
sidan 15. Norr om planområdet ligger Hestraparken som är
ett skogsområde med nyckelbiotoper med höga besöks- och
rekreationsvärden. Friluftsområdet har ett utbyggt nätverk
av stigar och motionsspår som sträcker sig från Ryssbybäck
till Rya åsar. Strax söder om planområdet ligger området
runt sjön Kolbränningen som också har klass II. Dessa två
områden sammanbinds i grönområdesplanen med gröna pilar
som symboliserar stråk som är viktiga för djur- och växtlivet.
De gröna stråken har klassning II och fungerar som viktiga
spridningskorridorer då de sammanbinder stadens grönom-
råden med omgivande naturmark. Ett av de gröna stråken
passerar precis intill planområdet. För att inte påverkas av ny
exploatering bör de gröna stråken vara minst 20 meter breda
och sammanhängande.

Sammanfattningsvis innebär planförslaget att exploatering
sker på den plats inom planområdet med lägst naturvärdes-
klassning. Genom den begränsade exploateringen påverkas
inte spridningskorridoren för djur- och växtlivet negativt.
Området som exploateras får god tillgång till strövområden
med stora naturvärden, mötesplatser och naturparker.

Kompensationsåtgärder
I enlighet med Kommunstyrelsens beslut ska kompensations-
åtgärder tillämpas med anledning av att området, genom de
gröna stråken, är utpekat i Grönområdesplanen. Åtgärderna
ska genomföras av exploatören för ianspråktagande av
oexploaterad mark inom områden med visst naturvärde.
Kompensationen föreslås bestå av värdehöjande åtgärder för
det gröna stråk som fi nns utmed fastighet Torpa-Hestra 4:4
västra sida genom att de befi ntliga stenmurarna röjs fram för
att får mer solljus. Även åtgärder som gynnar den fridlysta
arten nattviol föreslås. Kompensationsåtgärderna ska utföras
i samband med byggnation.

Geoteknik och Radon
En översiktlig geoteknisk undersökning har tagits fram (WSP
2019-04-04). Enligt denna utgörs jorden generellt av ett tunt
lager av mulljord på sandig morän som även innehåller silt
och en del block. Moränens lagringstäthet kan förmodas

Särskilt skyddsvärt träd på Torpa Hestra 4:16

Planskiss. Rödmarkerad yta visar
var byg gtrafi k inte tillåts.

Sektion
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vara relativt fast. Troligtvis fi nns fyllnadsjord under befi ntlig
uthusbyggnad. Berget går i dagen i nordöstra delen av
fastigheten.

Grundvatten påträffades vintertid (december 2017) på drygt
ett par meters djup men nivån varierar sannolikt under året.
Byggbarheten är god under förutsättning att några enstaka
förstärkningsåtgärder vidtas. Dessa åtgärder omfattar
avschaktning av befi ntlig mullhaltig jord och fyllning under
blivande byggnader och uppfyllningar, samt att förekom-
mande jord med mycket lös till lös lagringstäthet packas.

Stabilitetsförhållandena är tillfredsställande och någon risk
för spontana ras eller skred fi nns inte. Grundläggning av
byggnader kan utföras med plattor på konventionellt sätt
både på naturligt lagrad jord och på packad återfyllning efter
urgrävning. Vid framtida projektering skall beaktas valet av
golvnivåer och slänter mot befi ntliga fastigheter i norr och
nordöst där slänter med lutning 1:1.5 kan utföras i aktuella
jordlager. På begränsade djup fi nns även berg. Vid planerade
parkeringsytor i norr krävs med största sannolikhet bergs-
chakt. Vid eventuell jordschakt kan det istället krävas L-stöd.

Förorenad mark
Ett åkeri med uppställning för fordon har funnits inom delar
av planområdet. Det kan därmed fi nnas viss risk för före-
komst av markföroreningar. Om det längre fram i processen
uppkommer misstanke om att det fi nns föroreningar i
marken skall en utredning som klargör detta tas fram.

6. Vatten
Inom planområdet fi nns inga vattenområden. Strax väster
om planområdet invid fastighet Torpa-Hestra 4:3 fi nns
en naturlig uppsamlingsplats för dagvatten som stundtals
utvecklas till en mindre damm. Närmaste vattenområde är
Lillesjön och Kolbränningen.

Strandskydd
Planområdet berörs inte av strandskydd. Närmaste vattenom-
råde är Kolbränningen med 100 meter strandskydd.

Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad
2010.

Miljökvalitetsnormer
Detaljplanen innebär visst utsläpp i samband med byggnation
men generar inte några ytterligare miljöfarliga ämnen som
kan påverka närliggande miljöer. Dagvatten fl ödesutjämnas
inom fastigheten innan det avleds till allmän dagvattenled-
ning för att minska påverkan på grundvattnet. Ny bebyggelse

uppförs i nära anslutning till en utbyggd infrastruktur för
trafi k som uppmuntrar ett hållbart resande. Exploateringen
innebär heller inte någon större trafi kalstring vilket påverkar
luftkvalitén negativt.

Konsekvenserna av planens genomförande bedöms inte
innebära att några miljökvalitetsnormer överskrids rörande
grundvatten, ytvatten och luft (5 kapitlet Miljöbalken).

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat
släckvatten skapas men bedöms inte påverka något vatten-
skyddsområde eller vattentäkt. Området kan med fördel ändå
planeras på ett sådant sätt att släckvatten förhindras från att
nå känsliga områden. Detta kan exempelvis göras genom att
tillskapa fördröjningsytor såsom diken inom någon del av
planområdet. Ett annat alternativ är att dagvattensystemet
förses med en ventil som kan stängas för att hindra att
släckvatten sprids vid eventuell brand. Vilken lösning som
blir aktuell avgörs i samband med bygglov.

7. Sociala perspektiv
Detaljplanen innebär en förtätning av Hestra ängar och
tillhörande kulturmiljöer. Planen säkerställer fortsatt
utveckling av stadsdelen samtidigt som man på sikt förstär-
ker en plats för sociala möten mellan områden i Hestra.
Den sociala gemenskapen inom Hestra ängar uppmuntras
genom åtgärder som ökar tillgängligheten till landskapet
och kulturmiljön. Den öppna gårdsstrukturen mot belysta
promenadvänliga gator inbjuder till sociala aktiviteter och
stärker platsens historia och identitet.

Trygghet
Området kring Hestra by upplevs tryggt dels på grund av
bebyggelsen och dels på grund av upplysta gång och cykelvä-
gar. Ett genomförande av detaljplanen innebär att området
befolkas under dygnets alla timmar vilket ökar tryggheten
ytterligare, både inom planområdet och i nära angränsning
till det.

Mötesplatser
Platsen strax söder om planområdet är idag en naturlig
mötesplats för boenden från Hestras olika områden. En
viss upprustning kan behövas för att förstärka platsen som
en mötesplats för interaktion. Åtgärderna kan bestå av
iordningställande av sittplatser och upprustning av befi ntliga
gång- och cykelvägar.

Planförslaget innebär en kvartersstruktur som är öppen mot
befi ntlig gång och cykelväg. Innergården utformas på ett sätt
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planområdets läge. I övrigt bedöms att befi ntlig utformning
inte innebär någon större negativ påverkan på möjligheterna
till en effektiv räddningsinsats.

Farligt gods
Närmaste led för farligt gods utgörs av Göteborgsvägen, riks-
väg 40 och Kust till kustbanan. Aktuellt avstånd till trans-
portled för farligt gods är längre än 150 meter vilket innebär
att länsstyrelsens riskhanteringsavstånd för markanvändning
för bostäder uppfylls. Närmaste industriområde som kan
medföra risker och störningar ligger cirka en kilometer
sydöst om planområdet. En riskutredning har tagits fram för
planprogrammet för Hestra (Norconsult, 2013-09-13) för att
utreda säkerhetsavstånd till störande verksamheter. Utred-
ningen rekommenderar ett skyddsavstånd på ca 400 meter
för bostäder. Aktuellt avstånd till industriområde innebär att
rekommenderat säkerhetsavstånd uppfylls.

Buller och vibrationer
Detaljplanens bullerutredning har reviderats efter gransk-
ningen då husen har sänkts fl yttats något (Soundcon, 2020-
10-14 rev. 2). Utredningen är baserad på trafi kmängder som
beräknats i kompletterande trafi kutredning för Torpa-Hestra
(Sweco, 2020-02-06). Riktvärden för bostäder enligt förord-
ning om trafi kbuller vid bostadsbyggnader SFS 2017:359
anger följande avseende buller från spårtrafi k och vägar:

Utomhus Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå

Vid en bostadsbygg-

nads fasad

60 dBA -

Vid bostad om högst

35 kvm

65 dBA

Vid en uteplats (om

en sådan ska anord-

nas i anslutning till

byggnaden)

50 dBA 70 dBA

Den reviderade utredningen visar att ekvivalent ljudnivå
vid samtliga planerade bostadsfasader underskrider gällande
riktvärdet för ekvivalent ljudnivå (60 dBA), se bilder sidan 21.

Angående uteplatser visar den reviderade utredningen att
fl ertalet av bostäderna inom planområdet erhåller ljudnivåer
vid fasader som överskrider ekvivalent ljudnivån 50 dBA.
För dessa bostäder föreslås att en gemensam uteplats anläggs
mellan bostadshusen i markplan, där riktvärdet gällande
uteplats uppfylls.

som uppmuntrar möten. Inga hårdgjorda ytor för bilar skapas
närmast befi ntlig gång och cykelväg, då de kan förhindra och
försvåra uppkomsten av naturliga mötesplatser.

8. Störningar på platsen
Brandrisk
Tillgängligheten för räddningstjänstens fordon är god,
framförallt för bostadshuset närmast vändplatsen. Tillfarten
på kvartersmark utformas så att den uppfyller räddnings-
tjänstens krav avseende bredd och lutning på vägen. Minsta
tillåtna fria höjd under huset närmast vändplatsen är satt till 4
meter. Detta möjliggör för räddningstjänstens fordon att köra
under huset och angöra det andra bostadshuset. Baksidan på
detta hus blir dock svår att nå med bil och för utrymning på
baksidan kommer det krävas uppställning med stegar, vilket
fungerar då marken, efter genomförd exploatering, kommer
att vara relativt plan.

Planområdet ska enligt handlingsplan för brandvattenförsörj-
ning framtaget av Södra Älvsborgs räddningstjänst, helst
brandvattenförsörjas genom ett konventionellt system vilket
innebär brandposter via det kommunala vattenledningsnätet.
Flödeskapaciteten för respektive brandpost får inte understi-
ga 600 liter per minut för fl erbostadshus lägre än 4 våningar.
Avståndet mellan brandposter bör vara minst 150 meter vid
användning av konventionellt system, vilket innebär maxi-
malt 75 meter mellan brandpost och uppställning av brandbil.

Närmaste brandpost fi nns vid Symfonigatan och vid Hestra
Ringväg, vilket innebär att avståndskravet inte uppfylls.
Det är möjligt med ett alternativt system som innebär att
man kan köra med tankbilar max 1000 meter till brandpost
som ger 900 liter per minut. Detta alternativ uppfylls vid

Hestra askallé
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9. Planbestämmelser
Allmänna platser
Bestämmelsen GATA visar att Sonatgatan ska ha kvar sin
användning som kommunal gata. Lokalgatan är avsedd både
för fordonstrafi k och för gång- och cykeltrafi k.

Bestämmelsen NATUR betyder att området ska ha kvar sin
användning som naturområde. Området ska hållas öppet och
ängsområdet bevaras.

Utformning av allmän platsmark
Bestämmelsen äng innebär att området NATUR skall hållas
öppet och att ängsområdet bevaras.

Kvartersmark
Bestämmelsen B (Bostäder) visar att på kvartersmark får
endast bostäder uppföras.

Begränsningar av markens bebyggande
För att begränsa möjligheten att uppföra byggnader på
kvartersmark är marken mellan byggnaderna reglerad med
prickmark respektive korsmark. Prickmark innebär att inga
byggnader eller anläggningar under tak får uppföras. Kors-
mark innebär att mindre komplementbyggnader får uppföras,
som till exempel carportar, sophus och cykelställ under tak.

Utnyttjandegrad/fastighetsindelning
Bestämmelsen e00 reglerar största byggnadsarea i kvadrat-
meter. Balkonger är undantagna och ska inte räknas in i
byggnadsarean.

Byggnadens höjd och utformning
Högsta totalhöjd i meter över stadens nollplan är satt till
+208,6 meter och anger bostadsbebyggelsens maximala höjd
inklusive till exempel skorstenar, master och hisschakt.

Tillåten takvinkel är 28-32 grader. Detta för att knyta an till
befi ntlig bostadsbebyggelse intill planområdet och till ladans
tidigare utformning.

Bestämmelsen II föreskriver antal våningar och betyder att
detaljplanen endast medger 2 våningar ovan mark. Vindsvå-
ning får ej inredas.

Bestämmelsen f1 innebär att ventilationsanläggningar inte får
sticka upp ovanför takets yta. Detta för att taken ska hållas
fria från installationer och i uttryck knyta an till den äldre
bebyggelsen intill planområdet. Enstaka ventilationshuvar
och hisstoppar tillåts dock att sticka upp ovanför takets yta.

Bestämmelsen f2 reglerar balkonger och loftgångar.
Balkonger får endast fi nnas mot innergård. Detta för att ge
fasaderna mot omgivande bebyggelse ett stramare uttryck.

Ekvivalenta ljudnivåer vid fasader, år 2040.

Maximala ljudnivåer vid fasader, år 2040.

Ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark, år 2040.
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Balkongerna får ej kraga ut mer än 1,5 meter från fasad.
Loftgångar medges ej, då loftgångar harmonierar dåligt med
den äldre bebyggelsen intill planområdet.

Bestämmelsen f3 reglerar takens utformning. Taken ska utfö-
ras som sadeltak med rött lertegel. Riktningen på taknocken
ska vara samma som husets längdriktning. Bestämmelsen
f4 reglerar byggnadernas fasadmaterial som ska utföras i trä
och målas med slamfärg i faluröd kulör. Syftet med bestäm-
melserna f3 och f4 är att den nya bebyggelsen ska anpassa sig
till bebyggelsen och kulturvärdena på platsen.

Bestämmelsen f5 reglerar komplementbyggnadernas
takmaterial. Carportar och garage utförs med sedumtak för
att kompensera för ökningen av de hårdgjorda ytorna samt
av estetiska skäl, då de blir synliga från fastigheten ovanför,
Gånglåten 1. Uthus utförs med sedumtak eller med samma
takmaterial som huvudbyggnaderna, för att smälta ihop med
övrig bebyggelse.

Bestämmelsen f6 reglerar komplementbyggnadernas
fasadmaterial och färgsättning så att de harmonierar med
huvudbyggnaderna.

Det fi nns en generell bestämmelsen som säger att balkonger
inte får glasas in. Detta med hänsyn till kulturmiljön på
platsen.

Byggnadshöjden på komplementbyggnader är max tre meter.

Markens anordnande
Bestämmelsen n1 reglerar att befi ntlig stenmur inom kvarters-
mark ska bevaras.

Bestämmelsen n2 reglerar att nya synliga murar inom kvarter-
smark utförs i natursten, för att anpassa sig till kulturvärdena
på platsen. Mur under tak i carport räknas inte som synlig.

Föreskriven höjd över nollplanet reglerar markens höjd för att
säkerställa att delar av markens befi ntliga nivåer bibehålls.

För att skydda de träd som inte ligger inom planområdet,
men vars rötter ligger nära fastighetsgränsen, fi nns en
bestämmelse om att marklov även krävs för påverkan på
trädens rotsystem.

Utfart, stängsel
Bestämmelsen om utfartsförbud reglerar att fastigheten
Torpa-Hestra 4:4 inte får ha sin utfart mot befi ntlig cykelväg
eller mot del av Sonatgatan i planens norra del.

Störningsskydd
Bestämmelsen m reglerar att vid större schakter intill
fastighetsgräns ska ett stängsel eller staket uppföras i fastig-
hetsgräns.

Det fi nns en bestämmelse om buller som reglerar att för de
bostäder som inte uppfyller aktuella föreskrivna riktvärden
för buller vid uteplats, måste tillgång fi nnas till en uteplats
som uppfyller riktvärden för buller.

Administrativa bestämmelser
Bestämmelsen u reglerar att marken ska vara tillgänglig för
allmänna underjordiska ledningar. Detta betyder att marken
inte kommer att tillhöra kommunen men att kommunen har
rätt att ha åtkomst till sina ledningar där.

Genomförandetiden är fem år och det innebär att detaljpla-
nen ska genomföras inom fem år från den dagen planen har
vunnit laga kraft.

Huvudmannaskap allmänna platser
Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för
allmänna platser inom planområdet. Det innebär att det
är kommunen som ska äga och ansvara för skötsel av de
allmänna platserna.

10. Övergripande beslut
Vision 2025

Ett genomförande av detaljplan berör följande målområden i
Vision 2025 som antogs av Borås Stad 2012.

» Människor möts i Borås

Möten mellan människor är ett strategiskt mål i Borås Vision
2025. I Hestra fi nns många utemiljöer som möjliggör spon-
tana möten och samvaro för människor i alla åldrar. Planen
leder till att fl er kan fl ytta in i området som i sin tur kan bidra
till nya möten och kunskapsutbyten.

» Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

Planområdet ligger i ett kollektivtrafi knära läge med tillgång
till gång- och cykelvägar vilket underlättar ett hållbart
resande. Exploatering sker i en attraktiv miljö som erbjuder
boende och besökare goda resvanor och alternativa kommu-
nikationer som minskar belastningen på miljön.

» Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
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Området erbjuder boende ett rikt utbud av rekreationsmiljöer
som exempelvis Lillesjön och Hestra ängar. Dessutom fi nns
gott om naturområden i nära angränsning till planområdet.

Översiktlig planering
Översiktsplanen anger samhällsbyggnadsmål och spelregler
för en hållbar utveckling av Borås Stad. Ett genomförande
av detaljplanen berör följande utvecklingsstrategier nämnda i
Borås Stads översiktsplan från 2018:

Styrkan kommer inifrån

Koncentrerat och sammanbundet

Mer mötesplatser och målpunkter

Grönt och blått runtom

Bygg för mer buss, cykel och gång

Planområdet är i översiktsplanen utpekat som ett utveck-
lingsområde på kort sikt utmed det prioriterade stråket
Alingsåsvägen/Symfonigatan. Området skall särskilt främja
ny bebyggelse. Attraktiva boenden ska utvecklas med närhet
till naturområden. Utveckling av gång-, cykel- och kollek-
tivtrafi k ska stödja kopplingen mellan Hestra och centrala
delarna av Borås.

Dessutom berörs strategin om stadsbyggnad och arkitektur.
I översiktsplanen står att när den byggda miljön förändras
krävs ett välavvägt förhållningssätt för att säkerställa en
fortsatt förståelse av det historiska arvet samtidigt som
man möjliggör nya arkitektoniska tillägg. Ambitionen med
planens nya bebyggelse är att den ska påminna om ladans
utformning och hänga ihop med den äldre bebyggelsen. Den
nya bebyggelsen ska även vara robust, användbar och väl
gestaltad som det står i översiktsplanen.

Planprogram
Samhällsbyggnadsnämnden godkände den 24 augusti 2017
planprogram för Torpa-Hestra 4:1 m.fl . som riktlinjer för
kommande detaljplanearbete. Planområdet är i planprogram-
met för Hestra utpekat som en del av Hestra ängar. Området
består av en känslig landskapstyp vars karaktär är unik och
starkt kopplat till Hestras identitet. Området har även tidi-
gare inspirerat områden som Hestra Parkstad. Ängsmarken,
stenmurar och gamla stigar och fägator utpekas som särskilt
viktiga inslag. Hestra ängar skall långsiktigt utvecklas för att
göras mer tillgängligt för rekreation. Området skall även i
framtiden kunna utvecklas till en stadsdelspark.

Planprogrammets riktlinjer och principer anger ambitions-
och kvalitetsnivåer som bör eftersträvas i samband med
kommande detaljplaner. Ett genomförande av detaljplan
berör särskilt följande stadsbyggnadsvärden:

Hållbart resande

Genomsläppliga kvarter

Nätverk av platser

Borås Stads miljömål
I Borås Stads miljömål som antogs 2018 har man valt att
arbeta med prioriterade områden på lokal nivå. Detaljplanen
berör miljömål 3 under rubriken Hållbar samhällsplanering:

» Borås Stad bygger hållbart och skapar förutsättningar för
en hälsosam livsmiljö.

Under mål 3 berörs framförallt etappmål 3a och 3b. Etapp-
mål 3a handlar om att byggnationer och markentreprenader
ska vara miljö- och hälsomässigt hållbara. Etappmål 3b
innebär att ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur ska
värnas i översiktsplaner, detaljplaner och vägplaner. Dessa
etappmål uppnås i detaljplanen genom att exploateringen
sker på delvis redan ianspråktagen mark vilket resulterar i
att tillgången till gröna stråk och naturområden bevaras.
Dessutom sker ny exploatering nära kollektivtrafi kstråk.
Klimatavtrycket från nya byggnader minskas genom
byggnation med material som har liten klimatpåverkan som
exempelvis trä och tegel.

Detaljplanen berör även miljömål 5 under rubriken Hållbar
natur:

» Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur

Under detta mål är det etappmål 5a som berörs. Etappmålet
innebär att det skapas en samlad bild av den gröna och blå
strukturen i kommunen samt att viktiga korridorer värnas.
Detta ska bland annat ske genom strategiska markköp eller
att avtal upprättas för särskilt viktiga områden i den gröna
och blå strukturen. Genom att kommunen, inom ramen
för denna detaljplan, förvärvar mark för allmänt ändamål
bevaras och skyddas befi ntliga naturvärden.

Miljömål
De nationella miljömålen beskriver den miljö som miljöarbe-
tet nationellt ska leda till. Detaljplanen berör främst följande
mål:

» God bebyggd miljö
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Utgångspunkten för planutformningen är att uppfylla kraven
om en god bebyggd miljö. Detaljplanens genomförande
innebär att natur- och kulturvärden tas till vara och utveck-
las. Den nya bebyggelsen erbjuder goda livsmiljöer, nära till
såväl natur som kulturmiljöer. Byggnader och anläggningar
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt för att
uppnå en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och
andra resurser.

» Ett rikt djur- och växtliv

Genom att bevara den gröna länk som binder samman
Ryssby och Rya åsar skapar man förutsättning för den
biologiska mångfalden. Arternas livsmiljöer och ekosystemen
skyddas genom att ingen ny mark tas i anspråk med undantag
av mark inom kvartersmark med lägre naturvärdesklassning.
Inga nya vägar byggs som försämrar förutsättningar för djur-
och växters spridning.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive
rubrik, till exempel under Bebyggelsestruktur, Buller eller
Risk.

Undersökning om betydande miljöpåver-
kan
En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har
gjorts. Detaljplanens genomförande innebär en god hushåll-
ning av mark, vatten och andra resurser som exempelvis
infrastruktur. Planen genererar inte heller någon större
mängd trafi k, luftförorening eller andra risker. Inga miljökva-
litetsnormer påverkas negativt.

Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB) inte behövs.

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Exploatören ansvarar för samtliga åtgärder, utförande och
kostnader gällande byggnads- och anläggningsarbeten inom
kvartersmark. Det innefattar byggnationer med tillhörande
anläggningar och anslutningar, parkering samt in- och utfart
till området. I exploatörens ansvar ligger även kostnaderna
för åtgärder kring vändplatsen m.m. på Sonatgatan samt
kostnaderna för eventuell fl ytt av elledningar och kabelskåp
vid cykelväg. Exploatören ansvarar också för kostnaderna
gällande de kompensationsåtgärder som ska genomföras i och
med exploateringen.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad av
allmänna anläggningar avseende vatten, spillvatten och
dagvatten. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för eventuell utbyggnad
av fjärrvärme. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.

Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad av allmänna
anläggningar till förbindelsepunkt vid tomtgräns. Se rubrik 4.
Teknisk försörjning.

För utbyggnad av fi ber ansvarar den fi berleverantör som
exploatören tecknar avtal med. Se rubrik 4. Teknisk försörj-
ning.

Avtal
Köpeavtal eller avtal om fastighetsreglering kommer att
upprättas gällande del av Torpa-Hestra 4:4 som fastighetsäga-
ren överlåter till Borås Stad.

Exploateringsavtal upprättas mellan Borås Stad och exploa-
tören för del av Torpa-Hestra 4:4. Avtalet kommer reglera
åtgärder på allmän platsmark. Avtalet kommer även innehålla
kompensationsåtgärder i form av värdehöjande åtgärder för
det gröna stråk som fi nns utmed planområdets västra sida vid
Torpa-Hestra 4:4

Innan detaljplanen antas ska exploateringsavtalet underteck-
nas och godkännas av Kommunstyrelsen.

Vid bygglovsprövning ska fastighetsägare redovisa hur man
avser att uppfylla kommunens krav på antal parkeringsplatser
enligt gällande parkeringsnorm. Kan inte platserna tillgo-
doses inom den egna fastigheten eller på annan närliggande
fastighet genom långsiktigt avtal, kan parkeringsbehovet
tillgodoses genom att fastighetsägaren tecknar ett parkerings-
köpsavtal med kommunen. Behovet av antalet parkeringsplat-
ser som behöver friköpas bedöms vid bygglovsprövning.

Ledningar
Följande ledningsägare har ledningar inom eller i nära anslut-
ning till planområdet:

Borås Energi och Miljö AB, fjärrvärme, vatten och
avlopp

Borås Elnät AB, el

Borås Stad, belysning

Splitvision, fi ber

Skanova, tele
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Vid kommande anläggnings- och byggnadsarbeten skall utfö-
raren i god tid kontakta berörda ledningsägare för utsättning.

Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som berörs av
detaljplanen kan fi nnas. Detta ligger på utförararens ansvar
att undersöka.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare Detaljplanen omfattar del av Borås Torpa-
Hestra 4:1 som ägs av Borås Stad och Borås Torpa-Hestra 4:4
som är privatägd fastighet.

Fastighetskonsekvenser Borås Torpa-Hestra 4:1 Till
fastigheten Torpa-Hestra 4:1 förvärvas ett område på ca
2500kvm från Torpa-Hestra 4:4 som planläggs som allmän
plats Lokalgata samt allmän plats Natur.

Fastighetskonsekvenser Borås Torpa-Hestra 4:4 Byggrätt
för bostäder (B) tillskapas inom kvartersmarken för fastighe-
ten Torpa-Hestra 4:4. Del av fastigheten Torpa-Hestra 4:4, ca
2500kvm, regleras in i Torpa-Hestra 4:1.

Ekonomi
Samtliga åtgärder inom kvartersmark bekostas av exploatö-
ren. Det innebär samtliga utredningar, tillstånd och utbygg-
nader av tekniska anläggningar samt byggnader.

Åtgärder på allmän plats som ska bekostas av exploatören
regleras i ett exploateringsavtal.

Detaljplanen tillskapar ny byggrätt för bostäder (B) inom
kvartersmark för Torpa-Hestra 4:4, vilket ökar fastighetens
marknadsvärde.

Vad gäller eventuellt upprättande av servitut och eventuell
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta
något som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.

Borås Energi och Miljö AB får kostnader för framdrag-
ning till tomtgräns/omläggning av vatten, spillvatten och
dagvattenanläggningar.

Borås Energi & Miljö AB får intäkter genom anslutnings-
avgifter då byggnader inom planområdet ansluts till det
allmänna va-nätet.

Borås Elnät AB får kostnader för framdragning av elled-
ningar till tomtgräns.

Borås Elnät AB får intäkter genom anslutningsavgiften då
nya byggnader ansluts till elnätet.

Den eventuella fl ytt inklusive kostnader av elledningar och
kabelskåp vid cykelväg regleras mellan Borås Elnät AB och
exploatören.

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har vunnit
laga kraft.

Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens giltighets-
tid är begränsad. Under genomförandetiden får detaljplanen
inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen gäller även
efter genomförandetidens utgång men kan då ändras eller
upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom
planen behöver beaktas.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen:
1. är förenlig med översiktsplanen,
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt
av stor betydelse, eller
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
Planavgift debiteras ej vid bygglov.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

Kompletterande trafi kutredning för Torpa-Hestra 4:4
(Hestra Parken) i Borås (Sweco, 2020-02-06)

Natur- och landskapsinventering Hestra, Borås (Melica,
2016-02-08).

Naturvärdesinventering kring Hestra by, Borås (Melica,
2017-10-31).

PM Inventering av fl addermuskolonier vid en lada inför
detaljplan vid Torpa Hestra 4:4, Borås Stad (Enviro
planning, 2019-12-19)

PM 10153603, Kv. Kantaten, Trafi kbullerberäkning
(WSP, 2012-05-08)

Riskutredning Hestra 6, Borås Stad (Norconsult,
2013-09-13)
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Tekniskt PM Geoteknik för detaljplan (WSP, 2019-04-
04).

Trafi kanalys för nya bostäder i Hestra (Sweco, 2016-10-
04).

Trafi kbullerutredning Torpa Hestra 4:4, Borås (Sound-
con, 2020-02-11, rev 2020-10-14)

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Johan Ekeblom/
Plan- och bygglovschef   Karin Dahlin, Ramboll

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Jenny Pagmén
Mark- och exploateringsingenjör
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu-
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag.

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs,
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan.
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras
för befi ntlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs
på boverket.se.

3. Var och hur görs en

detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur
planen utformas.

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När
genomförandetiden är slut fi nns byggrätten kvar, men då har
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

 4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till
våra samrådsmöten och ge synpunkter.

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-
beteckning.

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa
en handläggare kan du boka en tid.

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller fl era delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Illustrationskarta, som i bild visar ett eller fl era exempel på
hur det skulle kunna se ut när detaljplanen är färdig. Den är
inte juridiskt bindande.

Planbeskrivning, som redovisar planens syfte och förut-
sättningar. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt
bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår fl era olika skeden innan den vinner
laga kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument.

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet
till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan.

Ett planprogram är ett dokument som anger vilka förut-
sättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå.
Planprogram innehåller ofta större områden än  detaljplaner.
Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa
förslag och lösningar på svårigheter och  intressekonfl ikter
i ett tidigt skede av planeringen. Dock ger ett planprogram
inga byggrätter. När förslaget på ett planprogram är färdigt,
skickas det ut på samråd till alla som påverkas av de
planerade åtgärderna. Processen för planprogram är kortare
än processen för detaljplan, och kan godkännas direkt efter
samråd. När planprogrammet är godkänt, kan vi göra en
detaljplan.

Samråd
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan,
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som

påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi
kommer, desto fl er saker blir svårare att ändra.

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse.
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-
dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig
åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg-
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk-
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång.
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt-
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att
granskas igen.
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Begränsat förfarande
Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga detaljpla-
nen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra remiss-
instanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlig-
het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter

skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan
 Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen.
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information
om hur du kan överklaga planen om du vill det.

Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka sex
månader.

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut
kan det också överklagas – till Mark- och miljööverdomsto-
len. För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet
behövs först ett prövningstillstånd.

Laga kraft
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta
 detaljplanen, vinner detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och
blir ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter
 bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området.
 Detaljplanen vinner även laga kraft, om ett överklagande inte
går igenom.

Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till
natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en
specifi k plats.

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter
såsom Länsstyrelsen och Trafi kverket, med fl era.
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Sammanfattning
Planområdet ligger i Villastaden i korsningen Femte 
Villagatan och Nedre Tjädergatan och omfattar fastigheten 
Tranan 2 som är bebyggd med ett bostadshus i två våningar. 
Byggnaden är från 1910-talet och har höga arkitektoniska 
kvaliteter men är förfallen och ett rivningslov finns. Tranan 
2 omfattas av Stadsplan för Skogstomterna från 1919 som 
anger att endast en huvudbyggnad får uppföras omfattande 
max två våningar och en vindsvåning med en maximal höjd 
om 10 meter. 

Planens syfte är att pröva möjligheten att utöka byggrätten 
inom fastigheten för att möjliggöra ett nytt bostadshus i tre 
våningar och en vindsvåning.  Då fastigheten ligger i stadsdel 
Villastaden som har höga kulturhistoriska värden är syftet 
även att den nya bebyggelsen ges en god gestaltning.   

Planförslaget innebär ett tillskott på cirka 15-20 lägenheter 
i centrala Borås där de boende har möjlighet att gå, cykla 
och åka kollektivt i vardagen. Detta ligger bland annat i linje 
med kommunens vision om att tredubbla antalet boende i 
stadskärnan samt att verka för mer hållbara transporter i 
Borås (ÖP, 2018). Ett par av lägenheterna föreslås bli mindre 
lägenheter (under 35 kvadratmeter) vilka riktar sig till 
exempelvis studenter. Parkering föreslås ske inom fastigheten 
respektive via parkeringsköp. Vid ett genomförande av 
planen behöver ett par almar längs med Nedre Tjädergatan 
tas ner, vilket kräver kompensationsåtgärder och eventuellt 
dispens från biotopskyddet. 



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 3

Innehåll

Planbeskrivning 4

1. Inledning 4

2. Bebyggelse 4

3. Gator och trafik 9

4. Teknisk försörjning 9

5. Mark 10

6. Vatten 10

7. Sociala perspektiv 11

8. Störningar på platsen 11

9. Planbestämmelser  11

10. Övergripande beslut 12

11. Konsekvenser 12

12. Planens genomförande 12

13. Administrativa frågor 13

Detaljplan steg för steg 15

1. Vad är en detaljplan? 15

2. När görs en detaljplan? 15

3. Var och hur görs en detaljplan? 15

4. Du kan påverka! 15

5. Detaljplanens innehåll 15

6. Detaljplanens skeden 15

Ordlista 17



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN4

Planbeskrivning
Detaljplan för Villastaden, Tranan 2, Borås Stad, upprättad den 1:e december 2020.

1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att utöka byggrätten inom fastigheten för att 
möjliggöra ett nytt bostadshus i 3-4 våningar.  Då fastigheten 
ligger i stadsdel Villastaden som har höga kulturhistoriska 
värden är syftet även att den nya bebyggelsen ges en god 
gestaltning.  

Planområde
Planområdet är beläget i Villastaden i korsningen Femte 
Villagatan och Nedre Tjädergatan. Planområdets storlek är ca 
600 kvadratmeter. Marken är i privat ägo. 

Gällande detaljplan
Området omfattas av Stadsplan för Skogstomterna (P63) från 
1919 som anger att endast en huvudbyggnad får uppföras 
omfattande max två våningar och en vindsvåning med en 
maximal höjd om 10 meter. Planens genomförandetid har 
gått ut.

Kommunala beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-09-28 i beslut 
§ 230 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan för fastigheten Tranan 2. 

Preliminär tidplan
Samråd  årsskiftet 2020/2021 
Granskning våren 2021 
Antagande sommaren 2021 
Laga kraft sommaren 2021

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. 

Byggstart är beräknad till 2021. 

2. Bebyggelse
Villastaden - en kulturmiljö
Fastigheten ligger i Villastaden som är Borås äldsta stadsdel 
utanför stadskärnan. Området började byggas i början av 
1900-talet och var tänkt som ett representativt område 
med stora tomter och enfamiljs- respektive flerfamiljsvil-
lor. Stadsplanen bygger på ett tydligt rutnätsmönster som 
anpassats till terrängen där gatorna löper. Villastaden blev en 
representativ stadsdel med många monumentala byggnader. 

I området uppfördes i början av 1900-talet ett flertal flerbo-
stadshus av villakaraktär som uppfördes med förträdgårdar 
enligt engelska villaideal. Redan i ett tidigt skede, kring 1910 
fick området inslag av flerbostadshus i varierande skala från 
femvåningsbyggnader ner till flerfamiljsvillor i två till tre 
våningar. Under åren har området genomgått en successiv 
förändring då delar av kvarteren har rivits och ersatts med ny 
bebyggelse. Idag återfinns byggnader från alla decennier från 
1900 till 2010 med sina specifika karaktärsdrag. 

Bebyggelsestruktur
Aktuell fastighet är bebyggd med ett bostadshus i två 
våningar från 1910-talet. Byggnaden ligger med sin gavel mot 
Femte Villagatan och har ett garage och entré i söder. Den 
västra delen av fastigheten utgör trädgård. Byggnaden har 
höga arkitektoniska kvaliteter men är förfallen. 

Kvarteren i Villastaden varierar i höjd. Mestadels utgörs 
Villastaden av hus med två-tre våningar i en öppen struktur. 
Utmed Femte Villagatan ligger byggnaderna på den västra 
sidan i liv med gatan och trottoaren, medan den östra sidan 
har förträdgårdar och ligger ett par meter indragna från 
gatan. Utmed Fjärde Villagatan och de andra mer trafikerade 
gatorna går höjden upp till 4-5 våningar med enstaka 
byggnader i 6 våningar, med en sluten kvartersstruktur 
och sammankopplade kvarter. Materialen i stadsdelen är 
övervägande trä, puts, tegel och plåt. Flera byggnader har 
byggts om och till  genom åren, vilket skapar en variation 
och unika lägenhetslösningar. Villastadens förändring genom 
årtiondena redovisas i bild på sid 8. 

På fastigheten Tranan 3, direkt söder om planområdet, ligger 
en äldre textilindustrilokal som är ombyggd till bostäder. 
Byggnaden ligger i fastighetsgräns men har inga fönster mot 
Tranan 2 i norr. Det ursprungliga huset på Tranan 3 ligger 
utmed gatan och är också i två våningar. 

Väster om planområdet på Tranan 1 ligger en träbyggnad 
i 3-4 våningar med café i bottenplan. Byggnaden har sin 
innergård, sophantering och parkering i norr.

Öster om fastigheten ligger större villor med trädgårdar och 
norr om fastigheten ligger ett flerbostadshus i 2-3 våningar. 

Ny bebyggelse
I förslaget till detaljplan vill fastighetsägaren riva befintlig 
byggnad och uppföra ett nytt bostadshus i 3 våningar samt 
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Tranan 2
Fem

te V
illagatan

Fjärde V
illagatan

nedbild som visar planområdet från söder. S

Fotona visar befintligt bostadshus på fastigheten Tranan 2. Byggnaden och garaget är förfallna och har fått rivningslov.
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takkupor som möjliggör en vindsvåning. Den nya byggnaden 
bedöms rymma ca 15-20 lägenheter. Rivningslov för befint-
ligt enbostadshus samt garage beviljades i september 2019.

Byggnaden regleras så att den ligger i fastighetsgräns utmed 
trottoaren längs Femte Villagatan. Detta följer Femte villa-
gatans struktur med byggnader placerade i liv med trottoaren 
på den västra sidan och förträdgårdar och indragna byggna-
der på den östra sidan. 

Parkering, sophantering och en mindre uteplats för de 
boende anordnas på fastighetens södra del, med infart från 
Nedre Tjädergatan. Bostadsentré sker från Femte Villagatan 
respektive från gården i söder. 

Detaljplanen styr inte antalet lägenheter eller hur många som 
ska vara så kallade ”smålägenheter”. En smålägenhet innebär 
att lägenheten är under 35 kvadratmeter. Dessa riktar sig 
till exempelvis studenter och kraven i Boverkets byggregler 
(BBR) är inte lika hårda, liksom kravet på antal parkerings-
platser i Borås parkeringsregler. 

Stadsbild och gestaltning
Plan- och bygglagen (PBL) ställer krav på att byggnader ska 
utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn 
till 

 » stads- och landskapsbilden

 » natur- och kulturvärdena på platsen

 » en god helhetsverkan. 

Villastaden som historiskt varit en representativ stadsdel har 
över årtiondena successivt förändrats och kan beskrivas som 
en heterogen stadsdel med stor mångfald. Vad kvarteren har 
gemensamt är en hög kvalitet, flera om- och tillbyggnader 
och ett varierat taklandskap. Stor del av byggnaderna har 
ljusare kulörer och låga socklar i mörkare färg, se foton på 
tidigare uppslag.

Planförslaget innebär fler lägenheter i centrala Borås där de 
boende har möjlighet att gå, cykla och åka kollektivt i varda-
gen. Detta ligger bland annat i linje med kommunens vision 
om att tredubbla antalet boende i stadskärnan samt att verka 
för mer hållbara transporter i Borås (ÖP, 2018).

Bostäder och service
Idag utgörs planområdet av ett enbostadshus. Planförslaget 
innebär att det tillkommer cirka 15-20 bostäder. Inga arbets-
platser, offentlig eller kommersiell service föreslås. 

Tillgänglighet 
Byggnadernas utformning kommer inte utgöra ett hinder för 
personer med funktionsvariationer. Huvudsaklig entré är mot 
gården, men en entré föreslås även mot Femte Om byggrät-
ten utnyttjas möjliggörs 3 våningar samt vindsvåning vilket 
innebär att det finns krav på hiss.

Ljus- och skuggförhållanden
Planförslaget innebär att ny bebyggelse uppförs inom fast-
igheten Tranan 2. Då fastigheten ligger i en befintlig stads-
struktur har en sol- och skuggstudie har tagits fram, daterad 
2020-11-25. Sol- och skuggstudien redovisar fyra tidpunkter 
på dygnet (kl 9, 12, 15 och 18) vid tre olika tillfällen under 
året: vår- och höstdagjämning och sommarsolstånd.

Skuggstudien visar att den största delen av skuggning från 
ny bebyggelse faller utanför den egna fastigheten framförallt 
mot väst och norr. Då Femte Villagatan har en relativt bred 
sektion påverkas framförallt allmän plats (gatan och trottoa-
ren) av skuggning från ny bebyggelse, samt vid sen eftermid-
dag även förtärdgården och bottenvåningen på den västra 
fasaden tillhörande byggnaden på fastigheten Tjädern 9. Då 
Tjädern 9 nås av sol på sin södra fasad under stora delen av 
dagen är den sammalagda bedömningen att bostaden totalt 
sett får goda solförhållanden. 

Den planerade bebyggelsen innebär även en ökad skuggning 
för fastigheten Strutsen 4, norr om planområdet. Strutsen 4 
påverkas idag till viss del av skuggning från almarna utmed 
Nedre Tjädergatan. Dock finns det en skillnad mellan 
skuggning från träd och skuggning från byggnad, då lövverk 
och avlövning får en viss effekt på framförallt höst/vinter. 
Framförallt är det bottenvåningen på byggnaden som påver-
kas vid vår- och höstdagjämning. Byggnadens södra fasad 
bedöms få cirka 3-4 timmars sol under dagen och dess norra 
fasad ytterligare solmöjligheter på sen eftermiddag/kväll. 
Sammantaget bedöms Strutsen 4 få acceptabla solförhål-
landen. 

Vidare visar skuggstudien att planförslagets byggnad får en 
påverkan av byggnader på kringliggande kvarter. Framförallt 
gäller det byggnaden som ligger i fastighetsgräns på Tranan 
3 som idag skuggar Tranan 2. Detta påverkar framförallt 
lägenheterna i bottenvåningen mot gården på föreslagen ny 
byggnad.

Utgångspunkten är att varje bostad ska ha goda solvärden. 
Då genomgående lägenheter har möjlighet att få sol från 
flera håll är det lättare att uppnå goda solvärden. I sol- och 
skuggstudien är vare sig befintliga eller planerade lägenheters 
exakta utformning känd. Detaljer på en byggnad så som 
takkupor, balkonger och liknande som inte är känt i samråds-
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Illustration som visar hur ny byggnad kan placeras inom fastigheten Tranan 2. Illustrationen redovisar bara ett exempel på hur fastigheten kan 

bebyggas och parkering, förråd och gårdsmiljö utformas. 

Bilderna ovan visar byggrätten som medges i planförslaget. Den nya byggnaden föreslås uppföras i tre våningar samt en vindvåning med takkupor. 

Bilden redovisar bara ett exempel på utformning och byggnaden kan komma att se annorlunda ut än vad bilderna visar.
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Tranan 3 Tranan 2 Strutsen 4
Nedre 

Tjädergatan

+ 182,0

+185,7

+ 180,8+ 181,8

Sektion i nordsydlig riktning som visar förslag på ny byggnaden i gult i förhållande till befintliga byggnader i vitt. 

Tranan 2
Femte 

Villagatan

Tjädern 9 Tranan 1

+ 185,7

+ 181,2
+ 182,9

Sektion i öst-västlig riktning som visar förslag på ny byggnad i gult i förhållande till befintliga byggnader i vitt

Bilden visar hur Villastaden har förändrats genom årtiondena. Aktuellt planområde är markerat med röd markering.
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skedet kan också få påverkan på hur skuggorna faller. 
Byggnadens utformning blir därför särskilt viktig att studera 
i den fortsatta planprocessen och vidare i bygglovsskedet.  

För en mer utförlig redovisning se separat skuggstudie 
daterad 2020-11-25.

3. Gator och trafik
Gatunät
Villastaden planlades 1906 med gatorna i ett rutnät som 
anslöt till Borås stadskärnas gatustruktur. De huvudsakliga 
rörelserna sker längs Fjärde Villagatan i nordsydlig riktning 
samt i östvästlig riktning längs med Åsbogatan/Brämhults-
vägen. 

Gång- och cykeltrafik
I närområdet rör du dig som gående på trottoarer på 
respektive sida vägen. Cykelväg finns på Fjärde Villagatan 
samt Åsbogatan/Brämmhultsvägen, för övrigt cyklar du i 
blandtrafik. 

Vid ny bostadsbebyggelse så ställs krav på att cykelparke-
ringsplatser ska redovisas. Förslaget innehåller cykelparkering 
i källaren på ny byggnad. Bedömningen är att tillräcklig yta 
finns för att uppfylla Borås parkeringsregler. Detta följs upp i 
bygglovsskedet.

Kollektivtrafik
Aktuell del av Villastaden ligger drygt 700 meters prome-
nadväg från Södra Torget och cirka 1,4 kilometer från 
tågstationen. Närmaste busshållplats är Bäckängsskolan, 350 
meter sydväst om planområdet, där stadsbussarna 1, 3, 5 och 
8 stannar. Kollektivtrafiken har en hög turtäthet. 

Biltrafik och bilparkering 
Planområdet ligger i en befintlig gatustruktur i korsningen 
mellan Femte Villagatan och Norra Tjädergatan. Inga 
förändringar vad gäller gatornas utformning föreslås. Infart 
föreslås ske från Nedre Tjädergatan. Ny bebyggelse bedöms 
alstra cirka 30-40 fordonsrörelser per dygn utifrån ett anta-
gande om 4-6 bilförflyttningar per bilplats och vardagsdygn. 
Områdets centrala läge med närhet till stadens service gör att 
det finns mycket goda förutsättningar för framtida boende 
att välja andra färdmedel än bil, såväl lokala som regionala 
resor. Borås stads bedömning är att statligt vägnät därför inte 
påverkas negativt av planens genomförande. 

Bilparkering föreslås anordnas inom fastigheten med infart 
från Nedre Tjädergatan. Kravet på parkeringsplatser utgår 
generellt från byggnadens bruttoarea (BTA), men kravet 
är lägre då byggnaden innehåller smålägenheter (under 35 

kvadratmeter). Förslaget innehåller 7 parkeringsplatser på 
gården. Därutöver föreslås parkeringsköp av 3 parkerings-
platser. Detta innebär att det finns en lösning för parkering 
för föreslagen byggrätt på Tranan 2 som följer Borås stads 
parkeringsregler vad gäller antal platser. Behovet av parke-
ringsplatser följs upp vid bygglovgivning då lägenheternas 
storlek och byggnadens bruttoarea (BTA) är känd. 

Övergripande trafikfrågor
För att lösa de övergripande frågorna kopplat till trafiksys-
temet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket arbetat 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 
förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, och 
tar upp behovet av åtgärder i trafiksystemet för att hantera en 
växande befolkning. 

Borås Stad arbetar just nu med en trafikplan. Trafikplanen 
tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan och det 
som ÅVS Noden Borås kommit fram till. Trafikplanen ska 
på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder och tidplan för 
genomförande.

I ÅVS Noden Borås och trafikplanen tas hänsyn till en 
övergripande befolkningstillväxt i olika delar av staden och 
således ingår den tillväxt som det aktuella planområdet 
genererar. Ytterligare trafikutredning bedöms inte vara 
nödvändig. 

Riksintressen
Borås Stad bedömer att inga riksintressen beröras av planens 
genomförande. 

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp. 

Dagvatten
Planområdet utgörs av en ca 600 kvadratmeter stor bostads-
fastighet där dagvattnet idag tas om hand dels inom gräsytor 
på fastigheten, dels inom det kommunala ledningsnätet. 
Planförslaget innebär att mer av ytan kommer att hårdgöras. 
Skillnaden i flöde ska så långt som möjligt utjämnas på 
tomtmark innan det avleds till dagvattenledning. 

Värme
Nya byggnader kan anslutas till fjärrvärmenätet som går i 
Femte Villagatan. 
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El, tele och fiber
Området kommer att anslutas till befintliga ledningar för 
el, tele och fiber. Gatubelysningen är väggfäst i byggnaden. 
Denna kommer att flyttas vid rivning av befintlig byggnad.

Avfall
Placering av avfallsutrymmen styrs inte i detaljplanen. Det 
är fastighetsägarens ansvar att säkerställa att tillräckliga ytor 
planeras för sina boende. Anvisningarna i ”Avfall Sveriges 
Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets väglednings-
handbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” 
ska följas. 

5. Mark
Natur och vegetation
Fastigheten utgörs idag av ett bostadshus med tillhörande 
trädgård som är vildvuxen. Utmed Nedre Tjädergatan 
finns en trädrad med fem vuxna hamlade almar. Alm är en 
rödlistad art och allén omfattas eventuellt av biotopskydd (se 
Lagenligt skyddad natur nedan). Träden har även ett lokalt 
värde som en del av grönstrukturen i staden och trädgården 
som helhet är en del av kulturmiljövärdet i Villastaden. 

Då fastigheten föreslås hårdgöras till högre grad än den 
är idag kommer genomsläppligheten att minska och 
ekosystemtjänsterna på platsen att påverkas. För att minska 
den negativa påverkan på ekosystemtjänsterna föreslås 
komplementbyggnadernas tak bli gräsbevuxna samt parke-
ringsytorna till viss del genomsläppliga. Detta regleras med 
planbestämmelser i plankartan.

Närrekreation & Lek
Närmaste rekreationsområde är Annelundsparken, strax 
söder om planområdet. I närområdet finns även två lekplat-
ser, en lekplats vid Fjärde Villagatan, cirka 70 meter nordväst 
från planområdet och en vid Skogstomtsparken, cirka 150 
meter söder om planområdet. 

I området finns inga kända kulturhistoriska lämningar eller 
fornminnen.

Lagenligt skyddad natur
Allén längs med Nedre Tjädergatan omfattas eventuellt av 
7 kapitlet Miljöbalken (MB). Om allén med almar påverkas 
av genomförandet av planen måste dispens sökas hos 
Länsstyrelsen för att avgöra om de omfattas av det gene-
rella biotopskyddet. Länsstyrelsen kan också ställa krav på 
kompensationsåtgärder. Dispensen söks av fastighetsägaren. 

Kompensationsåtgärder
Kompensationsåtgärder för påverkan på allén utreds i samråd 
med Länsstyrelsen och regleras i avtal med exploatören. 
Kompensationsåtgärder kan exempelvis innebära återplante-
ring av nya träd, bekostnad av vaccinationsprogram för almar 
i Borås, men även andra åtgärder kan bli aktuella. 

Geoteknik och Radon
Ingen geoteknisk utredning har bedömts behövas i detta 
skede. Planområdet ligger i ett bostadskvarter och fastigheten 
är idag bebyggd med ett bostadshus samt ett garage.  

Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskom-
råde vad avser radon.

Förorenad mark
Det finns ingen känd förekomst av förorenad mark inom, 
eller i anslutning till planområdet.

6. Vatten
Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt 
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad 
2010.

Skyfall
Idag utgörs marken inom planområdet främst av gräsytor och 
takytor. I och med planförslaget väntas andelen hårdgjorda 
ytor att öka.

Det är viktigt att den planerade bebyggelsen utformas så att 
lågpunkter och instängda områden undviks samt att marken 
höjdsätts så att vatten ges möjlighet att avrinna ut ifrån 
byggnader. Då Nedre Tjädergatan sluttar åt väst behöver 
hänsyn tas till grannfastigheterna Tranan 1 och 4, så att dessa 
inte påverkas negativt vid plötsliga skyfall. För att tillse att 
utgående dagvattenflöde från området, som föreslås anslutas 
till kommunalt ledningsnät för dagvatten, inte ökar jämfört 
med befintliga förhållanden erfordras flödesutjämning med 
hjälp av fördröjningsmagasin.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft. Miljökvalitetsnormerna bedöms inte påverkas 
negativt av planens genomförande. 
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Grundvattnets kvalitet
Grundvattnet på platsen bedöms inte påverkas negativt av 
planens genomförande.

7. Sociala perspektiv
Villastaden med anor från början på 1900-talet ligger i 
ett centralt läge i Borås och innehåller såväl bostäder som 
service och handel. Detta innebär att många människor 
historiskt har och har haft en relation till stadsdelen. Platsen 
har en stark identitet och igenkänning är en viktig aspekt, där 
många små förändringar i slutändan kan ge en stor konse-
kvens. Byggnadens förfall inom Tranan 2 har dessvärre gått 
så långt att det inte finns möjlighet till ett bevarande. 

Nya byggnader i kulturmiljöhistoriska kvarter behöver 
visa respekt för den befintliga miljön. Samtidigt kan en ny 
byggnad ge tillskott av liv, rörelse och människor, vilket i 
sig ger en ökad trygghet i området. Detaljplanen styr inte 
bostadsform men ambitionen är att skapa hyreslägenheter, 
däribland små lägenheter för exempelvis studenter. Flera 
planbestämmelser kring utformning föreslås. Dessa har 
koppling till planens syfte om att byggnaden ska ges en god 
gestaltning då fastigheten ligger i Villastaden som har höga 
kulturhistoriska värden. 

8. Störningar på platsen
Ökningen av trafik lokalt i området bedöms vara acceptabel 
och ger inte upphov till några skyddsbestämmelser på 
plankartan.  

Risk
Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är längre än 
Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 meter. Det är 
långt till andra farliga verksamheter. Ytterligare utredningar 
bedöms inte som nödvändiga.   

Buller och vibrationer
I planområdet planläggs inga bostäder som förväntas bli 
störda av buller. Den verksamhet som tillåts (bostäder) ger 
inte heller upphov till något buller som kan störa omkringlig-
gande fastigheter.

Luftkvalitet
Luftföroreningshalten i planområdet bedöms inte vara hög, 
varpå inga åtgärder föreslås.  

9. Planbestämmelser 
Kvartersmark
Planområdet omfattar endast kvartersmark för bostäder, 
vilket styrs med bokstaven B.  

Den nya byggnaden styrs till att ligga utmed fastighetsgrän-
sen mot Femte Villagatan med bestämmelsen p1, vilket följer 
hur övriga byggnader på södra sidan om gatan är placerade. 
Maximal byggnadsarea är 320 kvadratmeter (e1) och omfattar 
såväl huvudbyggnad som komplementbyggnad/-er. Detaljpla-
nen anger en byggnadshöjd om 9,6 meter samt en takvinkel 
på mellan 30 och 45 grader. Därutöver får takkupor 
förekomma.  För att inte takkuporna ska bli för dominanta 
får de tillsammans uppta som högst 1/3 av takfotens längd. 
För att minska insyn i lägenheterna på bottenvåningen styr 
detaljplanen så att lägsta nivå på färdigt golv hamnar på 1,2 
meter över gatans höjd (b1). Dessa bestämmelser möjliggör 
tillsammans en byggnad med en sockel samt 3 våningar och 
1 vindsvåning. Se sektion nedan. 

Utformningsbestämmelserna i detaljplanen (f1-f4) styr så 
att byggnaden anpassas till sitt sammanhang i Villastaden 
och har kopplingar till planens syfte. Byggnaden ska ges 
en låg sockel i mörkare kulör, fasader ska utformas i puts i 
ljusare kulör och tak ska vara av tegel. Bestämmelsen gäller 
för huvudbyggnaden men inte för eventuella komplement-
byggnader. Bestämmelserna styr även så att det blir en 
bostadsentré från Femte Villagatan, vilket är en viktig del för 
att berika stadsgatan. Balkonger får kraga ut som mest 1,5 
meter från fasad över Nedre Tjädergatan och ska ha en fri 
höjd om minst 5 meter över allmän plats. Balkonger är inte 
tillåtet över allmän plats Femte Villagatan. 

Komplementbyggnaderna takytor ska bli vegetationsklädda 
(b2) och parkeringarnas markmaterial föreslås vara genom-
släppligt (n1) för att minska konsekvensen av att dagens 
gräsytor blir hårdgjorda.  

Typsektion som visar den byggrätt som medges i detaljplanen, med en upphöjd sockel 

samt 3 fulla våningar och 1 vindsvåning med takkupor.
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10. Övergripande beslut
Vision 2025
Planen bidrar till att uppnå delar av Borås Stads vision om 
att tredubbla antalet boende i stadskärnan samt verka för mer 
hållbara transporter. 

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad (2018) visar hur Borås Stad 
ska utvecklas för att skapa en attraktiv och mer hållbar 
kommun. Planförslaget bedöms överensstämma med över-
siktsplanen. 

Miljömål
Planförslaget bedöms i liten grad bidra till uppfyllandet av 
miljömålet God bebyggd miljö.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik. Till exempel under rubriker som bebyggelsestruktur, 
buller eller risk. 

Behovsbedömning
En undersökning av betydande miljöpåverkan i detaljplan  
har gjorts, daterad 9:e oktober 2020. Slutsatsen är att miljö-
bedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte 
behövs. 

Undersökningen av betydande miljöpåverkan har dock 
kommit fram till att det är viktigt att belysa följande frågor i 
detaljplanen:

 » Stadsbildsfrågan - ny byggrätt och dess utformning i 
förhållandet till kulturmiljön i Villastaden.

 » Solljus och skuggpåverkan - för såväl nya bostäder inom 
planförslaget som eventuell påverkan på kringliggande 
bebyggelse.

 » De geotekniska förhållandena – utifall att stora under-
jordiska åtgärder krävs i och med planförslaget. 

 » Skydd och eventuella kompensationsåtgärder för 
nedtagning av en eller flera almar inom fastigheten. 
Ansökan om biotopskyddsdispens måste sökas hos 
Länsstyrelsen för att utreda om allén längs Nedre 
Tjädergatan omfattas av det generella biotopskyddet. 

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
För samtliga åtgärder inom kvartersmark ansvarar exploatö-
ren. 

Detaljplaneområdet saknar allmän platsmark. Kommunen 
är huvudman för allmän plats i intilliggande detaljplaner och 
ansvarar därmed för projektering och genomförande av de 
åtgärder som måste genomföras inom allmän platsmark till 
följd av genomförandet av planen. Om det krävs anslutnings- 
eller återställningsarbeten inom allmän plats till följd av 
exploateringen ansvarar och bekostar exploatören för dessa i 
samråd med kommunen. 

Det planlagda området omfattas av stadsplan 1583K-P63 
från 1919, som nu gäller som detaljplan och vars genomför-
andetid har gått ut. De delar av stadsplanen som omfattas av 
detaljplaneområdet upphävs i samband med att detaljplanen 
vinner laga kraft. Detaljplaneområdet omfattas även av en 
tomtindelning, 1583K-BN782/1935 från 1935, som nu gäller 
som fastighetsplan, vilken upphävs i den del som omfattas av 
det nya detaljplaneområdet till följd av att detaljplanen vinner 
laga kraft.

Avtal
Längs Nedre Tjädergatan finns en allé med almar som 
beskrivs i kapitel 5 Mark ovan. Om Länsstyrelsen i samband 
med detta ställer krav på kompensationsåtgärder måste detta 
regleras och någon form av avtal skrivas, exempelvis ett 
exploateringsavtal.  

Vid bygglovsprövning ska exploatören redovisa hur man 
avser att uppfylla kommunens krav på antal parkeringsplatser 
enligt gällande parkeringsregler. Kan inte platserna tillgodo-
ses inom den egna fastigheten, eller på annan fastighet genom 
en gemensam parkeringsanläggning som regleras genom 
officialservitut, gemensamhetsanläggning eller gemensamt 
ägande, kan parkeringsbehovet tillgodoses genom att 
exploatören tecknar ett parkeringsköpsavtal med kommunen. 
Behovet av antalet parkeringsplatser som behöver friköpas 
bedöms vid bygglovsprövningen. Just nu håller kommunen 
på med en översyn av styrdokument för parkering. Detta kan 
leda till förändringar av såväl parkeringstal samt kostnaden 
för och även möjligheten att friköpa parkeringsplatser.

Ledningar
Ledningskoll utfördes i juni 2020. Följande ledningsägare har 
ledningar inom eller i nära anslutning till planområdet:

 » Borås Energi och Miljö

 » Borås Elnät
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» Tekniska Förvaltningen, Borås Stad

» Skanova

 » SplitVision

Det åligger exploatör att i god tid kontakta berörda lednings-
ägare om det finns risk att dessa påverkas eller kommer att 
skadas. Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som 
berörs av detaljplanen kan finnas. Det åligger exploatör att 
undersöka om ytterligare ledningar finns.

Fastighetsrättsliga frågor
Planområdet består av fastigheten Tranan 2 som ägs av 
Bostäder i Villastaden AB.

Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetskon-
sekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och 
uttrycker enbart hur kommunen anser att frågorna bör lösas. 
Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder enligt 
reglerna i gällande lag. 

Fastighetsbildning

Det föreliggande förslaget redovisar några utstickande 
balkonger från byggnaden över mark som i gällande plan är 
utlagd som allmän platsmark gata och ägs av kommunen. 
Om balkonger över allmän plats ska bli aktuellt måste de 
vara minst fem meter över mark och säkerställas genom 
bildande av ett tredimensionellt servitut på kommunens 
fastighet Villastaden 1:1.

Gemensamhetsanläggning

Eventuellt behöver en gemensam infart skapas mellan 
Tranan 1 och Tranan 2, detta löses genom att en gemensam-
hetsanläggning bildas.

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Genomförandet av detaljplanen kommer innebära följande 
konsekvenser för fastigheten inom planområdet, Tranan 2:

 » Nya byggrätter för bostäder (B) tillskapas. 

 » Eventuellt kan det bli aktuellt att inrätta en gemensam-
hetsanläggning för infart tillsammans med Tranan 1.

Genomförandet av detaljplanen kan även medföra konse-
kvenser för två fastigheter utanför planområdet.

Villastaden 1:1: Utstickande balkonger får finnas på områden 
över en fri höjd av 5 meter ovan allmän platsmark. 

Tranan 1: En gemensamhetsanläggning kan bli aktuellt att 
inrättas för infart tillsammans med Tranan 2.

Ekonomi
Grundprincipen är att exploatören ska finansiera de åtgär-
der som uppkommer i samband med dennes exploatering. 
Åtgärder som inte kan kopplas till en exploatering, men som 
bedöms vara nödvändiga för det allmänna, ska finansieras av 
Kommunen.

Detaljplanen bedöms inte medföra några ekonomiska konse-
kvenser för kommunen.

Exploatören får genom en utökad byggrätt tillgodogöra sig 
den värdestegring av dess fastighet som detaljplanen medför.  

Kostnader som kommer belasta exploatören för Tranan 2: 
 » Framtagande av planhandlingar

 » Undersökningar som krävs för detaljplanens framtagan-
de, detaljplanens genomförande samt för byggnation.

 » Anslutningsavgifter (VA, el, tele mm).

 » Eventuella fastighetsbildningsåtgärder, exempelvis för 
bildande av gemensamhetsanläggning och bildande av 
tredimensionellt servitut för att säkra över allmän plats 
utstickande balkonger

 » Eventuellt parkeringsköp

 » Kostnader för att flytta stolpe för gatubelysning samt 
för att ta ner och sätta upp ny väggfast gatubelysning

 » Eventuellt kostnader för kompensationsåtgärder

 » Kostnader för iordningsställande av allmän platsmark 
(trottoar samt vägbana) om sådan skadats i samband 
med byggnation

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har fått laga 
kraft. 

Fastighetsplan
Fastighetsplan 1583K-BN782/1935 upphävs för fastigheten 
Tranan 2 genom en administrativ bestämmelse på plankar-
tan. 

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden. 
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Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen: 
1. är förenlig med översiktsplanen,  
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 
av stor betydelse, eller  
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift inte 
tas ut.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Skuggstudie (2020-11-25)

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar. Plankonsult 
har varit Radar arkitektur och planering AB genom Maria 
Jellbin Mansfield. Handläggare från Borås Stad har varit 
Paulina Bredberg.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  
Plan- och bygglovschef  

Maria Jellbin Mansfield 
Planarkitekt (konsult)  

    

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Anders Graad & Jenny Pagmén 
Mark- och exploateringsingenjör
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Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.

1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till 
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu-
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag. 

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

3. Var och hur görs en 
detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 
planen utformas. 

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.  
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har  
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen 
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika 
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till 
våra samrådsmöten och ge synpunkter. 

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att 
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-
beteckning. 

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid. 

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller två delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Planbeskrivning, med texter och illustrationer, som 
redovisar planens syfte och förutsättningar och ett eller 
flera exempel på hur det skulle kunna se ut när detaljplanen 
är färdig. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den får laga 
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
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Planprocessen.

helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 
till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I 
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram 
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan. 

Ett planprogram är ett dokument som anger vilka förut-
sättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå. 
Planprogram innehåller ofta större områden än  detaljplaner. 
Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa 
förslag och lösningar på svårigheter och  intressekonflikter i 
ett tidigt skede av planeringen. 

Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra. 

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla 
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. 
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-

dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 
åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg- 
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk- 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Begränsat förfarande
Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större 
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga detaljpla-
nen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra remiss- 
instanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlig- 
het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter 

skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan 
 Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.
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Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 
om hur du kan överklaga planen om du vill det. 

Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka sex 
månader. 

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut 
kan det också överklagas – till Mark- och miljööverdomsto-
len. För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet 
behövs först ett prövningstillstånd. 

Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir 
ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter 
 bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill 
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området. 
 Detaljplanen får även laga kraft, om ett överklagande inte går 
igenom.

Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till 
natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 
specifik plats. 

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera. 



samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan
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Kulturnämnden i Borås kommun beslöt i januari 1999 att låta Alvsborgs länsmuseum 
göra detta kulturmiljöprogram. Författare är antikvarie Karin Lundberg. Hon har till 
sin hjälp haft sina kollegor Leif Johansson och Jan Johansson, Lödöse Museum för 
arkeologi respektive medeltidshistoria samt Marie Odenbring Widmark för 
odlingslandskapet. 

Projektet började med den kulturhistoriska bebyggelseinventeringen som länsmuseet 
utförde under åren 1996-98. Den ar grunden för denna redovisning av utvalda miljöer 
med motiveringar och beskrivningar. Syftet ar att den i första hand skall användas i 
kommunens översiktliga samhällsplanering men även i länsmuseets rådgivning, 
handläggning och kontrolluppdrag samt 1ansstyrelsens/länsantikvariens fördelning 
av statliga byggnadsvårds-medel för upprustning av kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse m m. 

Det är länsmuseets förhoppning att innehållet aven skall sprida kunskap om det 
värdefulla historiska landskapet i Borås kommun. Genom att öka intresset och 
insikterna bland såväl kommunala tjänstemän, förtroendevalda och fastighetsägare 
kan aktiva insatser göras för att bevara värdefulla kulturmiljöer. Resurser kan tas till 
vara som ligger outnyttjade och riskerar att gå förlorade. Det kan öka självkänslan 
och trivseln samt ge bättre förutsättningar för besöksnäringarna och övriga 
verksamheter i kommunen. 

Det är tillfredsställande att detta arbete nu kan redovisas för den största kommunen 
och centralorten i Sjuhäradsbygden. Vi förutsätter att programmet snart kompletteras 
med ett s k handlingsprogram som redovisar på vilket satt de utpekade miljöerna 
skall sakerstallas och utnyttjas på ett varsamt satt i framtiden. En önskvärd 
fortsättning är också att innehållet sprids till en vidare krets av intresserade 
människor, Det kan ske på flera samverkande sätt t ex som en illustrerad bok en s k 
popularversion, utställningar och pedagogisk verksamhet i skolorna. 

Vanersborg i dec. 1999 

Karl-Arne Karlsson 
l : e  antikvarie, chef Kulturmiljöavdelningen 
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INLEDNING 

Målsättningen med detta arbete 

Människan har bott och verkat i Boråstrakten i bortemot 9000 år. Under denna enorma 
tidsrymd av mänsklig aktivitet har spår och lämningar avsatts i landskapet. Dessa spår 
skänker den omgivande miljön en djup historisk dimension och ger oss kunskap om vår 
historia och om människors villkor under olika tider och förhållanden. 

Denna rapports syfte ar att öka kunskapen om kulturmiljön i Borås kommun och väcka 
intresse och förståelse för den historiska dimensionen i landskapet. En kulturmiljö med 
bevarade delar från olika perioder och sammanhang ger oss möjlighet att kanna trygghet 
och förankring i vår hembygd. 

Kulturmiljöns tillgångar kan inte återskapas om de en gång gått förlorade. Okad kunskap 
ger ökad möjlighet att ta hänsyn till kulturmiljöns förutsättningar i den kommunala 
planeringen. I denna rapport beskrivs ett antal områden som speglar kommunens 
kulturhistoria och som kan tillmätas en särskilt stor kulturhistorisk betydelse. 

Rapportens uppläaning 

Rapporten ar upplagd i tre delar. I del 1 görs en översiktlig beskrivning och analys av 
den kulturhistoriska utvecklingen i kommunen. Den tar sin utgångspunkt i kvarlevorna, 
de som finns bevarat i den @siska miljön, i visst arkivmaterial och i litteraturen som rör 
kulturmiljön. Presentationen bygger på ett antal "spridningskartor" med förklarande text 
som belyser viktiga historiska skeden. Den översiktliga analysen har flera syften: 

* Att tydliggöra den historiska dimensionen i landskapet. 

* Att utgöra en kulturhistorisk tolkningsram för bedömningen av kommunens 
kulturhistoria. 

* Att ligga till grund för en värdering av kommunens kulturmiljö. 

Del 2 innehåller Borås kommuns mest värdefulla kulturmiljöer på landsbygden fördelade 
på 27 miljöer. De olika kulturmiljöerna speglar ur olika aspekter kommunens 
kulturhistoria utifrån den historiska genomgången i del 1. 

Del 3 innehåller en kort beskrivning av Borås stads utveckling från stadens grundande 
fram till idag, samt en redovisning av värdefulla kulturmiljöer i staden inalles 35 stycken. 
Dessa miljöer har valts ut i samband med arbetet med en fördjupad översiktsplan över 
Borås stad och speglar på olika sätt stadens utveckling. 

Under 1996- 1998 genomfördes en byggnadsinventering i Borås kommun. Den utfördes 
med en databaserad metod och materialet finns idag att tillgå på Borås museum och på 



kommunen. Så småningom skall dock materialet vara tillgängligt genom internet. I del 4 
redovisas en förteckning över de fastigheter som utvärderats som kulturhistoriskt 
värdefulla i inventeringen. 

Framtagande av ett kulturmiljöprogram brukar oftast innehålla rekommendationer och 
förslag till skydd av de kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Inga sådana generella 
rekommendationer har gjorts for de olika områdena i del 2 och 3. Istället bör man se de 
olika miljöerna som utredningsområden. Inför eventuella planeringsåtgarder bör man 
överväga att göra fördjupade studier av det specifika området for att kunna gora en 
analys och rekommendationer som ar kopplade till aktuella planeringsforutsattningar. Det 
kan vara aktuellt med t ex en arkeologisk utredning eller en analys av odlingslandskapet 
med hjälp av historiskt kartmaterial. 

Så här skriver Riksantikvarieämbetet i "Kukt.ci~miljöbesbivningar i planeringsunderlag, 
några exenzpel: 
Beroende på om omsorgen om kulturarvet ar målet eller ramen för en plan eller ett beslut 
kan bevarandeinriktningen variera från det museala monumentbevarandet över andra 
aktiva bevarandeåtgarder till påverkan på förändringar i termer av hänsyn, varsamhet, 
anpassning eller prägling. 

Källor och metoder 

Kunskapen om kulturmiljön Gr vi i huvudsak från de övergripande inventeringarna som 
görs av riksantikvarieämbetet, länsstyrelsen, länsmuseet och kommunen. Vid sidan härav 
utför den lokala bygdeforskningen, hembygdsföreningar och olika lokala 
intresseorganisationer ett omfattande arbete med arkivstudier och detaljundersökningar 
för att fördjupa och komplettera faktaunderlaget. De inventeringar som ar utförda ar: 

* En kulturhistorisk byggnadsinventering utförd 1996- 1998. Byggnadsinventeringen ar 
utförd med en databaserad metod och materialet finns tillgangligt på Borås Museum och 
på kommunen. Så småningom skall materialet finnas tillgängligt på Internet. 

* Kulturhistorisk byggnadsinventering i samband med kommunal energisparplanering: 
Metodstudie i Borås kommun 1980. 

* Byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret i Borås kommun har utfört en rad 
inventeringar och utredningar inom Borås stad av både översiktlig och detaljerad 
karaktär. För en närmare beskrivning se källförteckningen. 

• Fornlamningsinventeringen som sedan 1938 gjorts i samband med framtagandet av den 
ekonomiska kartan. Vid 1980-talets mitt gjordes en förnyad inventering av Avsborgs 
lan. Samtliga kända fornlämningar finns markerade med ett run-R på ekonomiska kartan 
och i registret som hör till finns också ett stort antal @nd och andra lamningar upptagna. 
Registret uppdateras kontinuerligt och på riksantikvarieämbetet, länsstyrelsen, 
länsmuseet och på kommunen finns registret att tillgå. Inom en snar framtid skall 
fornlärnningsregistret digitaliseras. 

• En broinventering 
Kyrkoinventering 



DEL 1 KOMMUNENS 
l 
I 
I 

KULTURHISTQRTSMA 
l 

I UTVECKLING 



Tid 

1050 e kr 

K r f  

TIDSTAVLA 

Arkeologisk periodindelning 

Period Exempel i Borås kommun 

Medeltid Hedareds stavkyrka från 1 50 1 
(Raa 2 ) Sandhults socken 

Vikingatid 

Vendeltid 

Folkvandringstid 

Yngre romersk jarnålder Domarring i gravfalt (Raa 52) 
Fristads socken 

Aldre romersk jarnålder Rest av röse ( Raä 33) 
Tarby socken 

Förromersk jarnålder 

Yngre bronsålder 

Aldre bronsålder 

Bondestenålder 

Senneolitikum 

Mellanneolitikum 

Tidigneolitikum 

Jagarstenålder 

Senmesolitikum 

Tidigmesolitikum 

Paleolitikum 

4 

Hällkista- (Kungagraven Raa 54) 
Fristads socken 

Flintspets funnen vid Norrby 
skola i Borås (Raa 76) 



Landskapets form 

För 15 000 år sedan pressades jordskorpan ner av en enorm tyngd. Det var istid. 
Inlandsisen kunde vara kilometertjock och var så tung att jordskorpan trycktes ner. När 
isen smälte undan påbörjades en långsam landhöjning som fortfarande pågår. För ca 10 
000 år sedan hade isen dragit sig tillbaka från större delen av Götaland, troligen fanns 
lokala isrester kvar har och var, t ex i Viskadalen. Hela Sjuharadsbygden hade nu vuxit 
fram till Europas nordligaste fastland. 

Efter att isen smalt låg havsytan drygt 100 meter över nuvarande nivå i södra Älvsborg. 
Högsta kustlinjen (HK) eller högsta marinen gränsen kallas den nivå som havet maximalt 
har nått upp till efter den senaste nedisningen. Stora delar av Sjuharadsbygden, inklusive 
Boråstrakten ligger över 120 meter över nuvarande havsnivå, vilket innebar att området 
aldrig varit täckt av havsvatten utan smälte fram direkt ur isen. Daremot var den 
sydvästra delen av nuvarande Halland uppslittrat i ett flikigt skärgårdslandskap. Viskan 
var t ex en havsfjord som sträckte sig, som längst anda upp till trakten av Kinnarumma. 

Isens framväxt och tillbakagång åstadkom en total förändring av landskapet. Jordskorpan 
slipades av, räfflades, jordarter transporterades omkring och avlagrades i t.ex. 
långsträckta höjdryggar, moräner eller lerslatter. Ett landskap med olika förutsättningar 
för mänsklig kultur skapades. Hur människan sedan under årtusenden utnyttjat 
naturresurserna kan avläsas i allt från stenålderns boplatser till lamningar från vårt 
industriella samhällsbygge. 

Terrängen i Borås kommun utgörs till stor del av ett sprickdalslandskap. Detta 
kännetecknas av att berggrunden ar kraftigt sönderstyckad genom ett nät av dalar och 
sänkor. Dessa kan antingen vara qllda av vatten eller i varierande mängd av lösa 
jordlager. Dalarna och sänkorna följer oftast strukturer i berggrunden. Den slutliga 
utformningen av sprickdalslandskapet har skett genom lång tid av vittring och 
nedbrytning, inte minst av inlandsisen. Nar landskapet får en bergigare och högre relief 
brukar benämningen kullig terräng användas. Denna terrängform förekommer i 
kommunens nordöstra och sydöstra delar. Här kan man hitta relativa höjdskillnader 
mellan dalgångar och intilliggande berg på 50-100 meter. 

Jordarterna inom kommunen varierar och ar en viktig faktor för var och hur jordbruket 
utvecklats. Borås tillhör som helhet det sydsvenska moranområdet där moränen 
dominerar som jordart. I ådalgångarna finns också isälvssediment som transporterats och 
avsatts av inlandsisens smältvatten. I området finns också en hel del torvmarker. Eftersom 
Borås ligger över den högsta marina gränsen har vattnet inte kommit åt att spola bort de 
lättarbetade jordarna och det är i sådana områden och i dalgångarna med sina 
sedimentjordar som man hittar goda förutsättningar for odling. Sjuharadsbygden tillhör 
landets nederbördsrikaste områden, näst efter fjällkedjan. Fuktighetsmattade havsvindar 
kondenserar nar de stöter på stigningen mot sydsvenska höglandet och bidrar till att ge 
området ett fuktigt klimat. 



Fornlamningsinventeringar 

Borås kommun tillhör inte de mest arkeologiskt valinventerade delarna i landet. Området 
har legat för långt in i landet för att bli berört av Göteborgsinventeringen och för långt 
söderut för att ha intresserat arkeologen K E Sahlström som inventerade på 1940-talet. 
På senare år har dock området forrnninnesinventerats två gånger, en gång på 1960-talet 
och en på 1980-talet. Dessa båda inventeringar har ökat antalet kända fornlämningar. 
Traktens fornlämningar kan dock många gånger vara svåra att upptäcka, även för en 
erfaren inventerare, då området i hög grad ar skogbeväxt och i vissa delar relativt 
otillgängligt. De kända lamningar som hittils kommit fram indikerar ändå bara en liten del 
av vad som finns. Ständigt stöter man på nya fornlämningar i Boråstrakten. 

Äldre stenåldern - tiden före 3000 f Kr 

Stenåldersbygden 

I isavsmaltningens spår följer relativt snart flora och fauna. Hur länge det sedan dröjer 
innan de första människorna invandrar i området ar svårt att saga, kanske något eller 
några årtusenden. I de avslutande skedena av istiden var området ett kargt och blåsigt 
tundralandskap med isiga hedar och isbelagda vattenytor. Även under somrarna var 
förhållandena besvärliga, då jordlagren säkert ofta var starkt uppblötta. Om människan 
redan då vistades i Boråstrakten ar inte kant. Men det kan namnas att det på Borås 
museum finns två pilspetsar som till form och storlek påminner om de s.k danska 
Brommespetsarna, den ena funnen vid Norrby skola i centrala Borås och den andra i 
grannkommunen vid Knatte strax norr om Ulricehamn. Dessa Qnd indikerar kanske att 
maniskan redan för 10 000 år sedan sökt sig anda upp hit, langs den tidens stora 
fornfjordar Viskan och Ätran, i jakt på bytesdjur, framförallt ren. 

Benämningen stenålder har vi fått genom att huvuddelen av de redskap som återstår från 
perioden ar tillverkade av sten. Naturligtvis användes aven redskap av andra material som 
t.ex. trä, ben och horn. Men dessa föremål har inte bevarats i samma utsträckning. Den 
aldre stenåldern kan uppdelas i Paleolitikum samt Mesolitikum. Förstnämnda period 
sträckte sig fram till 10 000 - 9000 f.Kkr och finns ytterst sparsamt representerat i 
västverige överhuvudtaget. Mesolitikum ar vanligt på många håll i vastverige, särskilt i 
kustzonerna, men ännu ytterst sparsamt representerat i detta område. 

Mesolitikum brukar indelas i tre perioder; Hensbacka före -7000 fKr, Sandarna 7000- 
5000 f K r  och Lihult 5000-3000 fKr. Fyndmaterialet från aldre stenålderna utgörs nästan 
uteslutande av redskap och redskap och restavfall av flinta, kvarts och bergart. Perioden 
ar i kommunen liksom i andra liknande inlandsområden så dåligt kand att den endast 
representeras av några få kända platser, ingen av dessa lokaler ar heller officiellt 
utgrävda. 



De äldsta beläsgen som finns inom området ar förutom den tidigare nämnda pilspetsen, 
flintfjmd både från boplatser och lösfunna i form av yxor, hullingspetsar, mikrospån, 
handtagskärnor m.m. och som representerar Sandarna och Lihultsfasen. Dessa, om an 
många gånger vaga Qnd, ar ändå en indikation och bekräftelse på att det finns 
inlandsboplatser av äldre stenålderskaraktär i området. 

Figur 1. Flintspets hittad vid Norrbyskolan i Boras 

De första människorna som kom till trakten levde som jagare, fiskare och samlare. De 
bodde säsongsvis på olika platser inom sitt revir för att bast kunna utnyttja de olika 
naturtillgångarna. Man byggde hyddor eller vindskydd beroende på årstid och på vilken 
typ av boplats man tänkt sig, om den skulle vara tillfallig eller av mer permanent slag. På 
boplatsen tillverkade man redskap som yxor, skrapor och andra eggverktyg och man 
anlade eldstäder och kokgropar (dvs gropar som Qlldes med heta stenar). Nar boplatsen 
övergavs lämnades hyddan att förfalla. Spår från matberedning, trasiga redskap och avfall 
från redskapstillverkning blev kvar och kan gravas fram av dagens arkeologer. Vanligen 
kan man inte se boplatserna ovan jord, men dar växttacket eroderat bort, i plöjd mark, på 
stränder eller i andra markstörningar, kan man påträffa dessa spår. Genom att titta på det 
insamlade SIndmaterialet kan man göra en grov datering utifrån redskapen och på så sätt 
komma fram till en datering. 

Dessa tidiga invandrare har följt havsfjordarna och vattendragen inåt land. Spåren av den 
tidens människor ar också starkt knutna till sjöar och vattendrag, ofta ligger boplatserna 



direkt på stranden. Typiska lagen ar skyddade vikar med långgrunda stränder, gärna 
belägna på lite sluttande sandig och moig mark. Stenåldersboplatsernas utbredning i 
Boråsområdet Överensstämmer val med dessa lagen. Koncentrationer finns t ex i Viskans 
dalgång och dess biflöden langs sjöar som Sörsjön och Frisjön i söder samt kring Bosjön 
sydväst om Borås. Därefter har vi en mer spridd utbredning av kända aldre 
stenålderslamningar. Boplatserna runt Bosjön är relativt nyupptäckta, vilket många av 
boplatserna i Viskans dalgång ar. 

Yngre stenålder - tiden 3000 - 1800-1500 f.Kr 

Traditionellt talar man om att människorna nu övergår till jordbruk och boskapsskötsel. I 
själva verket var det en mycket lång process. Fortfarande några årtusenden framåt, tycks 
det främst vara jakten och fisket som bestämde var man bosatte sig. Systemet med 
sasongsboplatser av Gngstkaraktar kommer att leva kvar länge an.Från andra håll har det 
visat sig att de strandbundna aldre boplatserna aven innehåller material från yngre 
stenåldern. Det renodlade fångstsamhallet går troligen mycket långsamt över i ett 
blandsamhalle där jordbruket så småningom får en allt starkare stallning vid sidan om 
jakten och fisket. 

Vad det lider utvecklas jordbruket och boskapsskötseln så att bosättningens varaktighet 
kan utsträckas. Man bygger allt större och stabilare hus, sk långhus och anlägger små 
åkerlappar i anslutning till husen. I den gallrade skogen betar får, getter, grisar och 
nötkreatur. Idag finns oftast inga synliga spår av boplatserna, men liksom tidigare kan 
man genom %nd av redskap eller avfall f"a en fingervisning om var boplatserna låg. Man 
anvader fortfarande flinta, kvarts och bergart men nu slagna med en annan teknik. 

Typiska redskap ar t.ex. slipade yxor, flathuggna dolkar, spjutspetsar, skaror, 
skafthålsyxor mm.  Även keramik blir allt vanligare nu. Det tidiga jordbruket bedrevs som 
svedjebruk, vilket gjorde att odlingsytorna flyttades med jämna mellanrum inom reviret. 
De första sadeslagen som odlades var olika former av vete (enkorn och ernmer) och kom. 
I stort sett ligger boplatserna i liknande lagen som under föregående period, kanske lite 
längre upp från stranden eftersom antalet lösQnd av typiska redskap har ökat i andra 
topografiska lagen, fortfarande strandnara men inte strandbundna, vilket kan tolkas som 
att man i större utsträckning kompletterar näringsfånget jakt och Gngst med viss odling. 

Den ökade bundenheten till boplatsen skapade så småningom nya sociala mönster med 
slaktgrupper och territorier, ett uttryck för detta kan var de s.k megalitgravarna 
(storstensgravar) som började anläggas under perioden. Aldst ar dösarna, följt av 
gånggrifterna och slutligen hällkistorna, Dessa gravanlaggningar ar också de första ännu 
synliga gravmonumenten. Av dessa gravtyper ar endast hällkistorna kända från trakten 
och 15 av dessa finns i kommunen. Huvddelen av dem ar undersökta. Hällkistor är 
familjegravar som består av rektangulära rum av resta hallar, innehållet brukar vara 
tämligen likartat eller - om man så vill - starkt traditionsbundet: flintdolkar, spjutspetsar, 



BORAS KOMMUN 

KARTA 2. Stenåldern 

Kartan visar stenåldersboplatsernas lamningar: 
Dessa är nästan uteslutande belägna vid sjöar 
och vattendrag. 

Kalla: Fornlämningsregistret. På kartan redovisas de 
platser där man funnit minst fem @d. 



hjärtformiga pilspetsar, skaror, skifferhangen och någon gång också skafthålsyxor och 
lerkärl. 

Utbredning 

På karta nr. 2 på den föregående sidan kan man se hur stenålderslamningar av olika slag 
breder ut sig och man kan få en uppfattning om bebyggelselagen och hur de grupperar sig 
inom kommunen. Om detta ar representativt för något allmänt bebyggelsemönster under 
stenåldern ar svårt att saga, eftersom många av markeringarna på den ekonomiska kartan 
utgörs av lösfjnd från framförallt yngre stenåldern. Denna typ av fjnd av enstaka art har 
en svag stallning som boplatsindikerande fjnd och det finns inte några direkta argument 
för att det verkligen skett en bosättning på platsen. Mer säkert boplatsindikerade ar de 
platser dar man funnit redskap och avfall från redskapstillverhingen. På grund av att 
IösGnden ar osäkra boplatsindikatorer, har inte endplatser och Iösfjmd med mindre an tre 
avslag eller redskap medtagits och prickats in på de kartor som gjorts i samband med 
urvalet till kulturmiljöprogrammet. Påpekas bör dock att en viss hänsyn till dessa 
lösfjndsplatser skall tas i olika exploateringssammanhang. 

Flintan 

Flintan var stenålderns och aven delar av bronsålderns vanligaste och kanske viktigaste 
redskapsmaterial, vid sidan av trä, ben och horn. Flintan finns inte naturligt i dessa trakter 
utan har rivits ur sin kritbadd av inlandsis och hav och transporterats hit med isberg eller 
havsis från b1.a. Jylland i Danmark, har avsattes den på olika nivåer i kusttrakterna. 
Eftersom havet aldrig täckt dessa trakter har mycket av flintan transporterats hit från 
kusterna av människan, 

Den flinta som också fortfarande kan plockas på det sättet langs våra havskuster var 
tillräcklig för den äldre stenåldersmänniskan. Under den yngre stenåldern uppkom 
behovet (med det bezynnande jordbruket) av större och bättre redskap, men eftersom 
dessa skulle slipas räckte inte strandflintan till, varken i storlek eller kvalitet. Då började 
man istället att importera och bedriva handel med flinta från bl a sydskandinaviens 
flintgruvor. Som handelsvara förekom flintan aven som fardig produkt, men också som 
halvfabrikat. 

Bronsåldern 1800 -1500 f.Kr 

Människan blev långsamt alltmer bofast i första hand som ett resultat av jordbrukets 
utveckling, dar boskapsskötsel kom att dominera. Klimatet var något varmare an idag 
och djuren kunde gå ute hela året. Bronsåldersmanniskan bosatte sig i områden dar man 
kunde utnyttja flera olika naturresurser, eftersom man fortfarande var starkt beroende av 
jakt, %ngst och insamling. Under bronsåldern blir bruket att använda metaller vid 
föremålstillverkningen allt vanligare, vid sidan om andra material, dock inte på långt nar 
var mans ägodel. Det ar framförallt brons man lär sig att framställa. Brons ar en legering 
av koppar och tenn, två metaller som inte kunde utvinnas har i Norden utan fick 



importeras från kontinenten. Genom importen utvecklas också varuutbytet med andra 
folk och kulturer. 

Genom utgrävningar från andra håll i Sverige och i Norden har man kunnat skapa sig en 
ganska bra bild av hur bronsåldershusen kan ha sett ut. Det verkar främst vara av två 
typer, långhus och sk grophus. Långhusen kan vara 15-20 m långa med stolpburna tak 
och väggar tätade med lera. De var i regel uppdelade i en bostadsdel och en förråds- eller 
boskapsdel. Grophusen var oftast runda ca 5-10 m i diameter och hade en bestämd 
funktion som antingen bostad eller förråd. 

Under större delen av bronsåldern var ensamgården den förhärskande bebyggelseformen. 
Bebyggelsen har också varit ganska spridd över kommunen och av halvpermanent 
karaktär dvs bebyggelsen har flyttat allteftersom marken utarmats. Övervägande delen av 
bronsålderns boplatslamningar ligger ej synligt ovan mark och kan i många fall dölja sig 
dels i yngre stenåldersmaterial, dels under järnåldersbebyggelsen. 

Sten från eldstäder och kokgropar blev så småningom skärvig, dvs sönderbränd. Dessa 
rensades bort med jämna mellanrum och kastades i stora högar tillsammans med allsköns 
skrap som keramikskarvor, benrester, knackstenar, gjutformsfragment m.m. 
Skarvstenshögar, åkerterasser, små stenröjda ytor kan i basta fall utgöra de enda synliga 
resterna av en boplats. Det finns inga kända eller arkeologiskt undersökta 
bronsåldersplatser i kommunen, men att de finns dar råder det ingen som helst tvekan om, 
detta visar om inte annat gravarna från den perioden. 

Bronsålderns gravformer speglar tydligt olika gravskick och dödsuppfattningar. Från 
början av perioden begraver man sina döda obranda men från mitten av perioden övergår 
man alltmer till att bränna de döda. Vanliga bronsåldersgravar är rösen, stensättningar 
och s.k. storhögar( finns ej i området). Rösena är äldst och ofta av ansenlig storlek, garna 
exponerade i höga krönlagen. De kan innehålla ben från både brända och obranda 
individer. Från yngre bronsåldern blir den lägre och flackare stensättningen allt vanligare, 
dessa ar inte lika monumentala som föregångarna. stensättningar ar med få undantag 
brandgravar. Smycken och draktdetaljer samt föremål för den personliga hygienen som 
kammar, rakknivar och pincetter och keramik har följt den döde. 

Dessa gravanlaggningar förekommer dels ensamliggande, dels i mindre grupperingar. 
Typiska gravlägen är skogsbundna moran- och bergshöjder, garna i anslutning till 
dalgångar, sjöar och vattendrag. I Borås kommun finns flera rösen och stensättningar, t. 
ex. i Tarby, Fristad och Borgstena socknar och på bergsplatåerna runt Kinnarurnma 
samhälle finns stora stensättningar. En annan typ av lamningar som vittnar om 
bronsåldersmanniskans religiösa liv ar hällristningarna. I kommunen finns inga lokaler 
som avbildar föremål, människor eller skepp utan har utgörs de av fotsulor och s.k 
skålgropar, dvs små runda gropar som ar inknackade i berg eller på jordfasta större 
stenar. I kommunen finns flera kända exempel bla i Tarby och i Gingri. 



Figur 2 . Hall med fotsula nara Hjortsered i Rångedala socken 

Allmänt kan man saga stt bronsålderslamningarna grupperar sig framförallt i de norra och 
nordöstra delarna av kommunen. Koncentrationer eller förtätningar finns vid Ekåsen, 
strax norr om Viskans nordöstra dalgång och norr om Fristad och vid Borgstena. Som 
vanligt finns väldigt få kända boplatser från den har tiden men av erfarenhet vet man att 
boplatserna ar belägna i närheten av gravplatserna. Från arkeologiska undersökningar av 
boplatser i andra områden vet man att bronsåldersboplatserna påfallande ofta ligger i 
brytningszonerna mellan moranmark och lerslätten, gärna i nara snlutning till vattendrag 
eller sjöar. Detta ar ett mönster som ar applicerbart även i dessa områden. Man kan nu 
aven skönja en tendens, utifrån gravarnas belägenhet dar man tydligare an tidigare kan 
ana att lokaliseringen av bebyggelsen flyttat längre upp på land. Fortfarande märker man 
en tydlig orientering till vattendragen och dalgångarna, men också till moss- och 
myrmarker. 

Bronsålderns odlingslandskap 

hermarken låg i anslutning till bebyggelsen och bestod av lättbearbetade sandiga jordar, 
dar det odlades korn, vete och havre. De tyngre jordarna och skogen användes som bete. 
På senare år har man i södra Alvsborgs län funnit vidsträckta områden med röjningsrösen, 
s.k hackerör. Dessa har visat sig härröra från den yngre bronsåldern och visar på ett 
jordbruk dar sädesodling och hötaktllövtakt växlat med bete och träda i ett oregelbundet 
system på olika mindre markområden. Vid en inventering som skogsvårdsstyrelsen gjort i 
delar av kommunen mellan åren 1997-1998 har man funnit ca 700 nya områden med 
röjningsrösen. Alla dessa har inte blivit undersökta men av de som undersökts, bla ett 
område i Brämhult visar @riden på att dessa ar från bronsålder. Ett annat stort område 
finns norr om kyrkan i Borgstena, dar man hittat ca 100 röjningsrösen. I Haljared norr 
om Dalsjöfors har man i samband med en utredning inför en ev. motorvägsutbyggnad av 
riksväg 40, undersökt ett område dar man hittat ett stort område innehållande ett flertal 
röjningsrösen, odlingsrösen, fornåkrar etc som troligtvis är från yngre bronsålder. 



BOR& KOMMUN 

KARTA 2. Bronsåldern 

Kartan visar bronsålderns lamningar: Lagg 
märke till koncentration till de norra och 
nordöstra delarna av kommunen. 

Kalla: Fonilamningsregistret 



Jarnåldern - 500 f.kr - 1050 e kr 

Jarnåldern är den sista av de tre förhistoriska perioderna och den kan grovt indelas i äldre 
och yngre järnålder, 500 fkr. - 500 e. Kr. -1050 e. Kr. Perioden är förknippat med järnet, 
som efter hand blir de mest dominerande materialet vid tillverkning av redskap och andra 
produkter. Flera spår av tidiga järnframställningsplatser har påträffats i bl. a. Seglora 
socken. Jarnåldern är den period som lamnat flest spår efter sig. Det är nu som den 
största förändringen av naturen påbörjas. Skogarna glesas ut och ett öppnare landskap 
växer fram med åkrar, ängar, hagar, hägnader och vägar. Under jarnålder grundläggs ett 
alltmer stationärt jordbruk. 

Periodens tidiga bebyggelsestruktur skiljer sig inte nämnvärt från föregående period. 
Enheterna bestod oftast av en till två gårdar och man har sannolikt flyttat bebyggelsen allt 
eftersom jorden utarmats. Från 200-talet e.Kr och f r a ~ m å t  sker dock en stark f8riindring 
i bebyggelsemönstret från att tidigare varit spritt till en mer samlad bebyggelse i vissa 
kärnområden. Bebyggelseenheterna övergår nu sakta från en och tvågårds enheter till 
byenheter. Detta ar tydligt aven i Borås kommun Orsakerna är så klart många, t ex en 
ökad agrar utveckling mot mer intensiva brukningsmetoder, befolkningstillväxt, 
framvaxandet av en mer centralstyrd administrativ maktapparat samt ett ökat mått av 
aggression i samhället. 

Grunden till den nutida bebyggelsen läggs under jarnåldern, då gården och byn började ta 
form och med detta blev gårds- och bygravfalten allt vanligare. Fornlämningarna får nu 
lägen som i stort Överensstämmer med dagens jordbruksbebyggelse. 

Typiska järnåldersgravar ar forfarande den jord- och stenGllda stensättningen som 
förekommer i en mängd varianter. Aven resta stenar, domarringar,små och stora högar, 
ofta samlade till gravfalt. Alla dessa olika gravtyper finns mångfaldigt representerade i t. , 
ex. Gingri, Fristad, Tarby, Borgstena m.m. En del av dessa gravar är också arkeologiskt 
undersökta och har lamnat ett rikt och viktigt SIndmaterial efter sig, i 
t.ex. Tarby innehöll en del gravar Gnd av guld, silver och glas samt en romersk 
bronskittel. 

De flesta av dessa gravformer ar brandgravar eftersom likbränningen var det dominerande 
gravskicket under järnåldern, Först mot slutet av perioden skedde en succesiv övergång 
till jordbegravningar. Många av dessa ar sk höggravfält och representerar sista skedet i 
den förhistoriska gravbyggartraditionen innan bygden kristnades. 

Det finns även exempel på rika skatt- eller depå@nd från kommunen. I Fristads socken 
påträffades ett @nd som innehöll elva stenar och ringar av guld tillsammans med en 
romerskt guldmynt från kejsar Zeno 474-491. Inom Borås stad har också påtraffats ett 
guldbrakteat från 400-500 te1 e.Kr. 



Figur 3. Domarring i trädgård, Norrdal, Fristads socken 

På kartan intill kan man tydligt se den markanta ökning av antalet lämningar från 
perioden, jämfört med tidigare perioder. Huvudsakligen verkar järnåldersbygden ligga i 
liknande lägen som under föregående period alltså i brytningszonerna mellan de lättare 
och de tyngre jordarna. Under jarnåldern kan man ana att bebyggelsekoncentrationerna 
förstärks dels i de gamla områdena, men det framgår även med stor tydlighet att helt nya 
områden tas i anspråk vilket också framgår av fornlämningsbilden. Särskilt tydligt marks 
detta i t.ex. Viskans nordöstra dalgång, i trakterna kring Rångedala, Sparsör, Borgstena 
och till och med så långt norrut som Tämta, där det sker tydliga förtätningar av 
bebyggelsen, en tendens som ökat kraftigt sen föregående period. Kanske kan man säga 
att det i början av jarnåldern finns en tendens som antyder att man föredrar lite lägre 
områden, något som dock verkar svänga under yngre järnålder då bebyggelsen flyttar upp 
på krönlägen igen. 

Järnålderns odlingslandskap 

En markant klimatförsämring inträder i början av jarnåldern vilket framtvingar en 
omläggning av det tidigare nästan helt boskapsinriktade jordbruket. Boskapen kunde inte 
längre gå ute året om utan fick stallas på vintern. Detta var början på en kedjereaktion, 
som dels skulle komma att kräva större och rejälare hus som kunde hysa både människor 
och djur, dels större marker för att kunna producera mer foder. Liens och räfsans 
införande är i sammanhanget en viktig faktor för att kunna samla tillräckligt med 
vinterfoder till boskapen. vidsträckta ängsarealer där man kunde skörda hö röjs fram och 
börjar breda ut sig. 
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Ett tidigt exempel på markindelning uppträder under den äldre jarnåldern i form av 
stenstrangar som indelar långa åkerparceller. Möjligen har detta med agande eller 
nyttjanderatter att göra. Från denna tid finns också de första exemplen på indelning i 
inagomark med åker och äng och utmark med skog. 

Omkring Kristi födelse förbättras klimatet och jordbruket far ett uppsving, nya grödor 
införs, b1.a rågen. Från de stallade djuren erhölls stora mängder gödsel som kontinuerligt 
kunde tillföras jorden. h d r e t  kommer alltmer till användning och snart kan man bruka 
samma åker år efter år utan träda. En övergång från svedjebruk till s.k. ensade sker. Med 
en sådan påfrestning på åkern krävdes också en ökad boskapsskötsel för att klara 
gödseltillgången. Den yngre jarnåldern karaktäriseras b1.a. av att den odlade arealen 
utökas på slättbygderna och i ådalgångarna. 

Klimatet ferbattras så småningom och medeltemperaturen blir nigot hogre än idag. 
Bebyggelsen blir alltmer stationär och större byenheter börjar uppträda. Mot slutet av 
jarnåldern införs plogen i vissa områden. 

Järnåldersboplatserna ar liksom bronsålderns boplatser svåra att identifiera, eftersom de 
inte lämnat särskilt många spår efter sig. I stor utsträckning beror detta på att boplatserna 
ligger i liknande lägen som dagens och därmed blivit överlagrade av den sentida 
bebyggelsen. Många har säkert också blivit bortodlade. I vissa fall där vegetationen ar låg 
kan man ibland skönja spår av odling t ex terrasseringar, röjningsrösen, stensträngar, 
fossila åkermarker m.m, tecken som kan röja boplatserna. Aldre murrester kan också visa 
sig vara en gammal grans mellan inago- och utmarken. Slutsatserna om bebyggelsens 
utbredning måste dock i de flesta fall baseras på de synliga gravlamningarna eftersom man 
kan anta att dessa indikerar närliggande bebyggelse. I Borås har det vid 
fornlamningsinventeringen framkommit många spår från det förhistoriska 
odlingslandskapet. På ett flertal platser fann fornminnesinventeringen s.k. fornåkrar, vid 
Fristads kyrka, i Vanga, norr om Borgstena kyrka etc. 



MEDELTID OCH HISTORISK TID 

Medeltid ca 1050-1527 

Den medeltida b v d e n  

Under medeltiden kom samhället att genomgå en omvandling på många olika sätt. 
Det var stora väsentliga förändringar i förhållande till järnålderns samhälle med bl a 
framväxten av ett enat rike med kungamakt, etableringen av en statsapparat med 
rättskipning och stående skatter och skyldigheter, övergången från hedniskt till 
kristet samhälle, uppkomsten av ett klassamhälle och ett framväxande stadsväsende 
med i Västergötland tidigmedeltida städer i Lödöse och Skara, senare följda av 
exempelvis Hjo och Falköping. 

Rättssystemet växte fram under den aldre medeltiden. Västergötlands äldsta 
administrativa och judiciella indelning lir hliradet. Landskapet var indelat i 32 
stycken varav dagens Borås kommun omfattades av hela eller delar av häraderna 
Veden, Mark, Kind och As. Indelningen låg till grund för rättskipning och 
administration. Västergötland bildade tillsammans med Dal en lagsaga. Inom 
lagsagan gällde landskapslagen. Vid sidan om de från mitten av 1300-talet tillkomna 
rikslagarna, kom landskapslagen i själva verket att tillämpas medeltiden igenom. För 
lagsagan hölls landsting och inom häradet häradsting. Det sistnämnda var sällan 
knutet till en plats utan kunde variera frin ging till annan. Inom Boråstrakten finns 
skriftliga uppgifter om just hållande av häradsting i exempelvis Orlanda i Vedens 
härad 1472 och i Tärby i As härad. Först efter medeltiden kom på 1600-talet påbud 
om byggande av särskilda tingshus. 

Kronoförvaltning var under den aldre medeltiden primitiv. Kungamakten förde en 
ambulerande tillvaro, och reste mellan kungsgårdarna i landet. Det kungliga 
godskomplexet som var spritt över landet gick under namnet Uppsala öd. I Svealand 
hade de s k husabyarna en central ställning inom godsmassan. I Västergötland fanns 
en motsvarande indelning i s k bon, sammantaget åtta stycken, var och en med en 
kungsgård. De 18 medeltida socknarna i Boråstrakten omfattades av Gudhems och 
Lungs bon. Boindelningen började i slutet av 1200-talet att avlösas av en ny 
indelning i slottslän. Under 1300- och 1400-talen sker en uppdelning av slottslänen 
på mindre fögderier. I början av 1400-talet var antalet förvaltningsenheter som störst 
i Västergötland där delar av Sjuhäradsbygden under perioder kom att ligga under 
borgfögderierna Opensten och Oresten samt Hökerum. 

Med undantag av en period under 1300-talet var Västergötland gränsbygd under 
medeltiden. Från västkusten ledde sedan förhistorisk tid huvudvägar i Ätrans och 
Viskans dalgångar mot det inre av Västergötland. Dessa huvudstråk var av stor 
betydelse för samfardseln och handel i regionen. I tider av ofard blev de också 
viktiga uppmarschvägar för militära styrkor, och flera av e fientliga härar som 
hemsökt Sjuhäradsbygden och det inre av Västergötland under medeltiden och 
senare på 1500- och 1600-talen har kommit langs dessa leder. 

Av arkivaliskt material såsom jordeböcker, diplom och tiondelängder får man en 
uppfattning om jordägoförhållandena under medeltiden i Västergötland. I de centrala 
jordbruksområdena dominerade frälsejorden medan skattejordar i allmänhet hade sin 
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Av arkivaliskt material såsom jordeböcker, diplom och tiondelängder får man en 
uppfattning om jordägoförhållandena under medeltiden i Västergötland. I de centrala 
jordbruksområdena dominerade frälsejorden medan skattejordar i allmänhet hade sin 
tyngdpunkt i utanforliggande områden. Frälsebegreppet byger på principen att man mot 
rusttjänst erhöll skattebefrielse, en princip som infördes med Alsnö stadga år 1280. Det 
världsliga frälset var ett relativt begrepp. spännvidden inom frälset var stort. Till frälset 
hörde många småfrälse s k knapar som i praktiken inte särskilde sig nämnvärt från de 
självägande skattebönderna. Även kyrkan kom tidigt att åtnjuta frälserätt, och blev 
efterhand en stor och mäktig jordägare, framför allt genom donationer. 

Av 1500-talets jordeböcker, som torde spegla åtminstone senmedeltida förhållanden, 
framgår att skattejordar generellt sett dominerar över frälsejord bland Boråstraktens 
socknar. Jord aga m kronan och kyrkan iir spridd över omr%det iitan att vara en 
betydelsefull del. 

I området dominerar ensamgårdar. Större byar är att finna vid kyrkplatser såsom i t ex 
Tärby, Tamta, Torpa, Rångedala och Länghjum med fem eller flera hela hemman. Andra 
exempel på större byar är Draered i Toarps socken och Kornlösa i Fristads socken med 8 
respektive fem hemman. 

I vad mån den s k senmedeltida agrarkrisen, som en konsekvens av flera samverkande 
faktorer; digerdöden, klimatförsämring och återkommande krig, påverkat områdets 
bebyggelsestruktur i större omfattning är inte kant. De beräkningar som är gjorda av 
härader i västra Sverige visar en marginell Ödeläggelse. Nykolonisation av utmark sker 
med början omkring 1500 för att kraftigt öka på kungligt initiativ under 1500-talets 
senare årtionden. 

Borgen är den anläggning som väl tydligast symboliserar makten i landskapet under 
medeltid. Västergötland ar ett borgrikt landskap, där både kungamakt, biskopar och 
privatpersoner stått som byggherrar. Inom det område som motsvarar Borås kommun 
finns inga kända medeltida borganlaggningar från medeltid men väl huvudgårdar eller 
sätesgårdar. Exempel på sådana är Påtorp i Fristads socken, Segloraberg i Seglora 
socken, Uddetorp i Borgstena socken och Arnäsholm i Ljushult socken. 

Dessa var centralpunkter, en gård med underlydande enheter, som brukades och 
beboddes av sin ägare eller sköttes av en förvaltare. Genom att tyda det äldre 
förhistoriska landskapet framgår att flera huvudgårdar har sitt ursprung i järnålderns 
samhälle, inte minst i de centrala jordbruksområdena. Inte sällan bär en huvudgård 
namnet bosgården i det kamerala materialet. Namnformen hör hemma i Götalandskapen 
och avser i allmänhet sätesgårdar. 

I Sjuharadsbygden var under medeltiden jordbruk och boskapsskötsel den grundläggande 
näringen. Men tidigt kom järnframstallning i Kinds och Marks härader att bli 
betydelsefull. Under senmedeltiden kan en förskjutning från sädesodling till 



boskapsskötsel skönjas. Under senmedeltiden kom bl a oxdriften från området att bli 
betydande både inom landet och mot det medeltida Danmark. Under 1500-talet 
framträder även andra näringar som vaxande i betydelse bl a träslöjd. 

Figur 4. Uddetorps säteri 

Kvrka och socken 

Skiftet från ett hedniskt till ett kristet-samhälle i Sverige var en mycket lång process. 
Arkeologiskt material visar hur de kristna influenserna når Norden successivt under 
yngre järnåldern. Missionsverksamhet utgick från England och Tyskland, där 
Ansgars arbeten på 800-talet, ar de främst kända. De första kontakterna rörde 
personer och omfattade troligen inte större kollektiv. Först vikingatidens resor till bl 
a Europa förde till mer påtagliga kontakter med den katolska kyrkan. I Europa hade 
kristendomen, bl a genom frankerna, vunnit framsteg genom krigiska handlingar. För 
Sveriges vidkommande ar kristningsprocessen i sen helhet att beskrivas som en 
fredlig process. Kristnandet av Sverige gjorde oss till en del av ett världssamfund. 

Kristningsprocessen går hand i hand med kungariket Sveriges framväxt och 
konsolidering. Kyrka och kungamakt kom tidigt att stå i ett ömsesidigt beroende av 
varandra för att uppnå sina syften. Kungamakten förblir i mångt och mycket under hela 
medeltiden i behov av kyrkans kunskap inom förvaltning, administration och ekonomi 
samt utbildning. Flera av kyrkans man var nara knutna till kungamakten, och ingick bl a i 



riksrådet. Efterhand kom kyrkan att växa sig mycket ekonomiskt stark och blev i sig en 
politisk maktfaktor med stor påverkanskraft och inflytande. 

För den vanliga människan kom den nya tron att innebära stora förändringar. Ny 
trosforeställning och ny ideologi blev livets rättesnöre, Landskapslagens kyrkobalk 
stipulerar rättigheter och skyldigheter. Tillsammans med privata donationer kom den 
kyrkliga beskattningen att bilda grundval för kyrkans ekonomi. Tiondet införs i Sverige 
efterhand och anses vara genomförd under 1100-talet. I Götalandskapen utgick ett 
särskilt s k huvudtionde ock& bredvid ett antal mer eller mindre frivilliga helgonskatter. 

Utövandet av den hedniska tron förefaller inte i allmänhet varit knuten till särskilda 
kultbyggnader. Kultutövning var i första hand kopplad till platser i naturen, men förekom 
också inom gårdens hägn. Ibland hävdas att kyrkor kom att uppföras på platser som 
under förhistorisk tid var kultplatser, något som oftast saknar saklig grund. Exempel finns 
visserligen på kyrkor som uppförts på och invid gravfalt eller enstaka monumentala 
gravhögar. Några unika exempel från Sverige finns också, där kyrkan byggts på en 
tidigare offerkälla. I andra fall kan ortnamn eller kyrksocknen bära namn som 
etymologiskt kan indikera kultutövning. Men att därifrån tala om en slags kultkontinuitet 
i allmänhet, är steget för stort. Med kristendomen kom nya seder, en ny tro där 
kultutövningen mycket starkt var förknippad till en byggnad. Fr o m 1000-talet kom det 
svenska kulturlandskapet att få ett nytt inslag - kyrkan. 

Skara stift är det äldsta av de svenska stiften, grundat redan vid mitten av 1000-talet. 
Biskopssäte blev tidigt Skara, som under medeltiden växte fram som ett starkt kyrkligt 
centrum. Husaby på Kinnekulle kan möjligen för en kort tid ha varit förled till Skara. 
Enligt västgötalagens kungakrönika skall Olof Eriksson skötkonung ha döpts i början av 
1000-talet vid kyrkan, varefter hela byn Överläts till kyrkan. Till ytan var stiftet mycket 
stort och omfattade Västergötland, Dalsland, Värmland samt Mo härad i Småland. I en 
bilaga till den äldre västgötalagen, från slutet av 1200-talet, anges att Västergötland hade 
hela 5 17 kyrkor. I stiftets glest befolkade delar, exempelvis skogsbygderna i Dalsland och 
Värmland, var socknarna stora och följaktligen glest liggande kyrkor. I de bördiga 
områdena i Västergötlands centrala delar var kyrkotätheten anmärkningsvärd hög, både 
regionalt och nationellt sett. I trakten av Kinnekulle, Skara och på Falbygden har 
kyrkorna legat särdeles tätt, och är än idag ett karaktäristiskt landskapsdrag. 

De första kyrkorna som byggdes på 1000-talet var av trä. Arkeologiska undersökningar, 
tillvaratagna byggnadsdetaljer och arkivaliskt källmaterial ger oss en uppfattning om 
deras utseende. E har i de fall vi känner dom varit uppbyggda i stavteknik med bärande 
stolpar stående på syll eller stående nedgrävda i jord. Den lilla byggnadskroppen hade ett 
rektangulärt långhus med ett mindre rakt avslutat ' kor. Deras förhållandevis enkla 
gestaltning och konstruktion skiljer sig från de norska stavkyrkornas. I Sverige finns ett 
drygt 10-tal medeltida träkyrkor bevarade, daterade från 1200-tal och senare perioder. 
Inom det område som idag räknas som Borås kommun finns flera belägg på medeltida 
träkyrkor. Hedareds lilla träkyrka är unik i landet såtillvida att den är den enda bevarade 
medeltida stavkyrkan. Byggnaden, som är dendrokronologiskt daterad, är uppförd strax 



eRer 1501. Träkyrkan har dock at döma av de romanska inventarierna haft en äldre 
föregångare. Från Vanga ar ett stort material tillvarataget från en mycket tidig stavkyrka. 
Dendrokronologiska dateringar tyder på att en stavkyrka byggts i socknen redan under 
1000-talets andra hälft. Kinnarummas första kyrka var också en stavbrka som till plan 
och form liknat Hedareds. Dateringar av bevarade byggnadsdetaljer med hjälp av 
dendrokronologi visar att Kinnammmas stavkyrka byggdes på 1130-talet. Andra exempel 
på kända medeltida trakyrkor inom området ar Seglora och Ljushult. I Brämhults 
rödmålade trakyrka ingår i den västra delen väsentliga delar av en timrad trakyrka från 
1400-talets senare del. 

Figur 5. Vapenliuset från Vanga gainla stenkyrka soiii årsringsdaterats till perioden 835-1008. 

I Västergötland kom efterhand flertalet trakyrkor att ersattas av stenkyrkor på 1100- och 
1200-talen. Byggenskapen i landskapet ar exceptionellt under perioden. I Vastergötlands 
centrala jordbruksområden kom de tidiga stenkyrkorna att i stor utsträckning byggas av 
sand- och kalksten, medan gråsten kom till större användningar i andra delar av 
landskapet. I de senares fall har ofta portalen/-er, fönsteromfattningar och i 
förekommande fall hörnkedjor, tillverkats av hugen kalk- eller sandsten. Med tanke på att 
stenbyggnadstekniken vid tiden var en nymodighet är händelseförloppet an mer 
anmärkningsvärt, Stenkyrkorna kom att uppföras enligt två huvudtyper, dar det 
rektangulära långhuset avslutades med antingen ett rakt kor eller kor med absid. Somliga 
försågs med ursprungliga torn. 



Av de medeltida stenkyrkor som funnits inom nuvarande Borås kommun ar flertalet rivna 
eller mer eller mindre kraftigt ombyggda på 1700- och 1800-talen. Långhusen i Dannike, 
Borgstena och Tarby kyrkor härrör dock från aldre medeltid. Av Tamta romanska 
stenkyrka med rakslutet kor, riven på 1860-talet, återstår blott idag en ruin. Av Torpa 
medeltida stenkyrka från omkring 1200 ingår blygsamma rester i Caroli kyrka i Borås 
stad. Av bevarade byggnadslamningar framgår att kyrkan haft portal och 
fonsteromfattningar av huggen sten. 

Den stora kyrkotatheten i de centrala delarna av Västergötland vållade tidigt problem. 
Den ekonomiska bärkraften blev för många socknar svag. &- 1234 anhåller biskopen i 
Skara om påvens tillstånd om sockensammanslagning med rivning av kyrkor som följd. 
Inget tyder på att en så tidig sockensarnmanslagning skett i Boråstrakten. Först långt 
senare sker förändringar i området av den medeltida sockenstrukturen, exempelvis kom 
Fristads på 1850-talet nybyggda kyrka att bli gemensam för Fristad och Gingri 
församlingar. Kyrkobyggnaderna kom under medeltidens fortsatta gång att förändras i 
blygsam omfattning. I huvudsak skedde tillbyggnader av vapenhus eller förändring av 
interiören. Av de medeltida kyrkliga inventarier som ar bevarade idag i Boråstraktens 
kyrkor framstår dopfuntarna som ett särskilt material, dar exempelvis Borgstenafunten 
(förvaras på Statens Historiska Museum) med sin märkliga dekor och fintarna i Dannike 
och Tarby av stenmastare Andreas band utmarker sig. 

En rådande uppfattning ar att den anmärkningsvärda kyrkostrukturen under aldre 
medeltid i Västergötland har sin grund i att många kyrkor ursprungligen uppförts som 
privata gårdskyrkor. Som byggherrar ar enskilda storman eller korporationer av skilda 
slag tänkbara. Huruvida någon av de medeltida kyrkorna inom Borås kommun ar 
uppförda på privat initiativ ar inte kant. Först efter tiondets införande på 1 loo-talet anses 
grunden för ett kollektivt kyrkobyggande vara lagd, då man också får rakna med att 
ursprungligen privata kyrkor övergick till att ombesörjas av socknen som kollektiv. 
Enskilda personer kom ändå att under medeltiden och senare tid att vara flitiga 
tillskyndare för kyrkornas basta, med gåvor och donationer som följd. 



Det historiska odlingslandskapet 

De västsvenska förhållandena präglas av ett mångfacetterat och variationsrikt 
odlingslandskap. Den regelbundenhet i bybebyggelsen som man finner på många andra 
håll i landet saknas i stort sett helt i Vastsverige. Ensamgkdar dominerar p; många håll 
men löst grupperade byformer forekommer också, framförallt i ådalgångarna. Under 
tiden före de stora skiftena på 1800-talet dominerade ensadet i hela södra Västergötland, 
ofta med åker och äng i samma garde. Ytmassigt dominerar gräsmarkerna for 
foderproduktion och ekonomin ar baserad på djurhållning/kreatursskötsel. Dessa 
generella drag förefaller stamma val in på forhållandena i Borås kommun. 

Man kan dela in den agrara utvecklingen på flera olika satt beroende på vad man väljer 
att studera. En indelning som bygger på kriterier som brukningsteknik, principlösningar 
f?r  niiil~lig ~igilrii~atiiiioil och n%i-ingsbalanser kan vara lämplig för ati ge en övergripande 
beskrivning av odlingslandskapet. Utifrån dessa kriterier kan man dela in 
odlingshistorien kronologiskt i tre huvudperioder - det förhistoriska jordbruket, det 
historiska odlingslandskapet och den agrara revolutionen. Det förhistoriska jordbrukets 
förutsättningar har berörts i tidigare kapitel. 

Med det historiska odlingslandskapet menas det landskap som präglade den svenska 
landsbygden i mer an 1000 år, från omkring 800 till omkring 1800. Typiskt för detta 
system var att odlingen präglades av fasta bebyggelselagen, vinterstallning av boskapen, 
regelbundet gödslade åkrar samt en påtaglig konstans i markanvändningen, Den tidigare 
påbörjade indelningen i inagomark och utmark ligger fast under hela perioden. 
Naturligtvis ar de regionala variationerna stora liksom de kronologiska skillnaderna. 

De historiska landskapets jordbruksproduktion präglas av en ständig kamp för att lösa 
problemet med kvavetillforseln. Kvävet utgjorde en bristvara och alla lösningar vad 
galler brukning, rumslig indelning eller social organisation måste före 1800-talets slut 
relateras till just kvavetillgången. 

Det historiska landskapet var ett "mulens och liens landskap" dar man hade mycket 
boskap, bedrev slåtter och åkerbruk. Kring byar och gårdar låg inägorna med ängar och 
åkrar. Dessa var stängslade för att djuren inte skulle komma åt att beta och trampa ner. 
Varje bonde ägde sin del av marken. Utanför inägorna låg utmarken med skogar, hedar, 
kärr- och strandängar. Denna utnyttjades samfallt av alla för höskörd, bete, jakt och 
fiske. 

Ängen gav vinterfoder till kreaturen. Växtligheten utnyttjades maximalt. Höet togs om 
hand likson tradens löv. Efter slåttern släpptes djuren in på efterbete. Den dyrbara 
gödslen räckte inte till ängen och detta i kombination med den ständigt återkommande 
slåttern gav mycket magra marker dar en artrik flora med många för oss klassiska 
blommor såsom slåttergubbe, kattfot och jungfrulin trivdes. Ängen har också kallats 
bondens skönaste kulturprodukt. Idag odlas fodret på åkermarken och ängen som 
markslag har i princip försvunnit. I ängs- och hagmarksinventeringen för Borås kommun 
har man kartlagt dessa äldre naturliga fodermarker. På ett %tal platser finns bevarade 



ängar dar slåtter ännu bedrivs t ex vid Gåshult i Bredareds socken, vid Rölle i Dannike 
socken och på Mölarps ö i Fristads socken. 

Figur 5. Slåtter i Rölle, Dannike socken 

På samtliga platser finns en val utvecklad angsflora med bl a jungfrulin, kattfot, spad 
ögontröst, backtimjan och gullviva. Betesmarker som i aldre tid varit slåttermarker finns 
det betydligt fler av. Som goda exempel kan namnas betesmarkerna vid Varnahult och 
Holmåsa, båda i Bredareds socken och området runt Rångedala och Finnekumla, 
Rångedala socken. Utmed vattendragen i Boråstrakten t ex Viskan vid Gingri och vid 
Seglora samt Haggan vid Kinnarumma, fanns i aldre tid vidsträckta 
översvamningsområden dar man bedrev madslåtter. Dessa marker gav ett rikligt men 
kanske ej så näringsrikt hö och var ett viktigt komplement till den torrare 
hårdvallsangen. 

Akern var det viktigaste ägoslaget, den gav det effektivaste kaloriuttaget. Som ovan 
nämndes var kvavetillgången den begränsande faktorn for hur mycket åker man kunde 
ha. I Boråstrakten var ensadet den dominerande brukningsformen under äldre historisk 
tid, dvs hela åkerarealen odlades varje år. Ofta låg åker och äng samlade i ett garde men 
det förekommer också åker- och angsgarden plus separata angsgarden. Ensadet krävde 
god tillgång till gödsel eftersom man inte hade någon systematisk träda nar jorden fick 
vila och återhämta sig. Korn och havre var viktiga grödor. Inom åkergardet var marken 
indelad i smala parceller dar varje bonde i byn ägde sin teg. Alla skulle ha del av bra och 
dålig jord ocli varje brukare kunde ha åkrar på många olika platser inom gardena. Med 



hemmansklyvningen vid arvsskiftena delades åkrarna på längden vilket medförde 
smalare och smalare tegar. Systemet innebar att sådd och skörd måste ske samtidigt for 
alla och detta var en av de saker som byalaget reglerade. 

I det aldre odlingslandskapet var skogen betesmarken som gav sommarfoder. På 
utmarken hämtades också i mån av tillgång ved, gärdsgårdsvirke och byggnadstimmer. 

Närmast bebyggelsen och i vissa större områden blev skogen mycket hårt utnyttjad och 
fick en hagmarkspragel. Stora ljunghedar kunde också breda ut sig. Genom modern 
skogsvård och skogsbetes upphörande under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal har den 
öppna betespraglade utmarken nästan helt försvunnit som markslag. Ett sista område 
som visar hur de vidsträckta ljunghedarna kunde se ut finns vid Arta, Fristads socken. 

Spår som idag finns kvar från det historiska odlingslandskapet är t ex odlingsrösen, 
fagator och stenmurar som ligger som en grans meiian inago- och utmarken. 
Landskapsavsnitt som kan ge en bild av det aldre landskapet finns kvar vid bl a 
Finnekumla i Rångedala socken, Sibbarp i Fristads socken och Upptröst i Seglora 
socken. 

Nyare tid 

Näringarna under 1500- 1700-talet 

Under medeltiden var boskapsskötseln tillsammans med jordbruket huvudnäring i 
Sjuharadsbygden. Boskapsskötseln produkter utgjorde bygdens viktigaste handelsvara 
under medeltiden och med hjälp av dessa betalades även skatt till kronan. Dessa skatter 
anses väl avspegla den lokala ekonomin under senmedeltid. Smöret var en viktig 
komponent vid medeltidens slut liksom andra produkter från boskapsskötseln; 
nötboskap,fläsk, får etc. Att området varit skogsrikt avspeglas i skogsprodukter som 
timmer, bräder samt skogsanknutna djur som getter och svin. 

Sjuhäradsbygden förknippas av vår tid med binäringar av olika slag utöver åkerbruket 
och boskapsskötseln. Den förhållandevis magra jorden innebar att man i 
Sjuhäradsbygden och Boråstrakten alltsedan medeltiden, mer an i andra områden, ägnat 
sig åt binäringar i form av hantverk och hemslöjd. Vid varje gård bedrevs en omfattande 
husbehovsslöjd, dvs man har tillverkat och reparerat de redskap man behövde, men 
under en långsam process utvecklades i dessa områden husbehovsslöjden mot en mer 
specialiserad naringsslöjd. Binäringar i form av hemvavnad, smide, oxhandel och 
trähantverk förekommer dock inte i skattelangderna från senmedeltiden. Detta kan 
förklaras med att en stor del av bönderna betalade sin skatt till adel och kyrkan som ägde 
deras gårdar och därför syns de inte i skattelängderna. 

Binäringar i form av hemvavnad har förekommit sedan lång tid tillbaka, men någon 
handel att tala om vad gäller textila varor förekommer dock ej förrän på Gustav Vasas 
tid, i mitten på 1500-talet. I den kyrkliga jordeboken for Skara stift 1540 omnämns 
vadmal som skattepersedel. En annan gammal naringsslöjd i Västergötland ar smidet. I 



den östra delen av Sjuharadsbygden med framförallt Tranemo och Svenljunga 
kommuner har man på senare tid hittat flera järnframstallningsplatser dar det rört sig om 
både framställning av järn och smide. Detta antyder att har har funnits något av ett 
produktionscentrum som troligtvis utgör en fortsättning på jarnframstallningsornråden i 
Småland. Smederna i Kind, Mark och Vedens härader ansågs vara både många och 
skickliga. Tyngdpunkten för smidet kom sedan att ligga i Vedens, As och Redvags 
härader. Inom Borås nuvarande kommun var det framförallt i Sandhults, Rångedala och 
Toarps socknar smidet var mest företrätt. Träslöjden från Sjuharadsbygden spelade 
knappast samma roll som smidet. Men det finns hos Olaus Magnus ett erkännande från 
1555 att det skickligaste svarvarna fanns i Kind och Marks härad. Även i As härad 
fanns duktiga svarvare bla i Rångedala och Toarps socknar. 

Figur 6. Korgmakare i Hedared 

Nykolonisation 

På 1500-talet införde Gustav Vasa viss skattefrihet för nybyggen. Detta gjorde han för 
att öka antalet skattebarande gårdar och därmed öka statens skatteintäkter. Utflyttningen 
och uppodlingen av ny mark fick val inte den genomslagskraft överallt som kungen hade 
tänkt sig men 1500-talet raknas ändå som en period med stark nyodling. Antalet gårdar 
fördubblades mellan ca 1570 och 1620. De nya gårdarna var dels rena nyodlingar, dels 
torp på utmarker och allmänningar. Gustav Vasa "tog hand om" all jord som byarna inte 
direkt kunde havda att de ägde. Denna kronojord kunde därmed öppnas för nyodling av 
kronobönder, dvs bönder som arrenderade av kronan. 

Enligt ortnamnsregistret i dvsborgs lan tillkommer drygt 70 mantalssatta gårdar i Borås 
kommun under perioden sent 1500-tal till 1700-tal. Det rör sig till största delen om 
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nybyggen i just de omfattande skogsområdena. Flertalet tillkommer i de vidsträckta 
skogarna i Sandhults och Bredareds socknar samt i Galaveden, en kronoallmänning i 
Toarps och Ljushults socken. Vid Oresjös västra strand tillkommer t ex sex nya hemman 
under slutet av 1500-talet. I den norra och nordöstra delen av kommunen som varit 
kontinuerligt utnyttjade sedan åtminstone bronsålder, sker däremot ingen kolonisation i 
slutet av 1500 och 1600-talet. Dessa områden var troligtvis då fullt utnyttjade. 

Nyodlingarna mantalssatts ganska snart till 114 eller 112 mantal. De gårdar som tillkom 
vid denna tid, har i senare tid ej delats, vilket kanske ska ses som ett mått på vad jorden i 
dessa tidigare utmarksområden klarade av att försörja. I fiera fall ar det just dessa ensligt 
belägna gårdar som fram till idag behållit gårdsbildning och hustyper från tiden före 
skiftena. Exempel på dessa gårdar ar Udden i Tamta socken, Brattorp i Sandhults socken 
samt Tittebo i Toarps socken. 

Under i 700-taiet genomförs mänga skatteköp, dvs kronobönder får köpa sina gårdar och 
kvarvarande bönder far också en starkt besittningsrätt. 

Gårdfarihandeln och tillkomsten av Borås stad 

Sjuhäradsbygden har länge varit gränsbygd till Danmark och på 1300-talet erövrades 
Kind och Marks härader av kung Valdemar. Denna händelse skedde 1366 och fram till 
1388 var Sjuharadsbygden delad i två delar. Vissa forskare framhåller att denna händelse 
skulle ha lett till uppkomsten av gårdfarihandeln i området. Under denna tid bedrevs 
nämligen en omfattande handel över gränserna, både laglig och olaglig. Det ar också 
dokumenterat att gårdfarihandlarna kom från de socknar som var belägna närmast 
gränsen, dvs Toarp, Rångedala och Torpa. 

För att få kontroll över handeln förbjöds alla s.k. landsköp och det första kända förbudet 
kom redan 1284 utfardat av Magnus Ladulås. Trots alla förbud som haglade över 
Sjuhäradsborna var det svårt att få slut på handeln. Gustav Vasa försökte begränsa 
handeln med Danmark för att istället koncentrera den mot inlandet och dess stader samt 
mot Bergslagen, som var ett viktigt område. Handeln ökade dock markant under 1600- 
talet och for att få bukt på den föreskrevs genom ett kungligt påbud 1620, att 
handelsmannen i Veden antingen skulle slå sig ner i en stad eller också helt upphöra med 
handeln. Detta skulle så småningom leda till att staden Borås grundades. 

Grundlaggandet av Borås stad kan sagas ha uppkommit av tre faktorer; geografiskt läge 
samt politiska och ekonomiska förhållanden. Som redan nämnts ålades bönderna 1620 
på kunglig befallning att antingen upphöra med handeln eller grunda en stad. Detta var 
naturligtvis ett sätt för Gustav II Adolf att få bukt med den vaxande handeln och fa in 
pengar till stadskassan genom tullar. Det geografiska läget bestämdes av att platsen 
sedan långt tidigare varit en samlingsplats för traktens gårdfarihandlare. Detta område 
låg vid Torpa sockenkyrka vid Viskans dalgång. Borås stad fick sina stadsprivilegier 
1621 och namnet uppkom efter de åsar som omgav staden, de s.k Boeråsarna. Borås fick 
också ett stadsvapen med två ullsaxar. Dessa illustrerade att smidet var det mest 
utbredda hantverket i Torpa före stadsbildningen. 



Någon begränsning av gårdfarihandeln blev dock inte resultatet av stadens tillkomst. 
Förutsättningarna for bygdens huvudnäring, boskapsskötseln, hade försämrats bl a 
genom stora skogsskövlingar på 1500 och 1600-talen. Detta tillsammans med olika 
krigshändelser som härjade stora delar av bygden, gjorde att binäringarna blev allt mer 
nödvändiga. De begränsade försörjningsmöjligheterna för bygdens befolkning var ett av 
skälen till att myndigheterna så ofta såg mellan fingrarna med den olagliga handeln och 
detta innebar samtidigt en utveckling av gårdfarihande1n.A~ stor betydelse fick ett 
medgivande år 1680, att bönderna i As och Vedens härader skulle få handla med de 
smidesvaror och trävaror de själva producerat. I Mark fick bönderna samma medgivande 
angående hemvävningen. Dessa privilegier fick hård kritik i riksdagen och var under 200 
år en stående punkt i riksdagsdebatterna. 

Gårdfarihandlarna eller, som de hette i officiella handlingar västgötar, skålvästgötar eller 
Boråsare, Kom under iYOCi-talet att kalias för haiiar. Denna i mångt och mycket 
degenererande beteckning, som enligt ordlistan betyder nasare och lösdrivare, användes 
bl a när man skulle skilja de olika "knallarna" åt . På 1800-talet benämndes dessa t ex 
skålknallar, fatknallar, tygknallar, korgknallar etc beroende på vilka varor de sålde. 
Dessa knallar hade dock inte mycket gemensamt med de gårdfarihandlare som verkade i 
Sjuhäradsbygden. Knallarna var i första hand kringresande hantverkare medan 
gårdfarihandlaren var handelsman. 

Gårdfarihandeln nådde sin största betydelse under 1700-talet och 1800-talets början. I 
slutet på 1700-talet utfardades årligen 2000 handelspass till Sjuhäradsbygden. Från 
Toarps 215 hemman utgick 1795 inte mindre än 203 gårdfarihandlare. Från 1850 finns 
uppgifter om var gårdfarihandlarna utgick ifrån. Dessa områden sammanfaller ej med 
några typiska hemslöjds- eller hantverksområden, utan har koncentrerats till As och 
Kinds härader. I Borås kommun var Torpa socken numera Borås stad, den 
gårdfarihandlartätaste socknen, tätt följd av Toarps, Dannike, Ljushult, Äspered och 
Rångedala socknar. Om denna koncentration beror på den forna riksgränsen på 1300- 
talet eller på närheten till Borås stad är ej klarlagt. 

De stora skaror handelsmän som vandrade på vägarna fick myndigheterna att utfarda 
regler för handelsresorna. Reglerna blev efter hand allt mer detaljerade och för att få ett 
handelspass krävdes bl a ett intyg att man var fri från smittosamma sjukdomar. Endast 
en person från varje hemmansdel fick resa och detta innebar att man i Toarps socken 
styckade upp gårdarna till 1/16 delar och i vissa fall även till 3/64 delar för att så många 
som möjligt skulle kunna ut och resa. 

I samband med näringsfrihetsförordningen 1864 minskade antalet gårdfarihandlare 
markant. Många lanthandlare började etablera sig i de nya stationssamhällena och 
kyrkbyarna och kunde med järnvägens hjälp bygga upp stora sortiment av varor och 
konkurrerade därmed ut gårdfarihandlaren. Gårdfarihandlarna fanns dock fortfarande 
kvar in på 1900-talet, t ex tog 64 Toarpsbor ut registreringsbevis år 191 8. 



Förläggarverksamheten 

In på 1700-talet var det gårdfarihandeln och det textila hantverket som dominerade i 
Sjuharadsbygden. Gårdfarihandeln blev en lönsam näring för många bönder. Ibland mer 
lönsam än själva jordbruket. Genom handeln fick gårdfarihandlarna tillgång till kontanta 
medel for vilka de bl a kunde köpa in råvaror sisom ull och lin. Dessa rivaror lämnades 
sedan ut till väverskor ute i bygderna. Denna "förlagsverksamhet" etablerade sig till en 
början i en mycket liten skala men efterhand blev det allt vanligare att väverskorna 
började lönearbeta åt gårdfarihandlarna. 

Det var först under 1820-talet som naringsslöjden fick formen av organiserad 
hemindustri. Vävningen fick en allt större betydelse i många hem och genom att 
väverskorna inte längre själva behövde avyttra sina tyger gavs mer tid åt att sitta vid 
vävstolen. Förläggaren sålde sedan den fardiga väven vidare till grossister i Göteborg 
eller ti!! g&rdfärihäfidlare. Genoix deii ökade omsättningen utvecklades efter iiand ett 
"förlagssystem" som växte sig allt större som organisationsform. Systemet innebar i 
många bygder en succesiv övergång från självhushållning till ett mer marknadsanpassat 
näringssystem. Jämsides med naringsslöjden fanns naturligtvis också en omfattande 
husbehovsslöjd, skillnaden var att naringsslöjden var mer specialiserad an 
husbehovsslöjden. 

Under hemindustrins tidiga århundraden dominerade ull och lin medan bomullen helt 
kom att dominera under1800-talet. Många gårdfarihandlare byggde under denna tid upp 
en omfattande förläggarverksamhet och slutade helt med egna resor. På 1840-talet 
vävdes 80% av allt bomullstyg i Sverige, i Sjuharadsbygden. Förläggarsystemet var mest 
omfattande i Marks och Kinds härader och längs Haggans dalgång uppfördes många 
vackra forlaggargårdar. Inom Borås kommun fanns förlaggargårdar främst i Toarps 
socken, exempelvis i Stuvered, Starhester och Kovra. 

Figur 7. Förlaggargård i Toarps socken, Starhester 1 : 1 
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Förläggarverksamheten var i många fall mycket lönande och förläggarna kunde bygga 
upp ett stort kapital som sedan användes till industriinvesteringar. En av dessa 
storförlaggare var P.A Akerlund som kallades Boråsindustrins grundläggare. Han 
startade bl a Borås Wavferibolag 1870 och Druvefors bomullsväveri 1872. Den fortsatta 
textilindustrietableringen kom senare i mångt och mycket att styras av familjer som 
härstammade från de lokala forlaggarslakterna. En annan känd förläggarfamilj var 
Skoglunds från Toarps socken. Johan Skoglund anlade bla Evedals trikåstickeri som 
under en tid var störst i landet. 

Den agrara expansionen 

Jordbruket var under 1700-talet och 1800-talet Sjuharadsbygdens huvudnäring. De 
naturgeografiska förutsättningar för jordbruk har ej varit de basta och den magra jorden 
med svårodlad och näringsfattig morän innebar att jordbruket kompletterades med andra 
näringar. Den starka befolkningstillväxten som började på 1700-talet satte dock hård 
press på denna ursprungsnäring. 

Under 1800-talets början skedde i hela landet en agrar revolution som innebar en total 
omvandling av landsbygden med förändring av jordbruksteknik och markutnyttjande. 
Skiftesreformerna i kombination med omfattande nyodlingar, utdikningar och 
sjösänkningar ägde rum, vilket medförde ökad produktion och ökad effektivitet. 
Skiftena ar förmodligen den agrara revolutionens viktigaste uttryck. Med 1757 års 
förordning om storskifte påbörjades en rad reformer i syfte att sammanföra byarnas 
många odlingslotter och långsmala tegar till farre och mer rationella brukningsenheter. I 
Sjuharadsbygden kom dessa reformer relativt sent framförallt i de södra skogsbygderna. 
På grund av att jordbruket ej var den enda huvudnäringen, agnades inte all kraft åt att 
förbättra metoderna. Ännu i mitten på 1 Soo-talet tillämpades ensade och s.k flåhackning. 

1803 och 1827 förordnades om s.k enskifte respektive lagaskifte. Detta innebar att 
varje brukningsenhet i en by kom att bilda val avgränsade enheter utan ägoinblandning. 
Samtidigt delades den tidigare samfallda utmarken upp på de olika gårdarna. Denna 
upplösning av den tidigare strukturen innebar att bysamhallet gick under. Många gårdar 
flyttades till nybildade brukningsenheter som lantmätaren tilldelade bönderna. En kraftig 
hemmansklyvning skedde åren mellan 1750-1840 och hemmansdelarnas antal ökade, t 
ex i Vedens härad med 150%. 

En bild av hur tätbefolkad landsbygden kom att bli under 1800-talet ger oss 1890-talets 
ekonomiska karta. Den visar den oerhörda uppodlingsgraden vid århundradets slut och 
alla de torp och lägenheter som beboddes av de obesuttna, dvs de som inte hade någon 
egen jord. Denna befolkningsgrupp ökade dramatiskt under 1800-talet och kom att bli en 
viktig källa till arbetskraft inom den framväxande industrin. Mellan åren 1805-1 880 
ökar befolkningen t ex i Vedens härad med 86%. På kartan kan man bl a se 
torpbebyggelsens placering på hemmanens utmarker, ofta vid mossmarker och 
vattendrag. I kommunen ar det bara i de omfattande moss- och skogsområdena i den 
nordvästra och norra delen som man ej hittar någon torpbebyggelse. 
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I Sjuharadsbygden började man tidigt komplettera jordbruk och skogsbruk med 
hemindustri . Denna möjlighet innebar att fler kunde finna sin bargning an vad som var 
fallet i andra delar av landet. Ett annat sätt att finna bargning for många obesuttna var 
annars att emigrera till Amerika. För de södra socknarna i Sjuharadsbygden var de 
siffrorna låga om man jämför med tex Dalsland. Från mitten på 1800-talet gav 
textilfabrikerna i Svaneholm och Viskafors också stora arbetsmöjligheter, ett förhållande 
som visar sig i den låga arealen av odlad jord i te x Seglora. Trots de förhållandevis 
goda förutsättningarna för odling, var det 1899 bara 6% av all mark som odlades. De 
stora möjligheterna som fanns till försörjning vid textilfabrikerna gjorde att man valde 
detta istället för jordbruk. Som en jämförelse kan namnas Tarby socken dar ca 22% av 
all mark odlades. 

Den positiva ekonomiska utvecklingen bröts dock under 1860-talet. Näringsfrihetslagens 
införande 1864 innebar att området förlorade sina unika handelsrättigheter vartill tillkom 
att det amerikanska inbördeskriget förhindrade import av bomull. Landet hade också 
genomlidit en rad svåra missväxtår. Marks och Kinds härader drabbades speciellt svårt 
av krisen. Efter dessa krisår började dock jord- och skogsbruken att moderniseras på 
allvar. En utveckling som gick hand i hand med den begynnande industrialiseringen och 
det tidiga 1900-talets naringslivsutveckling, då städer och tätorter slukade allt mer 
arbetskraft från landsbygden. Ännu på 1880-talet måste stora delar av bygden köpa in 
brödsäd men under första och andra världskriget, före den stora flykten från 
landsbygden, var Sjuharadsbygden i stort sett självförsörjande på livsmedel. 

INDUSTRIALISMEN 

Vattenkraft och god tillgång på skog som gav virke och bränsle räknas till de faktorer 
som haft en avgörande betydelse för den industriella utvecklingen. Därtill har bra 
transportmöjligheter varit en väsentlig lokaliseringsfaktor för industrin. För 
Sjuharadsbygden var det tillgång till vattenkraften i framförallt Viskan och Haggan, som 
var den drivande lokaliseringsfaktorn för den tidiga industrin, och på 1890-tals kartan 
kan man tydligt se denna koncentration. 

Vattenkraften har sedan lång tid tillbaka använts för bl a kvarndrift. De äldsta kvarnarna 
var s.k skvaltkvarnar som ofta fanns vid varje back eller å som hade en fallstracka. I 
Säveån vid Vanga fanns 12 st skvaltkvarnar i mitten på 1800-talet. I ett område utmed 
Viskan i Fristad omnämns Mölarps kvarn första gången i Skara stifts jordebok 1540. Dar 
uppfördes senare bl a en vadmalsstamp, spånhyvel, sågverk, ~nickeri~svarveri och 
mejeri. Nuvarande kvarn ar byggd 1928 och var i drift till slutet på 1960-talet. I Gingri 
socken vid Viskan fanns Kröklinge valskvarn som är belagd sedan 1600-talet, samt 
Risbro kvarn, omnämnd första gången 1685. Risbro kvarn blev senare en tullkvarn. 

I den kuperade terrängen i Bredareds socken med många sjöar och vattendrag 
utnyttjades vattenkraften till bl a sågar och kvarnar. Det största fallet finns i Hjortsberg 
norr om Bredared dar det in på 1940-talet fanns tre sågar och en kvarn. Norr om 
Vemmenhult vid Mjöshultsån fanns såg, kvarn samt ett kraftverk som an idag vid 
tillräckligt vattenstånd ar i drift. Ytterligare sågverk fanns i Mjöshult, Rö1 och 
Ingelstorp. I Lövås fanns två sågar samt ett kraftverk. Sågverket flyttade på 1960-talet 
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till Mjöshult, där det tidigare funnits en mindre såg, vilken är en av de få som 
fortfarande är i bruk idag. En av de första större anläggningarna av industriell karaktär 
var agårdens kvarn strax norr om Borås. Den skänktes till staden 1647och här fanns 
fyra kvarnhjul och en vadmalsstamp. 

I Borås uppfördes också de första färgerierna. Stadens handelsrättigheter samt riklig 
tillgång på processvatten gjorde att Borås blev ledande inom fargerihanteringen. 
Familjen Langlet byggde på 1750-1760-talet upp ett av Sveriges största fargerier. 
Näringsfrihetslagens införande 1864 innebar att fargerier även kunde förläggas på 
landsbygden. I Målsryd anlades ett fargeri 1881. Detta blev efterhand mer omfattande 
och kompletterades på 1890-talet med en ångmaskin. 

På 1700-talet infördes järnmanufaktursmidet, dvs stångjärnet förädlades till stål, spik, 
skruv, knivar, plåt m.m. Smidet var en viktig näringsgren i Sjuharadsbygden vid Borås 
stads tiilkomst och gårdfarihandlarna bytte till sig järn mot textila varor. Ett 
järnmanufakturverk anlades redan 1622 vid Druvefors vattenfall i Borås där senare 
Druvefors väveri kom att uppföras. Järnverket som tillverkade spik gick dock snart i 
konkurs, då man drabbades av den kris som landet hamnade i, i samband med kriget mot 
Danmark 1674-79. Det lär dessutom ha stupat på att smederna stal spik och sålde för 
egen räkning. 

Vid Hallereds säteri i Sandhults socken uppfördes 1783 Wolftrenfors järnbruk som var 
ett manufakturverk med plåthammare, knip- och spikhammare. Mannen bakom 
järnbruket var major Kerrulf von Volffen och hans motiv till att vilja anlägga ett 
jarnbruk var, att dra nytta av sin egendom som då inte hade hade gett någon avkastning. 
Bruket fanns kvar till 1840, då man istället uppförde en kvarn och en såg. Ett annat 
järnbruk anlades år 1752 vid Viskan på hemmanet Stora Wiskarhult. Där uppfördes bl a 
en knivfabrik och ett knipphammarverk under namnet Gravenfors manufakturverk, samt 
kvarn och såg. Denna gård kom så småningom att köpas upp av Sven Eriksson och ingå 
i hans företagsimperium. Gården används idag som prästgård och går under namnet 
Viskafors herrgård. 

Förutsättningen för textilindustrins etablering var i första hand organisationsformen. 
Alltsedan medeltiden har här funnits traditioner inom saluslöjden. Gårdfarihandeln och 
naringsslöjden växte här fram parallellt i ständig växelverkan och beroende av varandra. 
Förläggarna kunde samla kapital och en övergång skedde till en industriell produktion, 
dar förutsättningarna var den importerade bomullen i början av 1800-talet. 

I England hade man under 1700-talet gjort revolutionerande maskinella uppfinningar 
som bl a mekaniska spinn- och vävmaskiner. Den för bygden mest betydelsefulle 
förläggaren Sven Eriksson från Stammemad fick nys om dessa uppfinningar och kunde 
på något sätt skaffa sig ritningar över dessa maskiner. Den för bomullen så gynnsamma 
tullagsstiftningen år 18 16 gjorde, att det blev ett enormt uppsving för den förindustriella 
textilproduktionen. 

I Sverige skedde övergången till maskinell produktion långsammare än i England. 
Förläggarverksamheten t ex levde kvar långt in på 1800-talet jämsides med den 



industriella produktionen. Sveriges första mekaniska bomullsspinneri grundades 1796 i 
nuvarande Lerums kommun och 1834 startade Sven Eriksson Sveriges första mekaniska 
bomullsväveri; Rydboholms konstvafveribolag tillsammans med två kompanjoner. Sven 
Eriksson var en föregångsman på 1820-talet nar det gällde jordbruk och 
förläggarverksamhet och var en av Sveriges första industripionjärer. Han förvärvade 
mellan åren 1843-1850 amrådst kring fallet vid Viskan och 1851 grundade 
Rydboholmsbolaget ett mollskinnsväveri i Svaneholm. Tre år senare 1854 byggdes 
ytterligare ett vaveri som anlades längre norrut i Viskafors. Väveriet i Svaneholm blev 
dock en kort parantes och avvecklades redan på 1860-talet. Fabriken fick sedan en ny 
renässans då Skandinaviska gummiaktiebolaget startade sin verksamhet här 1890. 
Fabriken var den första i Sverige och bö jade med att tillverka galoscher, för att i slutet 
på 1930-talet övergå till däcktillverkning. Viskaforsfabriken blev så småningom, under 
slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, den mest expansiva fabriken och bidrog till 
utvecklingen av samhällena Viskafors och Svaneholm. 

Sjuhäradsbygdens fortsatta utveckling och expansion var som tidigare nämnts knutet till 
kommunikationsmöjligheterna. Borås stad knöts ihop med jarnvagen från Herrljunga 
1863 med Varberg 1880 och Göteborg 1894. Till denna utveckling bidrog också 
ångmaskinens utnyttjande som kraftkälla samt vattenturbinens och elkraftens införande 
som kraftkällor. Textilindustrin elektrifierades snabbt under en kort period efter 
sekelskiftet 1900. 

När val jarnvagen och elektrifieringen på 1800-talets slut hade givit förutsättningarna för 
en friare lokalisering av fabrikerna, tog industrialiseringen fart på allvar. Från 1870-talet 
inleddes en expansion i Borås som förlänade staden titeln " Sveriges snabbast växande 
industristad". Befolkningen växte från 3200 år 1875 till 21.500 1910, och antalet 
fabriker steg från 16 st. till 97. På 1890-tals kartan kan man se alla de industrier som 
förlades längs Viskan, bl a Borås vafveri, Druvefors Wafieri, Norrby vaveri och 
spinneri, Wiskaholms fabrik, Dalhems vaveri, och Annebergs spinneri. Förutom 
textilfabriker hade aven en del andra fabriker uppförts; en knappfabrik, en mekanisk 
verkstad, ett fargeri m.m.. 

Anläggandet av jarnvagen mellan Borås och Herrljunga innebar att aven en del 
industrier förlades utanför själva stadskärnan. På den östra sidan av Oresjön, mellan 
Fristad och Sparsör, fanns på 1890-talet tre stycken tegelbruk. Råmaterial i form av lera 
fanns bl a vid Frufallan och man fraktade den med pråmar upp till tegelbruket i Skalle, 
vid den norra delen av Oresjön. Det fardiga teglet fraktades dock med järnväg. 
Tegelbruken vid Oresjön bidrog troligtvis med byggnadsmaterial till alla 
industribyggnader som uppfördes i Borås i slutet av 1 Soo-talet. 

KOMMUNIKATIONER 

Vattenvägar 

Sedan äldsta tid och långt in i historisk tid har vattendragen varit de viktigaste 
kommunikationslederna, sommar som vinter. I Borås är det framförallt Viskan som varit 



den viktigaste kommunikationsleden. I kommunen finns det flera stora sjöar, bl a sjön 
Säven och Oresjön, som har använts som transportmedel. 

Sjön Säven ligger i norra delen av kommunen och sträcker sig in i Vårgårda kommun. I 
slutet av 1800-talet användes sjön flitigt både vinter som sommar. På vintern forslade 
man virke över isen och på somrarna flottade man virket, bl a från kronoparken Veden, 
över sjön och uppför Vängaån till sågverken i Vänga.. På 1920-talet lades flottningen 
ner då man kunde transportera virket billigare med lastbilar. 

De fagra stränderna kring Oresjön norr om Borås lockade Boråsarna i slutet av 1800- 
talet. Bland annat var trakten vid Skogsryd ett omtyckt resmål. Omkring 1890 bildades 
Borås kgs lups  AB och man beställde den säregna lokomotivångaren Svanen för att 
trafikera Viskan och Oresjö. En lektor vid Borås elementaskola, Carl Jakob Magnell 
konstruerade en amfibiebåt som kunde ta sig förbi fallen vid &gården. Båten försågs 
med propeller och fyra hjul som drevs med hjälp av båtens ångmaskin. Vid hgården var 
en räls utlagt där "Svanen" som ett lok kunde äntra uppför slänten. Svanens saga blev 
dock kortvarig pga konkurrensen från järnvägstrafiken och den såldes till Danmark 
1893. Lokomotivångaren ersattes av en ångvagn eller ångdressin som trafikerade 
sträckan Borås-Skogsryd fram till 1901. 

Som tidigare nämnts fanns vid Oresjöns norra ända, i Skalle, ett tegelbruk. Leran 
hämtades från Frufallan och transporterades sedan via pråmar över sjön. Denna 
pråmverksamheten hngerade fram till 1897 då tegelbruket i Skalle lades ner. En annan 
pråmverksamhet pågick i Viaredssjön väster om Borås. Söder om Viaredssjön började 
man 1908 att ta upp torv. Torven fraktades sedan via pråmar till Hultafors, där man 
lastade om till järnvägsvagnar. Pråmen kom sedan att användas som passagerarbåt för 
gästerna vid Hultafors kuranstalt. Många söndagsutflykter företogs på Viaredssjön, bl a 
till Lyckebo pensionat i Sjömarken. 

Vägar 

På land tog man sig oftast fram på gång- och ridstigar som följde lättframkomlig mark 
längs åsar. På vintern följde man älvarna och åarnas dalgångar och under 
sommarhalvåret drogs vägarna på åsarna. Det var lättast att ta sig fram under 
vinterhalvåret då vattendragen var fmsna. 

Spåren efter det äldsta landsvägsnätet är svårdaterat då nyare vägar ofta sammanfaller 
och överlagrar äldre vägsträckningar. S. k hålvägar, forntida fardstråk, som löper mer 
eller mindre nedskurna i marken finns på flera håll i kommunen. Hålvägar som finns 
medtagna i formninnesinventeringen har markerats in på kartan med 
kommunikationsstråk. Det rör sig om korta bitar där vägen skurit sig ner i slänter, ofta i 
anslutning till yngre vägsträckningar. Exempel på hålvägar finns i Längjum norr om 
Fristad och i Vänga by. 

Under medeltiden var vägförhållandena i viss mån reglerade i lag, men är liksom de 
förhistoriska mycket lite kända. De flesta vägarna var lokala men några nationella vägar 
kan dock urskiljas. För att kunna kunna kontrollera handeln, låter Gustav Wasa en 



förordning utgå 1540 dar han fastställer vilka vägar som skall gå mellan Västergötlands 
och Hallands stader. Från Varberg till Skara gick en väg som följde Viskans dalgång 
upp till Berghem i Marks kommun, dar en sidoväg till Ätran gick. Från Berghem gick 
vägen vidare till Kinna for att sedan fortsätta langs Haggans dalgång till Kinnarumma, 
förbi Borås och Oresjö upp till Fristad och därefter till Skara. Denna vag följde i 
huvudsak Viskans dalgångar och var troligtvis en ganska god fardväg. Den Iar ifråga om 
framkomlighet varit vida Överlägsen Ätradalen. Från Fristad gick sedan en väg i vast- 
östlig riktning till Atradalen. Troligtvis begagnade man sig av åsarna vid Gingri, Tärby 
och Hökerum. En annan viktig fardvag till de västliga handelsstäderna gick från Borås 
till Lödöse, &vsborg via Viaredssjön och Bollebygd. 

På 1600-talet och framåt har vi en tydligare bild av vägnätets utbredning genom 
skriftliga källor och äldre kartor. Att tala om vägar kan ge en missvisande bild eftersom 
det ända in på 1700-talen i de flesta fall handlar om gång- och ridstigar. Flera skriftliga 
kallor från 1600- 1700-talen vittnar om vägarnas dåliga standard och underhåll. Linne 
skriver om sträckan Borgstena-Borås på 1740-talet " Vägen åt Borås gick upp,nerföre 
och på sidorna av branta backar, så att marken har var mycket skild ifrån de förra 
behagliga orter i Västergötland, ja , så steril, granfull och ojämn, som själva 
kgermanland". 

Flera vägar i Borås kommun ar kända sedan 1600-talet, t ex haradsvägen från Fristad till 
Tamta, som slingrar sig norr om Öresjö, västerut. Än idag kan man se sträckningen 
eftersom vissa delar av vägen är bevarad. Den omtalas redan 1616 i en dombok för dess 
bristande underhåll. 

Under frihetstiden började handel och hantverk att blomstra och nya krav ställdes på 
vägarna. I byggningabalken i 1734 års lag föreskrevs, att landsvägar skulle vara 10 alnar 
breda. Annan farbar väg till ting, kyrka och kvarn, behövde endast vara 6 alnar breda. 
Lagen kom att gälla fram till 1891. En av de sista vägarna som byggdes om enligt 1734 
års lag var vägen mellan Alingsås och Borås. Den mättes upp av en lantmätare 1780 och 
var fardig några år senare. Vägen fick dock inte lagstadgad landsvagsbredd, då den ej 
var så frekventerad. Området mellan Borås och Alingsås var ödsligt och höglänt och 
därför svårforcerat. Carl von Linne kallade området "Västgötafjällar" då han passerade 
här 1 746. 

Under 1800-talets andra hälft blir vägnätet battre och battre. Drivkraften var då 
järnvägsnätets utbyggnad som ställde krav på nya och battre vägar till stationerna, så att 
tillgängligheten blev så god som möjligt till det nya transportmedlet. Under 1800-talet 
sattes vägväsendet under statlig kontroll. Tidigare hade denna uppgift handlagts lokalt 
genom s.k vägmästare och senare av länsstyrelserna. Då statsbidrag började beviljas åt 
de allmänna vägarna under 1800-talet, blev det nödvändigt att inrätta ett ämbetsverk for 
kontroll. 

1891 års lag införde benämningen "allmän vag". väghållningen blev med den nya lagen 
en kommunal angelägenhet. vägunderhållet ålåg jordbrukare som ansvarade för att 
vägen på den väglott han fått sig tilldelad hölls i farbart skick. Det kallades 
naturaunderhåll och gränsen mellan de olika väglotterna markerades med särskilda 
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stenar nedsatta efter vägkanten. Några sådana vaghållningsstenar står ännu kvar i 
kommunen och minner om detta system. Naturaunderhållet gällde i hela landet anda in 
på 1920-talet och avskaffades definitivt först 1943 genom en ny väglag. 

I den gästgiveriförordning som utkom 1649 angavs, att vägarna skulle matas och att 
varje mil skulle utmärkas för att underlätta för de resande. Från 1730-talet märktes aven 
varje halv- och fjärdedelsmil ut med stolpar. I &vsborgs lan utfardade landshövding 
Adolf Mörner en befallning 1754 om att alla gamla milstolpar, oftast i trä, skulle ersattas 
med nya. Helst skulle de vara av sten från Kinnekulle. Stenarna i länet bar årtal från 
1750 och framåt. Ca. 20 st. finns bevarade idag i Borås kommun. Flertalet av dem står 
kvar utmed den gamla landsvägen mellan Varberg och Skara, bla i Kinnarumma, 
Rydboholm, vid Fristads skola samt i Borgstena. 

Broar 

Naturligt nog finns ett nara samband mellan vägarnas historia och broarnas. En av de 
äldsta broformerna ar de s.k kavelbroarna, som består av trastammar lagda tätt intill 
varandra för att överbrygga sankare partier. Några fynd av kavelbrokonstruktioner har 
hittills inte gjorts i Borås kommun. De första egentliga broarna förekom på platser där 
vattendragen var tillräckligt smala för att överbryggas. Till en början var det fråga om 
enkla stockar eller spångar. Enkla broar av stenhällar förekom också vid små 
spännvidder. 

Först under mitten av 1700-talet började man i ökad omfattning att bygga stenvalvbroar. 
Till viss del berodde detta på en ny kunglig förordning. Overintendent Carl Hårleman 
fick befogenhet att granska alla ritningar till byggnader och broar som skulle uppföras 
för "publici rakning". Genom att Hårleman förordade välvda stenbroar fick allmogen 
ytterligare en tyngande pålaga, då stenvalvbroarna var svårare och mer kostsamma att 
bygga än träbalkbroarna. 

l 

Byggandet av valvbroar i sten ansågs dock vara en kulturgärning då de var både vackra 
och mycket hållbara. En stor fördel med de välvda stenbroarna var att de tillät betydligt 
större spännvidd i jämförelse med balkbroarna. Önskemålet att spara skogarna från 
skövling betydde också mycket i sammanhanget. Övergången till valvbroar som torde ha 
sin förebild hos de romerska tunnvalven, innebar ett stort steg framåt för brobyggandet i 
landet. Den lokala tillgången på sten var i stor utsträckning avgörande för den fardiga 
brons karaktär. Ingen av de äldre stenvalvbroarna var den andra lik. 

I Borås kommun finns idag ett flertal vackra stenvalvbroar bevarade. Vid en jämförelse 
med övriga delar av f.d Älvsborgs lan kan man se, att det finns förhållandevis störst 
antal stenvalvbroar i Borås kommun. Orsakerna till detta ar oklart men kan bero på 
lokala byggtraditioner, tillgång på skickliga byggmästare etc. En av Sjuharadsbygdens 
allra vackraste och kulturhistoriskt mest värdefulla broar leder över Viskan vid 
Segloraberg i Seglora socken. Den uppfördes 1860 på tillskyndan av Von Utfall på 
Seglorabergs säteri. Bron är byggd med @ra hela valv med dekorativa strömkoner och 
racken av massiva stenmurar. 



Figur 8. Stenvalvbro vid Segloraberg i Seglora socken 

Norr om Sparsör i Fristads socken finns ytterligare en värdefull stenvalvbro över Viskan. 
Den ar uppförd i tre spann och byggdes redan på 1820-talet. Bron ar belägen vid en 
indragen vagslinga vid riksväg 42. Ytterligare en värdefull stenvalvbro den s.k "Silas 
bro", finns vid L e b o  i Kinnarumma socken och löper över Lillan. Bron ar byggd 1865 
och ar enligt traditionen namnsatt efter brons murarmästare som hette Sil. Silas bro ar 
uppförd i två spann och hör miljömässigt ihop med den intilliggande kvarnen. 

Då tekniken att borra i berg under 1800-talets senare del efterhand blev alltmer 
utvecklad och vanligare, blev broarna så småningom mera lika varandra med 
kvaderhuggna stenar och bättre passning mellan de olika stenblocken. 1900-talets 
stenvalvbroar ar oftast standardmassigt utförda med segmentbåge och kilad sten. De 
känns igen på sitt mer "arbetade" utseende jämfört med de aldre stenvalvbroarnas grövre 
karaktär, Ett bra exempel på en sådan bro går aven den över Viskan och ar belagen norr 
om Seglora kyrka. Bron uppfördes under 1920-talet som en form av nödhjälpsarbete 
genom södra Sveriges statsarbeten. Det ar en mäktig stenvalvbro med tre valv, byggd av 
vacker huggen och i stora block utkilad granit, ca 40 meter lång. 

De senaste hundra åren har inneburit en enorm teknisk utveckling inom 
brobyggnadskonsten. Under 1800-talets senare del kom järn- och stålbalkbroar att 
efterhand konkurrera ut de aldre brotyperna av trä och sten. På senare år har många 
stenvalvbroar av kulturhistoriskt varde försvunnit och andra åter ar rivningshotade. 
Orsakerna härtill ar bl a den byggnadstekniska utvecklingen, trafikutvecklingen samt 
kostnadsutvecklingen. 



En ovanlig brotyp i kommunen ar järnvägsviadukten vid Viskafors i Kinnarumma 
socken, som ar en stålbalkbro av ramtyp, byggd 1946. Byttorps vägport ar en annat 
exempel på järnvägsbro av stålbalktyp. Den ar uppförd 1926 av Borås stad och AB 
Armerad Betong i Malmö och ligger vid Alingssåsvagen i Borås och ar en av f"a 
valvbroar i armerad betong. I Borås finns ytterligare en vägport med kulturhistoriskt 
varde. Den ligger vid magasinsgatan och uppfördes ursprungligen 1881 i samband med 
Herrljungabanans tillkomst. 

En landsvägsbro som ar den enda 1 sitt slag i f.d Alvsborgs lan, är belagen sydväst om 
Rydboholms kapell i Kinnarumma socken. Det ar en tvåleds bågbro i betong uppförd 
med ett spann byggd 1934 av AB Armerad Betong i Malmö. En brotyp som numera ar 
mycket ovanlig är spannverksbroarna. I Gingri socken vid Asen löper en spännverksbro 
över Viskan. Den ar av en ålderdomlig typ med landfasten av natursten och stöttor av 
bj alkar. 

Järnvägar 

Redan år 1847 försökte Greve A E von Rosen intressera Sveriges makthavare för 
jarnvagsbyggnation. Han anförde då ett exempel från Marks härad dar transporten av 
bomullsgarn var ett stort problem. Transportproblematiken bekymrade fabriksidkarna 
och förläggarna i industriorterna längs Viskan, och man bildade bl a en direktion för 
planering av en järnvägsförbindelse mellan Borås och Varberg. Det dröjde dock ända till 
1888 innan förbindelsen var fardig. Jarnvagen som drogs intill Viskans dalgång, innebar 
en andra industrialiseringsvåg i Borås och i Marks härad och kom ytterligare att 
förstärka dalgången som transportstråk. Jarnvagen kom att gynna redan befintlig industri 
och stimulerade nyetableringar. 

Den första järnvagsanknytningen i kommunen var mellan Borås och Herrljunga. Den 
stod klar 1863 och hör till de äldsta i Sverige. Den förband då Borås med västra 
stambanan som stod fardig 1858. Många inflytelserika personer i Borås var med i 
diskussionerna kring stambanans sträckning och de ville att stambanan skulle dras via 
Jönköping och Borås. Den minst kostsamma sträckningen var dock via Alingsås och 
Herrljunga. Jarnvagen mellan Borås och Herrljunga gjordes till en början smalspårig och 
detta innebar problem, eftersom de övriga banorna som anknöts till Borås var 
normalspåriga. Boråsgodset var därför tvunget att lastas om i Herrljunga. Redan före 
sekelskiftet 1900 breddades dock banan och fick samma spårvidd som de övriga. Banan 
ägdes av ett privat bolag, Borås Järnvägsaktiebolag, fram till 1940 då det förstatligades. 
Utmed banan anlades stationer och hållplatser som mer eller mindre påverkade 
samhällenas utveckling. Fristad och Borgstena är exempel på samhällen som växte upp 
kring järnvägen. 

Borås-Herrljungabanan kom att följa Viskan upp till Oresjön och sen vidare utmed den 
gamla landsvägen mot Borgstena. Banan kom att förläggas på den östra sidan av 
Oresjön och hållplatser anlades bla i Skogsryd, Sparsör och Frufallan. Det natursköna 
trakterna kring Oresjön lockade många förmögna Boråsare att förlägga sina utflykter och 
sommarnöjen hit och så småningom tog ett omfattande sommarvillabyggande fart i 
början av seklet. I Skogsryd strax norr om Borås uppfördes en pampig 



sommarrestaurang 1894. Den hade föregåtts av en mindre "caferörelse" vid ett torp i 
Långesten. 

Järnvägen mellan Göteborg och Borås öppnades 1894 men diskussionerna hade funnits 
sedan lång tid tillbaka, då man som tidigare nämnts ville, att stambanan skulle gå via 
Borås. Göteborg-Borisjärnvägen var av stor betydelse för godstrafiken mellan hamnarna 
i Göteborg och industrierna i Borås samt att den kom att utgöra en viktig länk till 
ostkusten, när sedemera Borås- Alvestabanan öppnade 1902. 

Föregångaren till Alvestabanan var Kindsbanan som stod klar 1880. Kindsbanan 
sträckte sig från Borås till Svenljunga. För att finansiera byggandet fick man teckna 
aktier. Dåvarande Toarps kommun kunde ej enas om något bidrag, beroende på stora 
meningsskiljaktigheter mellan norra och södra delen. Dessa skiljaktigheter grundade sig 
på att endast den södra delen av kommunen skulle G någon fördel av jarnvagen. 
Kindsbanan Kom därför ait dras i en stor sväng runt Kommunen. Kindsbanans tii i~omst 
innebar tillfalligt en utveckling av näringslivet i bygden, framförallt för godstrafiken 
som kunde frakta timmer på järnväg istället för att flotta. Kindsbanan kunde dock inte 
upp@lla alla förhoppningar och när man i slutet av 1800-talet önskade en fortsatt 
sträckning till sydöstra Sverige så beslutade man bygga en ny bana. Redan 1901 
övergavs vissa delar av banan och Alvestabanan tog över. Kindsbanan ar idag omgjord 
till landsväg. 

Borås hade i början på 1900-talet utvecklats till en betydande järnvägsknut. Stadens 
ledande industriidkare började då se sig om efter flera järnvägsprojekt att satsa på och en 
östlig riktning var det enda som fanns kvar. Banan Borås- Ulricehamn började byggas 
1915 och den öppnade för trafik tre år senare. Järnvägsbolaget kunde reducera 
kostnaderna genom att utnyttja Borås-Alvestabanans sträckning till Gånghester. Längs 
banan växte det upp flera samhällen vars tätortsutbyggnad jarnvagen haft direkt inverkan 
på. 

Tätorternas framväxt har att göra med framförallt två faktorer. Den ena är vattenkraften, 
som framförallt längs Viskans dalgång, tidigt far betydelse for lokaliseringen av de 
första textilindustrierna och därmed uppkomsten av mindre industrisamhällen. Den 
andra faktorn är kommunikationerna, där främst jarnvagen drog till sig industrier och 
därmed bidrog till tätortsutbyggnaderna. 

Det dröjde dock några årtionden inpå 1900-talet innan man kan börja tala om någon 
tätortsutveckling. På 1890-talets ekonomiska karta är det bara Borås stad och samhällena 
kring de äldsta industrierna som kan uppvisa någon koncentration av bebyggelse. De 
övriga samhällena hade i slutet av 1800-talet fortfarande en halvagrar prägel med några 
gårdar samlade i byar. På den geografiska kartan från 1917 ser man dock några fler 
tätorter som har bildats, framförallt efter järnvägarna. 



BOR& KOMMUN 

KARTA 9. Tätorternas framväxt 

Kartan visar befolkningskoncentrationen 19 17 . 
Tätorterna har framförallt bildats längst efter 
j ärnvägarna. 

::: Tätorter där varje prick är 1000 invånare. 

6 20.000 invånare. 
Tätbefolkad bygd 

Kalla: Karta över befolkningens fördelning i Sverige 
Sten deGeer 1917 



Järnvägen Borås- Varberg blev klar 1880 och detta innebar en andra 
industrialiseringsvåg i nuvarande Borås kommun. Langs Viskans dalgång runt 
Rydboholms, Svaneholms och Viskafors fabriker, växte det under slutet av 1800-talen 
upp mindre industrisamhällen av brukskaraktar. Fabriksledningen uppförde bostäder åt 
sina anställda, man byggde kyrka, skolor, handelsbodar etc. På 1890-talets karta ser man 
arbetarlangorna som är belägna intill fabrikerna på ett för bruksorter typisk satt. Dessa 
samhällen kom under 1900-talet att fortsatta expandera i takt med industrins utveckling. 

Framdragandet av Borås- Herrljungajärnvagen 1863 innebar, att flera stationssamhällen 
så smångom uppstod i den norra delen av kommunen. I Fristad dröjde det några 
årtionden in på 1900-talet innan samhället började expandera.Flera olika industrier fick 
faste, bl a startade AB Fristads skyddskläder sin verksamhet på 1920-talet och fick med 
tiden en omfattande produktion. Dessa småindustrier och de goda förbindelserna med 
Borås var orsaken till samhällets utveckling. En liknande utveckling kan ses i Borgstena 
i norra delen av kommunen, dar någon tätortsbebyggelse inte uppstår förrän p i  i920- 
talet. 

I Sparsör, Frufallan och Skogsryd uppfördes i början på 1900-talet sommarvillor langs 
med Oresjön. Det var främst rika affarsman från Borås som lat bygga dessa, i många fall 
pampiga sommarvisten. Järnvagens framdragande möjliggjorde ett pendlande till 
arbetena i Borås. Så småningom permanentades boendet och befolkningen ökade kraftigt 
i dessa orter. 

Figur 9. F.d soinmanrilla i Skogsryd 



Längs Göteborg- Boråsbanan uppstod också flera stationssamhällen bla i Sandared och 
Sjömarken. Sjömarken, med sin natursköna placering vid Viaredssjön hade tidigare varit 
en omtyckt badort med folkpark och servering. När jarnvagen drogs fram 1894 uppstod 
här en tätortsbebyggelse som in på 1900-talet nästan växte samman med Borås. 

Den allt större efterfrågan på fardiga konfektionsvaror samt de förbättrade 
kommunikationerna gjorde att trikå- och konfektionsindustrin snabbt växte upp i början 
av 1900-talet. Trikå- och konfektionsfabrikerna hade sin bakgrund i gårdfarihandel och 
hemvävnad. Vävstolen var till slutet av 1800-talet vanlig i de flesta hemmen, men enkla 
stickmaskiner började att ersätta vävstolen. Många arbetade åt firmor som vuxit upp i 
Borås, andra sålde själva. På 1920-talet började symaskinen ersätta stickmaskinen och 
verksamheten växte kraftigt. Från 19 1 O-talet och framåt dominerade hemsömnaden 
framför Ia'pri~ssömnaci och iängs Kivestabanans sträckning fanns t ex på i920-talet en 
speciell koncentration av dussinsömnad. Samspelet mellan konfektionsfabrikerna och 
hemsömnaden anses av många som en av förklaringarna till Sjuhäradsbygdens dominans 
inom konfektionsbranschen. 

I Målsryd fanns innan järnvägen kom endast tre gårdar och en handelsbod. J. A 
Pettersson byggde på 1910-talet där upp ett konfektionsföretag och ett helt nytt textilt 
brukssamhälle växte fram kring fabriken. Bolagsledningen uppförde bostäder, byggde 
kyrka skola etc. Ett annat exempel på hur en textilindustri format samhället är AB N J 
Johansson som sedan blev JOFLO i Aplared. Firman AB N J Johansson hade sitt 
ursprung i gårdfarihandel och hemsömnad som så många andra textila industrier under 
slutet av 1800-talet. Företaget växte kraftigt under 1930-talet och man byggde ut 
fabriken i Aplared, men startade också filialer i Skephult och i Borås. Under 1900-talets 
första decennier dominerade hemsömnaden kraftigt framför fabrikssömnaden, och i vart 
och vartannat hem arbetades det. Hemsömnaden fortsatte att dominera ända in på 1950- 
talet. 

För Dalsjöfors linneväveri som startade 1890 var det vattenkraften som var den 
utslagsgivande lokaliseringsfaktorn. Transportmöjligheterna var dock tidsödande och 
när jarnvagen mellan Borås och Ulricehamn öppnade för trafik 19 17, förlades en station 
till Dalsjöfors. Direktören för Dalsjöfors fabriker var också verkställande direktör for 
järnvägsbolaget och var naturligtvis en drivande kraft bakom anläggandet av jarnvagen. 
Runt fabriksanläggningen växte så ett blomstrande samhälle upp och ett flertal 
småindustrier kunde finna sin bärgning här. I Gånghester uppstod en liknande utveckling 
efter järnvägens framdragande. 

1930-talet var upptakten till den sömnadsexplosion som resulterade i en enorm ökning 
av antalet konfektionsfabriker i Sjuhäradsbygden. Bakgrunden var den ökade efterfrågan 
på konfektionsvaror som slog igenom bland de bredare folklagren. Konsumtionen steg 
med drygt 30%. Många trikåföretag slogs samman For att rationalisera och effektivisera 
tillverkningen. Konfektionstillverkningen koncentrerades till centralorterna, medan 
hemindustrin till vissa delar fortfarande levde kvar som underleverantörer till de större 
fabrikerna. Efter kriget uppfördes många mindre syverkstäder i de mindre orterna runt 



runt Borås. I Aspered, Dannike och Rångedala uppfördes ett flertal syfabriker på 1930-40-talet. 
En annan av de många mindre orter som expanderade kraftigt på 1930-40-talet var Brämhults 
samhälle som erdubblade sin befolkning från slutet av 1930-talet till början av 1950. 

Det var trikå- och konfektionsföretagen som dominerade arbetsmarknaden i Sjuharadsbygden och 
efter andra världskriget var 25 000 av 31 000 industrianstallda, ca 80% sysselsatta inom 
textilindustrin. Efterkrigstidens förutsättningar var goda. Har fanns outnyttjad kapacitet och 
investeringskostnaderna var låga. Dominansen av textilindustrin i forhållande till annan industri 
var total anda in på 1960-70-talet och sysselsättningen i Sjuharadsbygdens tekoindustri ökade 
fram till 1970. Den viktigaste förklaringen till detta var konfektionsindustrins stora ökning, dar bl 
a Algots utvecklades till Borås största företag. Invånarantalet inom Boråsområdet mer an 
fördubblades från 1920- 1970. 

Tekoproduktion började dock avta under 1970-talet och många gamla anrika företag lades ner. 
Orsilkema var bla den ökande importen frin fjärran Ostern och de kraftiga ioneökningarna 1974- 
1975 som slog hårt mot den redan olönsamma industrin. sysselsättningen inom tekoindustrin 
halverades mellan åren 1965-1987. Som en ersättning för den sviktande tekoindustrin kom en rad 
företag som resultat av statliga lokaliseringsåtgärder, främst inom verkstads- och plastindustrin t 
ex Ericsson Radar Electronics, Monsun-Tison, och Volvo bussar. Aven statliga institutioner 
lokaliserades till kommunen t ex statens provningsanstalt, SIFU samt högskolan med 
bibliotekslinje. Därutöver skedde en kraftig utbyggnad av den offentliga sektorn i stort. 

Näringslivet i Borås har de senaste 20-25 åren genomgått en stor strukturförändring som 
förvandlat staden från en utpräglad fabriksstad till en handelsstad med stor regional service. 
Postorderbranschen har bland annat starkt sina positioner under den senaste perioden, och ett 
flertal agenturföretag och huvudkontor för butikskedjor har tillkommit. Borås ar, tillsammans 
med dessa agenturforetag och sin industri, en av landets fem stora tullorter. 

Kommunen ingår sedan 1998 i Västra Götalands lan och genom utbyggnaden av motorvägen vill 
man främja de regionala kontakterna med Göteborgsregionen. Borås ligger vid ett livligt 
frekventerat riksvagsnät med anknytning till europavägarna och den nationella och internationella 
trafiken på Landvetter flygplats ar av stor betydelse för Borås näringlivskontakter med 
omvärlden. 

Konfektionsindustrin och postorderföretagen har medverkat till att skapa en omfattande 
köpturism med bl a fabriksforsäljningar som förstärkts av andra turistmål såsom t ex djurparken. 
Textilmuseet stora satsning 1999 med utställningen Tutankhamun's wardrobe har också bidragit 
till att göra Borås kant över stora delar av världen. 



BEBYGGELSETRADITION 

Allmogens bebyggelse 

Allmogens bebyggelse har varit mycket konservativt och få förändringar har skett genom 
seklen. Grunden till det byggnadsskick vi an idag kan se spåren av lades för mer an tusen 
år sedan. Oförändrade levnadsvillkor och knapphet med material och redskap har starkt 
bidragit till detta. 

Utmärkande för äldre tiders bebyggelse ar bl a dess starka geografiska prägel. 
Byggnadstyper har varierat mellan olika regioner och kulturområden. På samma gång har 
en stark traditionsbundenhet medfört att teknik och utförande inom dessa områden 
förändrats mycket långsamt. I Sverige har framförallt tre byggnadstekniker varit vanliga 
från medeltidens början; knuttimring, skiftesverk och korsvirke. Tillgången på lämpligt 
material har varit avgörande for valet av byggnadsteknik. 

Inte enbart materialtillgång utan aven vägar och kulturell samhörighet mellan olika platser 
har haft inverkan på forekomsten av en viss byggnadstyp. Nya ideer har ständigt spridits 
men förändringarna skedde, efter våra mått matt, ytterst långsamt, åtminstone fram till 
tiden omkring 1800. Närheten till Danmark och kontinenten har emellertid för 
Vastergötlands del i synnerhet de sydligaste häraderna inneburit en stark påverkan 
söderifrån, samtidigt som man aven varit förbunden med det småländska höglandet och 
utgjort en del av dess kulturområde. De vidsträckta skogs- och bergstrakterna i söder har 
visserligen utgjort en naturlig grans mot kustslätten men har har Atrans och Viskans 
dalgångar fiingerat som viktiga genomfartsleder. Hela Sjuharadsbygden har i stor 
utsträckning präglats av denna granskaraktar vilket bland annat kommit till uttryck i 
bebyggelsen. 

Sjuharadsbygden tillhör det västsvenska traditionsområdet och flera klassiska 
kulturgranser går genom området. En ar den s.k fabodgransen som karaktäriserar 
boskapsskötselns dominans över jordbruket. Denna gränsen har sin sydligaste utbredning 
genom norra Dalsland och Bohuslän. Skriftliga kallor från 1500-talet över Satila och 
Hede by i Marks kommun antyder dock att en fabodkultur ska ha funnits i dessa trakter. 
Detta skulle kanske kunna flytta fabodgransen betydligt längre söderut. En annan 
kulturgrans ar den s.k Flodström-linjen som urskiljer ett västligt område och sträcker sig 
diagonalt från nordvästra Värmland och Dalarna ner mot sydost och Kalmartrakten. 
Denna grans ar baserad på ett historiskt källmaterial från 1800-1900-tals statistik över 
fruktsamhet, självmord, religiösa och politiska preferenser. Den mest klassiska ar dock 
Sigurd Erixons kartering av de svenska gårdstyperna som publicerades redan 19 19. 

Borås kommun tillhör enligt dessa kulturgranser det västsvenska kulturområdet. Ett av 
huvuddragen inom detta område ar den s.k västsvenska gårdstypen som kännetecknas av 
att man- och fagårdsbyggnader ar mer eller mindre klart åtskilda. Grupperingen av de 
olika byggnaderna har här ej, som på många andra håll i landet, medfört någon bestämd 
placering, anpassad efter terrängen. Dar marken ar kuperad som i skogssocknarna, 
återfinns den odlingsbara marken ofta i höjdlägen. Gårdsbebyggelsen ar då ofta placerad 



på en höjd med bostadshuset något högre eller på samma nivå som ekonomibyggnadena. 
Bostadshus och ladugård ligger idag ofta parallellt eller i vinkel mot varandra. Intill äldre 
bostadshus från 1800-talet finns ibland en undantagsstuga, snickarbod eller gårdsbod 
förutom ladugården. Detta innebar att gårdsmiljön E r  ett slutet och nara intryck. 

Borås kommuns ålderdomligaste byggnadstyp ar den s.k högloftsstugan eller det 
sydgötiska huset. Högloftsstugan kännetecknas av sina gavelbodar eller högloft på varsin 
sida om en låg ryggåsstuga. Denna hustyp har funnits sedan medeltiden och har haft sin 
utbredning i ett brett bälte över landet från södra Öland över södra Älvsborg till södra 
Bohuslä.De aldsta bevarade högloftsstugor vi känner till idag ar från 1600-talet och 
många av dessa ar flyttade eller ombyggda till hembygdsstugor. Av Sjuharadsbygdens 16 
högloftsstugor finns 7 i Borås kommun varav fem stycken är hembygdsgårdar. 

Strax öster om riksväg 41 mellan Kinna och Borås ligger högloftsstugan Dammen. Unikt 
med denna är placeringen av häbbaret som ar tvärställt i förhållandet till ryggåsstugan. 
Sigurd Erixon nämner i Svensk byggnadskultur att han i samband med sina 
undersökningar endast påträffat nio stycken av denna typ varav tre var bevarade på 1940- 
talet. 

Figur 10. Högloftsstugan Dainmen 

Högloftsstugan blev så småningom förändrad till en langa med enhetlig yttre takhöjd. Det 
fick man genom att höja taket i ryggåsstugan i nivå med högloften. Hustypen kallas 
långloftsstuga, dar ordet långloft syflar på att vindsloftet sträcker sig genom hela husets 
längd. De aldsta långloftsstugorna ar uppförda i 1 112 våning och de yngre uppfördes i 
två hela våningar. I Sjuharadsbygden började man bygga långloftsstugor omkring 1730- 
40-talet och fortsatte fram till mitten av 1800-talet. I Borås kommun finns ett fåtal 



långlofisstugor bevarade och dessa ar framförallt från början och mitten på 1800-talet. 
Ett välbevarat exempel ar Udden som ar en långlofisstuga i 1 112 våning uppförd i början 
av 1800-talet, belagen i Tamta socken vid norra delen av sjön Saven. Ett annat exempel 
ar Langberget som ar uppförd troligtvis i slutet av 1700-talet, belagen i Stuvered i 
Dannike socken. Sandhults äldsta hus ar en långloftsstuga, Mölnebacka som uppfördes på 
1790-talet och som en gång i tiden var socknens största gård med kvarnar, såg, bränneri 
etc. 

Inom hela Sjuharadsbygden men kanske framförallt norr om höglofisstugans 
utbredningsområde har den s.k framkammarstugan varit vanlig. Framkammarstugan kan 
beskrivas som en enkelstuga som man har förlängt med antinget ett eller två rum. Många 
av dessa byggnader har rivits i samband med de stora förändringar som skedde på 
landsbygden under 1800-talets senare del och i Borås kommun finns endast ett tiotal 
kulturhistoriskt värdefulla framkammarstugor bevarade. Av dessa är hembygdsgården i 
Kinnarumma en av de bast bevarade. 

Vid en beskrivning av boningshusens utveckling i Sverige intar enkelstugan och parstugan 
de mest betydelsehlla platserna. Parstugan var en vanlig hustyp i Sverige under 1600- 
1700-talet. Byggnadstypen förekom framförallt på de större bondgårdarna. I Borås 
kommun samt i övriga Sjuharadsbygden är dock byggnadstypen mycket sällsynt 
förekommande idag, endast ett fatal kulturhistoriskt värdefulla parstugor har påträffats. 
Ett exempel ar Esstorp eller Skmbbe i Tarby socken som ar en nyligen renoverad 
parstuga från 1803. Den uppfördes av en agodelningsrattsledamot. 

Enkelstugan består av ett bostadsrum, stugan samt ett mindre kök bakom ett 
förstuutrymme. Parstugan består av två, vanligtvis lika stora rum på var sida om ett 
smalare förstuparti vars inre del avdelats till kammare eller kök. I Sjuharadsbygden och i 
Borås kommun har dessa plantyper dock inte haft någon särskild bred förankring. I Borås 
kommun finns ett tjugotal kulturhistoriskt värdefulla enkelstugor bevarade, dessa ar dock 
uppförda i mitten eller slutet av 1800-talet. Ett exempel på en välbevarad enkelstuga ar 
Nabben som ligger på en udde vid sjön Tolken i Aspereds socken. 

En av de hustyper som utvecklades ur enkelstugan och som kom att bli vanlig i trakten ar 
den s.k enkelsstugan med sidokammare. Under 1800-talets början kom förstugupartiet att 
breddas så att en liten kammare fick plats vid sidan om förstugan. Därmed förlängdes 
köket till ett s.k kallat långkök. Enkelstugor med sidokammare kan se valdigt olika ut, 
beroende på vilken tid huset ar uppfört. Byggnadstypen förekommer i såväl en som en 
och en halv våning, men också i två fulla våningar. Eftersom köket anda ar relativt smalt 
ar det väldigt vanligt att husen ar tillbyggda på baksidan. Söder om Aspereds samhälle i 
Grönelid finns två torpstallen med välbevarade enkelstugor med sidokammare. Dessa 
uppfördes i början av 1900 av en dagsverkstorpare. Båda dessa hus har tillbyggnader i 
form av en köksfarstu. 

Under 1800-talets senare hälft kom allmogen att anamma herrgårdskulturens 
byggnadstyper och salsbyggnader uppfördes som mangårdsbyggnader på större gårdar. 



Aven Marks forläggargårdar verkar ha haft ett visst inflytande på allmogebebyggelsen. 
Framförallt skedde dock många förändringar mellan perioden 1850- 1900. Den 
kännetecknades av en övergångsperiod från ett traditionellt till ett modernare 
byggnadsskick. Nya tekniker och material blev tillgängliga även for den breda massan: 
fabrikssågade och hyvlade paneler, ljusa oljefarger, snickeridetaljer med fantasifulla 
motiv, nya byggnadsformer och virkessnålare konstruktioner. Under denna tid 
utvecklades också dubbelradhuset och man började alltmer hämta förebilder från 
typritningar. 

Vid 1800-talets mitt slog den s.k dubbla planlösningen igenom på allvar. På de 
medelstora och och mindre gårdarna fick mangårdsbyggnaderna enklare utformning med 
endast e r a  rum grupperade kring den centralt placerade värmekällan. Hustypen blev så 
vanlig i västsverige att den har kommit att kallas det västsvenska dubbelhuset. 
Byggnadstypen ar vanlig i norra Halland, Västergötland, Dalsland och Bohuslän. 

Det västsvenska dubbelhuset karaktäriseras till sitt yttre av enkelhet och symmetri med 
ofta parvisa fönster rytmiskt placerade i bottenvåningens fasader, samt ett större i 
gavlarnas vindsplan. Det ar bland dubbelhusen vi oftast träffar på det sena 1800-talets 
omsorgsfullt utförda snickeridetaljer runt fönster, vindsskivor och takfötter. I Borås finns 
åtskilliga exempel på välbevarade dubbelhus t ex i Holmen, Rångedala socken, Hovalida i 
Gingri samt Torp i Sandhults socken. Efter laga skifte så började man också att anlägga 
trädgårdar med ideer hämtade från herrgårdskulturen men även från den litteratur som 
gavs ut kring sekelskiftet 1900. På Djäknegården i Grand, Ljushults socken finns en 
trädgård inspirerad av herrgårdskulturen med grusade gångar, gräsrundel, alle med lönnar 
etc. 

Figur 11. Djäknegården i Grand, Ljusliults socken 



Torp och backstugor 

I jordbruksbyarna fanns förutom de självägande bönderna också obesuttna, vilka bodde i 
backstugor utan tillhörande jord eller på torpställen i utmarksmiljö. Denna obesuttna 
befolkningsframväxt ökade väsentligt under 1700-talet. Under perioden 1740- 1850 växte 
gruppen självägande bönder med 16% medan landsbygdens egendomslösa dvs torpare, 
backstugesittare ökade med 240%. Den kraftiga befolkningsutvecklingen framtvingade en 
hemmansklyvning och en intensiv nyodling, varvid en omfattande torpbebyggelse 
uppstod. 

I Sjuhäradsbygden var hemmansklyvningen kraftig och det uppstod ovanligt många 
brukningsdelar med liten areal. Antalet brukningsdelar under 2 hektar var för avsborgs 
län 11 % i medeltal. Som jämförelse fanns i As härad mer än dubbelt så många små 
brukningsdelar under 2 hektar; 27%. I Toarps, Rångedala och Aspereds socknar som 
ligger i As härad berodde den stora hemmansklyvningen och de små brukningsdelama 
troligtvis mycket på den stora andelen gårdfarihandlare. Man fick nämligen som tidigare 
nämnts bara plocka ut ett handelspass för varje brukningsdel så det gällde att ha så många 
brukningsdelar som möjligt. 

Den starka ökningen i hemrnanstal och agoupplåtelser anges av landshövdingen i 
Alvsborgs län år 1838 såsom den förnämsta orsaken till den stora folkökningen. " En 
särskild förklaringsgrund kan hamtas från binäringarna i södra delen av länet vilka 
sysselsätta och föda en stor del av de obesuttna". Landshövdingen menade vidare att den 
folkökning på 90 000 som ägde rum från 1808 till 183 8 hade drygt hälften obesuttna. 

I Sjuhäradsbygden var hemmansklyvningen kraftig och det uppstod ovanligt många 
brukningsdelar med liten areal. Antalet brukningsdelar under 2 hektar var för Älvsborgs 
län 11 % i medeltal. Som jamförelse fanns i As härad mer än dubbelt så många små 
brukningsdelar under 2 hektar; 27%. I Toarps, Rångedala och Aspereds socknar som 
ligger i As härad berodde den stora hemmansklyvningen och de små brukningsdelama 
troligtvis mycket på den stora andelen gårdfarihandlare. Man fick nämligen som tidigare 
nämnts bara plocka ut ett handelspass för varje brukningsdel så det gällde att ha så många 
brukningsdelar som möjligt. 

Den starka ökningen i hemrnanstal och agoupplåtelser anges av landshövdingen i 
&vsborgs län år 1838 såsom den förnämsta orsaken till den stora folkökningen. " En 
särskild förklaringsgrund kan hamtas från binäringarna i södra delen av länet vilka 
sysselsätta och föda en stor del av de obesuttna". Landshövdingen menade vidare att den 
folkökning på 90 000 som ägde rum från 1808 till 1838 hade drygt hälften obesuttna. 

Torpen var vanligen belägna på hemmanens utmarker, där odlingsbar mark fanns. Man 
ingick muntliga avtal med markens ägare om torpets storlek, röjning, besittningsrätt samt 
övriga skyldigheter och rättigheter. Arrende för torpet betalades vanligtvis genom 
dagsverken i regel ett i veckan. Där flera hemman hade angränsande utmarker kunde det 
förekomma hela byar av torpstallen. 



En sådan by fanns i Rångedala socken på utmarksområdet mellan Vevelhult och 
Skogsslätt. På 1880-talet bestod den av åtta torp. 

Markägaren bekostade sannolikt byggnaderna på torpstallena. Dessa uppfördes oftast 
med enkelstugans planlösning. I vissa fall försågs husen med en tillbyggnad på gaveln för 
förvaring av ved och redskap. Stugans medelpunkt var den stora naturstensspisen som 
upptog en stor del av bostadsrummet men som i gengäld även omfattade bakugn och flera 
nischer. Många torpstallen har under senare tid lämnats öde och förfallit. Andra har %tt 
ny användning som fritidsbostader och därmed bevarats. Spridda över kommunen finns 
idag ett flertal torpstallen bevarade. Om man tittar på 1890-talets ekonomiska karta får 
man en god bild över 1800-talets förhållande med dess stora landsbygdsbefolkning. 

De flesta torpställena hittar vi i den södra och östra delen av kommunen. I Seglora fanns 
på 1800-talet 21 5 torp, i Kinnarumma ett loo-tal, Rångedala 140 samt i Aspered 1 13 
torpstallen. I dessa områden fanns nämligen försörjningsmöjligheter. I Seglora och 
Kinnarumma gav textil- och gummifabrikerna arbete och i Rångedala och Aspered fanns 
hemindustrin. Runt spetsfabriken i Gingri fanns i slutet av 1800-talet ett stort antal 
torpstallen. 

Exempel på torpstallen uppförda i mitten och slutet på 1800-talet ar Brannered, 
Skogafors och Hastemossen belägna i Alvared norr om Seglora. Dessa torp har ett 
typiskt läge i utmarken och till ett av torpen finns ingen körväg. Skogafors och 
Hastemossen har enkelstugans planlösning och används idag som fritidshus. Norr om 
Aspereds samhälle finns en samling torpstallen belägna langs en byväg. Ljungbacken och 
Enebacken ar enkelstugor uppförda i slutet av 1800-talet medan Eneberg ar en 
ryggåsstuga troligtvis från tidigt 1800-tal 

Figur 12. Torpstalle söder om Hemsjön i Sandliults socken 
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En särskild grupp torpstallen ar soldattorpen. Dessa ingick i indelningsverkets 
organisation som existerade mellan 1682 till 1901 och beboddes av indelta soldater för 
vars underhåll traktens bönder svarade. Ett tiotal soldattorp finns bevarade i socknen. I 
Toarps socken fanns på 1800-talet 22 soldater med varsitt soldattorp. Idag finns endast 
ett bevarat; Lökareds soldattorp som troligtvis ar uppfört i mitten på 1800-talet. I 
Knapphestra öster urn Dannike firns ett välbevarat soldattorp som utgörs av en 
enkelstuga med sidokammare. Soldattorpet ligger vid en mindre byväg och omges av ett 
ålderdomligt odlingslandskap med vallagda stenmurar som bla bildar en fagata. Det äldsta 
soldattorpet i kommunen ligger i Vanga vid den gamla byvägen . Torpet ar uppfört 1798 
och renoverades på 1990-talet. Den används idag som åretombostad. 

Till skillnad från torparna hade backstugusittarna ingen besittningsrätt till jorden utan 
endast nyttjanderätt till en bostad belagen på annans mark. Kyrkböckerna skilde också på 
backstugusittare och torpare. Backstugorna uppfördes ofta på den för byn gemensamma 
Tån. Backstugorna var uppförda som ryggåsstugor med ett rum och förstuga. Den inre 
delen av förstugan var avdelad till förråd av kläder och annat och i stugan fanns i ena 
hörnet en stor öppen valvspis med bakugn. Uthus fanns ej men vid bakre gaveln hade man 
inrättat en vedbod vilken murats upp av vanlig kullersten och hade tak av bräder. Tidigare 
var taken kladda med torv men på senare tid täcktes de av spån. I Rångedala fanns ca 15 
backstugor på 1800-talet och ännu in på 1950-talet fanns fira kvar varav två var 
bebodda. En av dessa ar Maltbacken som fortfarande finns kvar idag. Den ar uppförd i 
början av 1800-talet och ar belagen i den norra delen av Rångedala samhälle. Den ligger 
intill en nyuppförd villa och ar val underhållen. Den av stenar uppmurade vedboden har 
dock borttagits. Stugan var bebodd anda in på 1950-talet. 

Torpare och backstugusittare erbjöd en lattillgänglig och billig arbetskraft för bönderna 
och så småningom för den framväxande industrin. Torpbebyggelsen nådde sin kulmen 
samtidigt som industrialismen. Uppodlingen kom att avstanna genom att många torpare 
blev industriarbetare och flyttade in till industriernas arbetarbostäder. Vid textilfabrikerna 
i Rydboholm och Viskafors uppfördes flera arbetarlangor men många torpare bodde dock 
kvar i sina torp och vandrade istället fram och tillbaka. Dar odlingsmöjligheterna varit bra 
och vägförbindelserna goda har ett och annat torp levt vidare som småbruk eller som 
egnahem för industriarbetarna. I takt med industrialismen, emigrationen och 
urbaniseringen kom allt fler torp att överges för att på 1920-talet nästan vara försvunna 
eller övergivna. 

Storaårdar 

Under slutet av 1200-talet infördes av Magnus Ladulås det världsliga frälset, Det innebar 
att storbönder som hade råd att göra rusttjänst blev frälsta från de stående skatterna. 
Deras gårdar blev s.k frälsegårdar. De gårdar dar medlemmar ur adeln residerade brukar 
kallas sätesgårdar. sätesgårdarna utgör inget påfallande inslag i Borås kommuns 
landskapsbild. Det har i Sjuharadsbygden inte funnits underlag för samma "slottskultur" 
som i Skåne eller Mälardalen. Det finns dock i Borås kommun ett antal större gårdar som 
haft viss betydelse för kulturlandskapets förändring. 



Storgårdarna skiljer sig från allmogebebyggelsen genom påkostade huvudbyggnader samt 
fler och större ekonomibyggnader. Högreståndsarkitekturen har mer eller mindre direkt 
hämtat inspiration från utländsk byggnadskonst och är därmed mer tydligt medvetet 
skapad och modeinfluerad än landsbygdens övriga bebyggelse. Samtidigt har 
herrgårdsbebyggelsen tjänat som inspirationskälla och impulsgivare för spridandet av nya 
arkitektoniska och byggnadstekniska drag. 

Säterierna fick stadga och form vid Erik X1V:s kröning. Han ville omge sig med ett hov 
av "lysande män och anrika namn" och instiftade greve- och friherrevärdigheterna. För att 
ge de nya herrarna ståndsmässiga boställen bestämde Erik XIV att en grve skulle ha 
minst tre, en friherre två och en vanlig adelsman minst ett frälsesäteri. "Frälsena" 
utökades efterhand med ytterligare jordköp och vissa socknar kom att bestå av 
Övervägande frälsejord. 

Karl XI:s reduktion 1680 kom dock att f% ödesdigra konsekvenser för många adelsmän 
då stora delar av frälsejorden drogs in till kronan. Anledningen till reduktionen var att 
andelen frälsejord blivit for stor och att adelsväldet hotade att utplåna de självägande 
bönderna. Flera av frälsegårdarna drogs in till indelningsverket och kom att bli 
~Ecersbostäder. Ännu efter reduktionen fanns dock i Sjuhäradsbygden 102 frälsesäterier, 
alla ägda av adelsmän. 

Påtorps sateri i Fristads socken är kand sedan 1400-talet och den då kända släkten Gylta. 
Enligt sagner skall de ha funnits ett kloster på Påtorp och källarvalven under en av 
byggnaderna skulle kunna härstamma därifrån. Huvudbyggnaden är uppförd 1722 och 
tillbyggd 1870. Flygeln den s.k klosterflygeln är uppförd 1736. På gården fanns förr en 
ramsåg, ett valsverk, kvarnbyggnad, statarbostäder etc. Under sateriet låg tidigare ca 30 
frälsehemman från näraliggande socknar. (se figur 4 sid 20) 

Norr om Påtorp på höjden söder om Ärtingen i Bredareds socken ligger det forna sateriet 
Röhl. Säteriet .är känd sedan 1400-talet då gården ägdes av väpnaren Winge. Gården 
ägdes senare av bla släkterna Kafle och Uggla. Röhl ägdes i slutet av 1700-talet av von 
Wolffen som anlade ett järnbruk vid Hällered i Sandhults socken. Nuvarande 
mangårdsbyggnad är troligtvis uppförd under hans tid i slutet av 1700-talet. 

Uddetorps gård i Borgstena socken har aven den medeltida anor tillbaka till 1300-talet. 
Gården ägdes av släkten Oxehufwud fram till 1860-talet. En av ägaren till gården var 
krigsöversten och länsherren Anders Olofsson Oxehufwud. En släkting till denne man var 
den blivande faltherren Lennart Torstensson som tillbringade sina barndomsår på 1600- 
talet på Uddetorp. Nuvarande mangårdsbyggnad på Uddetorp uppfördes ca 100 år senare 
på 1700-t. Den är en salsbyggnad innehållande åtta rum och kök med en nyklassisistisk 
utformning. Uddetorps sateri ägde tidigare stora delar av socknen och under torpet låg 
6-7 torpanläggningar. 

I Ljushults socken ligger sateriet Arnäsholm. Ur Arnäsholms historia finns sagner om att 
gården skulle ha tillkommit på 1200-talet men bränts ner på 1300-talet samt att det skulle 



ha varit en befast anläggning. Den förste ägaren som omnämns i källorna är Gustav Vasas 
hövitsman Severin Q1 1546. Säteriet har även ägts av adliga släkter som Hård och 
Creutz. 1901 köpte den sägensomspunne Carl Sundbeck gården. Mangårdsbyggnaden är 
enligt uppgift uppförd på 1820-talet men de murade källarvalven talar om en betydligt 
aldre byggnad. Ev. har man byggt på en aldre husgrund. Två aldre flyglar flankerade 
också tidigare mangårdsbyggnaden ock idag kar man uppfort nya byggnader. På 1700- 
talet uppstår många torpstallen på Arnäsholm. 

En annan välkänd gård är Segloraberg i Seglora socken som tidigare låg under 
domprosteriet i Skara. 1545 förlänades Segloraberg till släkten Stenbock som ägde 
gården fram till reduktionen. Segloraberg kom 1856 att köpas upp av Rydahls 
manufaktur som förvärvade stora markområden i socknen. 1901 flyttade man 
huvudbyggnaden till Rydal och idag finns endast rester av en flygelbyggnad kvar på 
platsen. 

Till den agrara bebyggelsemiljön hör även boställen för prästerskapet, militära befal och 
för civila ämbetsmän. Enligt resolutionerna från 1720 och 1727 stadgas det att allmogen 
hade skyldighet att bygga sju hus på prastgården. Här anges aven byggnadernas storlek 
och utseende. Första byggnaden skulle innehålla i ena ändan två kamrar, mitt i 
byggningen sätesstuga och förstuga, i andra ändan av byggningen, kök med köksspis utan 
bakugn. Dessutom skulle det vara brygghus, bod med dubbel botten och loft, visthus, 
lada med golv och loge i mitten. Det sjunde huset var fahuset med stall. De prästgårdar 
som byggdes under 1700-talet kom att få karaktären av mindre herrgård. 

Seglora gamla prastgård uppfördes 1793 och användes som prastgård fram till 1942. k 
1964 förklarades Seglora gamla prastgård som byggnadsminne. Det finns en stiftelse som 
bildades 1949 som har till uppgift att bevara den ståtliga gamla prastgården. Denna 
byggnad är ett bra exempel på prästgårdens karaktär som mindre herrgård. 

Kommunistern var kyrkoherdens medhjälpare och kallades tidigare för kaplan. På 1680- 
talet fick kaplanen ett eget boställe anvisat på kronans mark, men han fick själv uppföra 
och underhålla sin hus. Ett f.d kaplan eller kornmunisterboställe finns idag bevarat i 
Bredareds socken; Hjälmryd uppfördes i slutet av 1700-talet eller början av 1800-talet. 
Den fick framkammarstugans planlösning och uppfördes i 1 112 våning. Kaplansbostället 
kom att bebos av 34 präster innan det nya kornmunisterbostället byggdes 1918. Det 
gamla kaplansbostallet fick då tjäna som arrendatorsbostad. Byggnaden renoverades på 
1940-50-talet och har genomgått förändringar de senaste åren med bl a tilläggsisolering. 
Byggnaden har dock i stort behållit sin ursprungliga karaktär. 

k 1682 genomförde Karl XI det s.k indelningsverket då bönderna indelades i rotar 
omfattande några gårdar vilka ålades att hålla en soldat med torp och utrustning. I 
samband med detta försåg kronan befalen med boställen vilka de var skyldiga att bebo, 
underhålla och bruka. Byggnaderna på boställena uppfördes eRer ritningar fastställda i 



bostallsförordningar, den äldsta från 1687 och den yngsta från 1836. Byggnadernas 
storlek och utseende varierade efter befalsgrad och efter rådande stilideal. 

Eskilsred i Seglora socken uppfördes 1853 som ett kaptensbostalle. Gården ar kand sen 
1397 och förlänades 1537 till fogden Nils Munk. ERer reduktionen 1689 drogs gården in 
till kronan som boställe till en löjtnant för att sedemera bli skattebefriad och förmedlad till 
säteri. Så småningom blev gården kaptensbostalle och år 1769 innehades den av kapten 
Stjernsparre. Nuvarande mangårdsbyggnad uppfördes åt kapten Silverhjelm och 1865 
bodde den siste kaptenen har Henrik Phannestill. h 1892 friköptes egendomen från 
kronan av kaptenen Phannestills hustni. 

I 

Figur 13. F.d Kaptensbostäilet Eskilsred i Seglora socken 

På Fristad Hed, dar Älvsborgs lans folkhögskola huserar idag finns ett fåtal 
militarbostallen bevarade. Fristad Hed var förläggningsort för Älvsborgs regemente från 
1797 till 1914. Nar man flyttade till Borås och Heden upphörde att vara förläggningsplats 
bortflyttade man flera av sina gamla byggnader. Overste- och majorsbostaderna finns 
dock kvar och används idag som privatbostäder. En tid tjänade de som lärarbostäder. 
Boställen ar uppförda på 1860-talet och ar representativa för militartidens byggnader. 

Aven de civila ämbetsmännen hade sina boställen t ex häradshövdingen, kronofogden och 
länsmannen. Esstorp i Tarby socken var t ex ursprungligen kronohemman för att sedan 
doneras till frälsegård. ERer reduktionen reducerades gården åter till kronohemman då 
under Älvsborgs regemente. Nuvarande mangårdsbyggnad uppfördes av en 
ägodelningsrattsledamot, som ar en äldre beteckning på en ledamot i en 
fastighetsdomstol. 



b a n a d e r  för förvaltning och offentlig verksamhet 

Landsbygdens aldre offentliga byggnader kan räknas tingshus, gastgiverier, sockenstugor 
och sockenmagasin, fattigstugor och ålderdomshem samt skolbyggnader. 

Häradet har alltifrån medeltiden och till våra dagar utjgort grundenheten för lokal 
förvaltning och rättskipning. De medeltida landslagarna påbjöd att häradstinget skulle 
hållas på en bestämd plats "vid rettan tingsstad". Under 1600-talet organiserades 
rättsväsendet i fastare former och stadsmakten verkade för att särskilda tingshus skulle 
uppföras. För att underlätta resor och inkvartering fördes tingshandlingarna i många fall i 
närheten av eller i en gistgivargård. 

Tingsplatserna i Västergötland var fram till 1640 ambulerande, och i Vedens härad finner 
man tidiga tingsställen i Orlanda, Borgstena socken och Längjum, Fristads socken. På 
1640-talet fick Vedens härad sitt första fasta tingsställe, Aslätt i Fristads socken. På 
1680-talet flyttades tingsplatsen till Borgstena kyrkby. Borgstena låg bra till ur 
vägsynpunkt och här fanns även en gästgivaregård. 

Borgstena var tingsställe fram till 1835 då det ersattes av Borås. Tinget erbjöds lokaler i 
rådhuset som stod fardigt 183 1. Detta rådhus var det fjärde i ordningen då Borås stad 
hade brunnit ner till grunden Qra gånger. Ett nytt tingshus för Vedens härad uppfördes 
1894-95 och detta finns kvar idag beläget på Södra Kyrkogatan. Tingshuset är uppfört i 
en tidstypisk nationalromantisk stil med tegelfasader och naturstensgrund. Tingshuset var 
i bruk till 1920 då Borås Godtemplare tog över byggnaden. 

När man i aldre dagar fardades utmed landets vägar var det brukligt att våldgästa 
bönderna och där, utan betalning kräva både kost och logi. Förfaringssättet var mycket 
betungande för bönderna och 1285 avskaffade Magnus Ladulås officiellt 
våldgästningsrätten. Så kallade rättare i varje by skulle istället hjälpa de vägfarande med 
både skjuts, livsmedel och härbärgen. Några särskilda härbärgen byggdes dock inte. Om 
rättaren själv inte kunde skaffa det den resande behövde skulle han anvisa "rätta" till 
någon annan. Sannolikt är detta upphovet till ordet "gastgiver" - den som gav bönderna 
gäster. 1355 stadgades att värdshus skulle upprättas utmed de större vägarna med högst 
2-2,5 mils mellanrum. Gästgiveriförordningar kom bl a 1636 där det fastslogs att "Ingen 
resande man skall må fördrista sig att rida Gästgivarens häst längre än till nästa 
gästgiveri". Gästgiveriforordningen utfördades även år 165 1 och i samband med 1734 års 
lag. 

I Borås kommun har det funnits ett nätverk av gastgiverier och skjutsstationer som ålagts 
för att hålla hästar för skjuts samt mat och husrum för de resande. Gästgivargårdarna låg 
ofta längstefter de större vägarna bl a längs med den medeltida landsvägen från Varberg 
till Skara t ex i Fristad och Borgstena. Gästgivargårdar fanns också i Sjömarken, 
Sandared i Sandhults socken samt i Falskog och Bytorp i Rångedala socken. I Sandared 
finns en f.d gästgivargård från 1808 bevarad, belägen mitt i samhället. Byggnaden som är 
uppförd i timmer i två våningar har genomgått en del förändringar genom åren framförallt 



interiört och även en del exteriört men trots detta besitter den stora kulturhistoriska 
värden då det är bland det äldsta huset i Sandhult. Bevarat från tiden som gästgiveri är bl 
a stenläggningen på framsidan av huset. Byggnaden fungerade som gästgivaregård fram 
till mitten av 1800-talet. Systemet med gästgiverier och skjutsstioner ägde bestånd ända 
in på 1930-talet då bilen så smångom tog över och drastigt förkortade restiden. 

I aldre tid ombesörjdes landsbygdens kyrkliga och världsliga angelägenheter till stor del 
inom socknen. Det främsta organet for denna lokala självstyrelse var sockenstämman som 
hnnits alltsedan medeltiden. Efter en nedgångsperiod i samband med reformationen 
stärkte åter sockenstämman sin roll under 1600-talet. Till dess uppgifter hörde att anställa 
präst, klockare och kyrkoherde samt att upprätthålla kyrkotukten. Stämman hade 
dessutom ansvaret för ärenden av rent världslig art som att sörja för väg- och brobyggen 
och anställa sockenhantverkare. Under 1700-talet då sockenstugorna torde ha blvit 
allmänna tillkom alltfler uppgifter- fattigvården och folkskoleundervisningen, 
brandstodsforeningar och sockenmagasin. Sockenstugorna var ibland förenade med 
fattigvårdsinrättningen men vanligare var att de fick inrymma den första 
skolundervisningen. Från och med 1862 års kommunallagar som kom att ligga till grund 
för den nuvarande kommunala förvaltningen blev sockenstugan ofta säte för såväl 
kommunalstämma som kyrkostämma vilka kom att ersätta den aldre sockenstämman. 

k 1757 utfardade Kunglig Majestät regler för inrättande av sockenmagasin. Genom att 
lägga undan spannmål under goda år skulle bönderna bättre klara de regelbundet 
återkommande missväxtperioderna. Långt ifrån alla socknar kom dock att uppföra dylika 
byggnader. De byggnader som byggdes placerades vanligtvis intill sockenstugan. Intill 
kyrkan i Rångedala finns ett gammalt sockenmagasin Strömsdal. När den inte längre var 
behövlig for sitt ändamål på 1870-talet inrättades där en diversehandel. 

Fattigvården handlades under medeltiden av kyrkan men i samband med reformationen 
föreslogs att socknarna skulle uppföra fattigstugor invid kyrkan. Rekommendationerna 
upprepades i 1600-talets lagstiftning, men i många fall sökte socknarna att lösa sin 
försörjningsplikt gentemot de gamla och fattigia med s.k rotegång. Det innebar att de 
fattiga i tur och ordning inhystes hos socknens hemmansägare. Under 1700-talet blev 
socknarna ansvar allt mer vedertaget och staten ökade sin styrning. Enligt 1734 års lag 
var socknarna skyldiga att inrätta fattighus. Befolkningstillväxten och 
landsbygdsbefolkningens proletarisering under 1800-talet gjorde fattigvårdsfrågan till ett 
betungande problem. Med 191 8 års fattigvårdslag blev fattig- och åldringsvården något 
humanare genom att rotegång och bortauktionering till lägstbjudande förbjöds. Enligt 
samma lag uteslöts de sinnessjuka från ålderdomshemmen, men klientblandningen var 
ändå stor med åldringar fattiga och sjuka. De äldre fattigstugorna ersattes under 1900- 
talets första decennier i de flesta fall av nyuppförda ålderdomshem 

Ett exempel på åldringsvårdens utveckling kan hämtas från Kinnarumma där 
fattigstugorna ersattes av ett ålderdomshem 1909. Genom en överenskommelse med 
Kinnarumma socken utgjorde Rydboholms fabriker ett eget fattigvårdssamhälle. Dvs 
bolaget var skyldiga att försörja sina f.d anställda som ej kunde klara sig. Rydboholms 



Aktiebolag skänkte därför hemmanet Stenastorp till kommunen för att dar uppföra en 
"vårdanstalt". aderdomshemmet bestod av två våningar med 15 rum och hade plats för 
10 pensionärer. På fastigheten fanns dessutom ladugård, svinhus, hönshus, slaktbod etc. 

Figur 14. F.d åiderdomshemmet i Kinnaruinma socken 

Ett annat exempel på filantropisk verksamhet ar från Ljushults socken. Halla gård 
uppfördes 1825 och 1879 köpte provinsialläkare Lorenz Friman gården. Han donerade 
den till Ljushults kommun för att dessa skulle använda den till fattiggård. 
&derdomshemmet som det senare bytte namn till var i bruk till 1958 då ett nyt 
ålderdomshem byggdes i Sexdrega. 

Skolundervisningen sköttes fram till 1800-talets mitt av kyrkan. Den var inte obligatorisk 
och den undervisning barnen fick varierade i högsta grad från ort till ort och tid till tid. 
1842 genomfördes folkskolereformen som stadgade att alla barn skulle undervisas i 
katekesen? innanläsning samt rakning. Alla församlingar ålades dessutom att inom fem år 
upprätta minst en skola som borde vara fast. Ute i socknarna drog man sig dock i det 
längsta för att bygga speciella skolbyggnader och lat i stället undervisningen ambulera 
mellan olika gårdar. Liksom fattigvården var skolundervisningen indelad i rotar. och 
Fristads socknar bildade en tid gemensamt skoldistrikt då de ej ansågs ha råd till att hålla 
fast skola och 1846 inrättades en ambulerande skola. Gingri församling köpte 1858 ett 
markområde och uppforde dar den forsta folkskolan i socknen. Skolan var i bruk till 1949 
då barnen flyttades till Fristads centralskola. 

I regel blev det sockenstugorna som utnyttjades som den första fasta lokalen för 
undervisningen. På en del håll tillkom skolbyggnader genom donationer. 



I Viskafors donerade brukspatronen vid Viskafors herrgård 1000 riksdaler som 
begynnelsefond till en skolinrättning. En sockenskola blev också inrättad men var tidvis 
nedlagd. Inte förrän folkskolestadgans tillkomst kom en mera ordnad undervisning till 
stånd. Folkskola uppfördes också 1898 som bekostades av Rydboholmsbolaget. Bolaget 
stod för alla kostnader kring skolan samt for lärartjänster. 

Efter folkskolereformens införande ökade antalet skolhus sakta men säkert i de olika 
skolrotarna. 1858 stadgades även om inrättande av särskilda småskolor, vilket mötte 
ett starkt motstånd från många socknar i landet. De första åren efter folkskolestadgans 
införande 1842 så var skolan i Vänga ambulerande, liksom i så många andra småsocknar. 
1859 uppfördes den första folkskolan och ett par år efter byggde man en småskola 
bredvid. Dessa var i bruk till 1923 då ett nytt skolhus stod fardigt. 

1800-talets samhällsförändring, industrialisering och framväxt av nya grupper ställde krav 
på högre utbildning och genom 1849 års reform upprättades de statliga Iaroverken. 
Folkskolan och läroverken var allmänbildande och Iaroverken mer yrkesinriktade och 
universitetsförberedande. Efter 1850 utgav överintendentsämbetet samlingar med 
normalritningar för skolhus som tillgodosåg de pedagogiska och hygieniska kraven. På 
landsbygden kom dock folk- och småskolehusen ofta att följa den lokala 
byggnadstraditionen. 

I kommunen finns flera skolbyggnader bevarade som alla speglar sin tillkomsttids 
byggnadstraditioner. Välbevarade skolor av kulturhistoriskt värde finns bla i Målsryd, i 
Funningen, i Seglora samt i Nordtorp. I Fristad finns en äldre skolbyggnad från 1850 som 
även fungerat som kommunall-ius samt en ceritralskola från 1939 som tillsammans bildar 
en värdefull skolmiljö av kulturhistoriskt värde. 

Figur 15. F.d folkskolan i Fristad, nuinera nlusikskola 



Folkrörelsens byggnader 

Till folkrörelserna som växte fram under 1800-talets andra halft raknas främst 
frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen,a rbetarrörelsen samt idrottsrörelsen. 

Ståndssamhällets upplösning och framväxten av industriella produktionsforhållanden 
under 1800-talet innebar en period av förändrade levnadsvillkor och nya idéströmningar. 
Inflyttningen till städer och tätorterfart och nya samhällsklasser uppstod. I de folkrörelser 
som tog form alltifrån århundradets mitt kunde människor förenas i en ny 
intressegemenskap- i en gemensam religiös övertygelse, för nykterhetens sak eller for 
rösträtt och fackligt inflytande. Från början samlades de nya rörelsernas anhängare till 
möten i hemmen eller i provisoriska lokaler, men snart uppstod behovet av egna 
samlingslokaler. Missionshus, nykterhetslokaler och Folkets hus uppfördes. idag ugör 
foiicröreisernas byggnader minnesmärken över en mer än hundraårig epok av 
samhällshistoria. Av den första generationen hus är en del redan borta, men merparten 
torde finnas kvar, om än ombyggda och förändrade. 

Frikyrkligheten och väckelsen gjorde sitt insteg i Borås socknar under 1800-talets andra 
hälft, i flera fall från 1870-talet och framåt .  Frikyrkorörelsen har ej varit så stark som i 
övriga delar av länet och i många socknar bildade man ej t ex missionsförsamlingar 
förrän på 1920-30-talet. Starkast har frikyrkorörelsen varit i den norra delen av 
kommunen, med Fristads, Tämta, Sandhults och Bredareds socknar . I övriga socknar 
har kyrkan dominerat. 

De äldsta missionshusen var ofta enkla med faluröd träpanel och vita sexdelade fönster. 
Rumsindelning, med en större och en mindre samlingssal och kök samt en mindre 
lägenhet för vaktmästare eller kringresande predikanter har förekommit allmänt. För att 
inrymma alla dessa finktioner har många missionshus byggts till i en eller flera etapper. 

Ett typiskt missionshus av det enkla slaget finns bevarat i Tärby socken. 
Missionsförsamlingen i Tärby bildades 1894 och de första mötena hölls i hemmen. . 

Byggnaden som uppfördes 1901 innehöll från början en samlingssal med ett rum och kök. 
1909 tillbyggdes huset med ytterligare ett rum och kök. Missionshuset donerades till De 
sju häradernas Kulturhistoriska förening 1994 och önskemål fanns från föreningen att 
byggnaden skulle flyttas till Borås Museum. 

Nykterhetsrörelen hade sitt första genombrott på 1830-40-talen genom Peter Wieselgren. 
Nykterhetsföreningar bildades runt om i socknarna i Södra Sverige, ofta på initiativ från 
prästen. Denna tidiga nykterhetsrörelse gick ofta hand i hand med väckelserörelsen. 

På 1870-talet började en ny och mer målmedveten nykterhetsrörelse, med starkare 
förankring att vaxa fram. 1879 hade godtemplarrörelsen, IOGT, %tt fotfaste i Göteborg 
och anmärkningsvärt snabbt nådde den ut till de mest avlägsna bygder. Under 1 goo-talets 
första decennier uppfördes i de flesta socknar logebyggnader och nykterhetsrörelsen 



nådde då sin höjdpunkt. I många socknar i Borås kommun var nykterhetsrörelsen den 
sammanslutning som vunnits mest gehör. 

I Transås söder om Borås uppfördes 1908 en IOGT-lokal, Fridenslund. Den fick en 
tidstypisk utformning med en enkel panelarkitektur med höga tvarpostfönster, veranda 
etc. I Viskafors startades 1903 en avdelning av nationalgodtemplarorden NGTQ med 
namnet Sven Eriksson. Att man valde namnet Sven Eriksson sades bero på att man 
trodde sig kunna påräkna stöd ekonomiskt från textilindustrin. Detta slog dock slint och 
avdelningen lades ner men bildades på nytt 1909 i Rydboholm. 1926 byggdes ett 
ordenshus i Rydboholm. Redan 1945 byggde man till och ordenshuset innehöll nu en 
lägenhet om ett rum och kök, två samlingssalar, bibli~tek~köksavdelning m.m. Lokalerna 
kom så småningom att upplåtas till samtliga organisationer och föreningar samt till 
teaterverksamhet. 

Uppförandet av arbetarrörelsens egna samlingslokaler startade på 1890-talet i 
Skånestaderna. Fackföreningarna hus i Kristianstad inrett i en ombyggd snickeriverkstad, 
brukar raknas som det första. 1893 invigdes Folkets Hus i Malmö och året innan hade 
landets första Folkets Park kommit till samma stad. Fram till 191 5 uppfördes 200 Folkets 
Hus i landet. 

Kopplingen mellan arbetarrörelsen och folketshusrörelsen var tidigt stark men längre fram 
kom andra aktiviteter an de rent politiska att knytas till folketshusrörelsen. De senare 
aktiviteterna, såsom dans och biografverksamhet blev ett viktigt ekonomiskt tillskott till 
den lokala organisationen. Den enda Folkets hus byggnad som uppfördes i kommunen 
förutom i Borås stad var i Aplared, Ljushults socken. Byggnaden stod klar 1938 och fick 
en för den tiden traditionell utformning. På grund av karv ekonomi startade man igång bla 
med lokalrevyer och Folketshusbyggnaden i Aplared kom mer att f"a karaktär av 
medborgarhus och samlingssal an Folkets Hus. 

Egnahems- och villabebyggelse 

Under 1870-talet framträdde på skilda håll i landet de första exemplen på ett 
egnahemsbyggande understött av företag eller olika filantropiska stiftelser. Motiven för 
detta var blandade och omfattade såväl klart uttalade kulturliberala som mer konservativt 
präglade strävanden. 1904 inrättades en statlig egnahemsfond som under en 
försöksperiod var avsedd att lämna bistånd till förvärv av jordbmksegnahem. Motiven till 
inrättande av denna lånefond var densamma i många stycken som de tidigare dvs att 
försöka motverka utflyttning från landsbygden, öka landets självförsörjning på 
jordbruksprodukter samt de viktigaste att motverka emigrationen. Verksamheten 
inriktades i första hand på landsbygden och man upplät mark för att uppföra mindre 
bostäder och jordbrukslägenheter. Huvuddelen av de statliga lånen kom alltså att gå till 
s.k småbruk. 

"Egnahem" betyder ursprungligen mindre friliggande bostadslägenhet med eller utan 
åtföljande jord dar boningshuset bebos endast av ägaren, vanligen arbetare och hans 



familj. ofii låg egnahemmen tillsammans på markområden vilka avstyckats från någon 
intilliggande gård och delats upp i tomter. Egnahemsbyggandet understöddes också från 
företagens sida. Istället för att bygga hyreskaserner till sina arbetare valde man på många 
håll att upplåta företagsmark för egnahemsbyggande. De anställda kunde även få låna 
pengar av företaget. Egnahemsbyggandet var ett satt för företaget att bibehålla en skolad 
arbetarstam som var ett livsvillkor för bolagets framtida utveckling 

I Dalsjöfors uppförde man tidigt egnahemsbostäder till sina anställda. 191 1 uppfördes det 
första egnahemmet, som var av tvåfamiljstyp, i närheten av fabriken. I Rydboholm, 
Viskafors och Svaneholm uppfordes också flera egnahemsområden. Rydboholmsbolagen 
var ända in på 1920-talet ointresserade av egnahemsrörelsen och var ovilliga att avyttra 
mark. Bolaget ändrade dock så småningom attityd och började sälja tomter 1924. 
Byggandet startade försiktigt på 1930-talet for att accelerera på 1940-talet. 
Egnahemsbyggandet var ett satt för företaget att bibehålla en skolad arbetarstam som var 
ett livsvillkor för bolagets framtida utveckling. I Målsryd köpte konfektionsföretaget J.A 
Pettersson upp jordbruksfastigheter i närheten av fabriken. Företaget styckade upp 
tomterna och både förmedlade och finansierade egnahemsbyggena. 

Figur 16. Egnahem i Rydboholm 
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1. Kulturlandskap i Fristad och Gingri socknar. 
2. Rölle, Dannike socken 
3. Finnekumla by, Rangedala socken 
4. , Bymiljöer i Vanga, Vanga socken 
5. Grand, Ljushults socken 
6. Längjums by, Fristads socken 
7. Hedared, Sandhults socken 
8. Örlanda by, Borgstena socken 
9. Hunghult- Upptröst, Seglora socken 
10. Arta - Sibbarp, Fristads socken 
1 1. Ammarp -Tittebo, Toarps socken 
12. Varnahult, Bredareds socken 
13. Koerhult, Seglora socken 
14. Kyrkomiljö i Tarby, Tarby socken 
15. Bramhults kyrka, Bramhults socken 
16. Seglora kyrkby, Seglora socken 
17. Ljushult kyrka, Ljushults socken 
18. Borgstena kyrkomiljö, Borgstena socken 
19. Viskafors och Svaneholm, Kinnarumma socken 
20. Rydboholm, textilindustrimiljö i Kinnarumma socken 
21. Dalsjöfors, textilindustrisamhalle i Toarps socken 
22. Malsryd, textilindustrisamhalle i Toarps socken 
23. Fristads stationssamhaile, Fristads socken 
24. Braten, Ljushults socken 
25. Äskhult,~edhult, Kinnarumma socken 
26. Gashult, Bredareds socken 
27. Kärret, Toarps socken 



1. Kulturlandskap med lång aprarhistorisk kontinuitet. Fristad och Gingri socken 

Kulturmiljön omfattar Gingri kyrkplats och Fristads kyrkby med omgivande odlingslandskap. 
Området består av två bebyggelsekoncentrationer belägna på höjdryggar i den öppna breda 
dalgången mot Viskan. Bebyggelsestrukturen ar typisk för sydsvenska höglandet med den aldre 
bebyggelsen koncentrerad till höjdryggarnas krönlagen. Den odlingsbara marken ar belagen på 
åskrön eller i sluttningarna ner mot Viskan. 

Kulturlandskapet vid Gingri och Fristads kyrkplatser utgörs av markanta höjdryggar eller 
drumliner. På en av drumlinerna ar Gingri by belagen. Odlingslandskapet runt byn består främst av 
betade och brukade åkrar, och ar geologiskt intressant då man idag kan se spår av inlandsisens 
framfart. Isavsmaltningen bildade tappningsrannor, och dessa rännor ar idag täckta med lövskog 
medan andra används som betesmark. 

Området har varit befolkat sedan lång tid tillbaka, därom vittnar de talrika 
fornlamningarna.Trakten kring Oresjö och Viskan har varit ett viktigt befolkningscentrum. Strax 
sydost om Mölarps ö på Viskans östra sida ligger "Kungagraven" som ar en hällkista från 
stenålder. Har ligger aven ett graxalt med ca 15 gravanlaggningar. Vid Bredgården i Gingri finns 
ett stort bronsåldersröse och några hundra meter västerut ligger ett gravfalt från jarnåldern. Invid 
Gingri lqrkplats och gamla byplats finns ytterligare ett gravfalt från jarnåldern bestående av högar 
och övertorvade stensättningar, De ensamliggande gravarna består av rösen, stensättningar och 
resta stenar. Utanför riksintresseområdet norr om Viskan mot Tärby, finns ett stort område som 
ar rikt på aldre röjningsrösen s.k hackerör. I området finns dessutom en domarring med 21 stenar 
och denna förekomst kan tyda på att röjningsrösena ar upptagna redan under bronsåldern. 

Området runt Fristad kyrka har också varit ianspråkstaget under lång tid. Har finns lämningar från 
sten-brons- och jarnålder. I prästgårdens trädgård och vid gården Ekeberg finns hällkistor och vid 
kyrkan finns bronsåldersrösen och ett jarnåldersgravfalt. På sluttningen österut från kyrkan sett 
finns flera områden med fossil åkermark. 

Fristad by var ursprungligen en av fem byar i området. Fristads och Langjums byar ar belägna på 
de östra sluttningarna ner mot Oresjö, Arta och Sibbarps byar på de västra sluttningarna samt 
Komlösa skogsby nordost om Fristads kyrka. Bynamnen kan i många fall ge belägg för var de 
första bosättningarna låg, och att ett by- eller gårdsnamn blivit sockennamn, ar ett av kriterierna på 
hög ålder hos bebyggelsen. Fristad omnämns 1343 i skriftliga kallor, och ar ett exempel på hur en 
kyrkby gett namn till socknen. 

På medeltiden uppfördes stenkyrkor i Langjum, Fristad och Gingri . Placeringen vid 
järnåldersgravar tyder på att man lade kyrkorna på gamla kultplatser. Kyrkorna i Gingri och 
Fristad hade liknande utformning som Tarby kyrka som fortfarande ar i bruk. Gingri medeltida 
kyrka revs 1862 och på samma plats påträffades då rester efter en ännu aldre kyrka. Fristads 
medeltida kyrka revs i mitten på 1800-talet och 1850 byggde man en ny gemensam kyrka för de 
båda socknarna. Kyrkan uppfördes i en s.k Karl-Johan stil och blev ovanligt rymlig med över 800 
sittplatser. Kyrkan fick tre klockor varav en kom från Gingri gamla kyrka. 



Fristad pastorat var under reformationen gemensamt pastorat för Gingri och Borgstena. 
Förutom några år mellan 1628 till 1680 låg aven Borås under Fristad. 1859 delades 
pastoratet och Fristad blev eget pastorat. Fristads prastgård ar belagen intill kyrkan och 
till prastgården hör aven en kyrkoherdebostad med ekonomibyggnader samt ett 
församlingshem. Tidigare låg fanns har en sockenstuga som aven användes som skollokal. 
Nuvarande prastgård ar uppförd 1825 som en salsbyggnad i två våningar. Byggnaden 
omges av en drängstuga samt av ett uthus. På 1930-talet uppfördes en kyrkoherdebostad 
som placerades mellan kyrkan och prastgården. På fastigheten finns idag 
ekonomibyggnader av olika slag med ladugård, stall, brygghus, stenkällare etc. Dessa ar 
uppförda i slutet av 1800-talet och början på 1900. 

Viskans lopp har sedan förhistorisk tid varit en viktig kommunikationsled. De allra aldsta 
vägarna ser vi idag som s.k hålvägar. I Langjums by samt norr om Viskan mot Gingri 

O 1 o. finns exempel pa naivagar. Gustav Vasa anger i en hrordning i540 viika vägar han anser 
vara lämpliga som handelsfarder. En av dessa ar langs Viskadalen, från Varberg till Skara, 
via Fristad. Vägen föjde Oresjön norr om Borås och korsade Viskan strax norr om dess 
utlopp i Oresjö. Här fanns tidigare ett vad, den s.k Jattalyckan, som övergavs på 1680- 
talet då det byggdes en bro har. 1829 byggde man en stenvalvbro i tre spann som 
fortfarande ar i bruk. Från Fristad gick senare en vag över åsen till Tarby via Gingri 

I Viskan har det sedan medeltiden funnits en mängd kvarnar, stampar och sågar. Mölarps 
kvarn har anor sedan 1540-talet och tillhörde på 1600-talet kyrkan. Nuvarande kvarn 
uppfördes 1928 och var i drift till slutet på 1960-talet. Den drivs idag av 
hembygdsföreningen. Intill kvarnen ligger Mölarps ö; som ar omgärdad på bagge sidor av 
Viskan. On hävdas idag som slåtteräng och har finns några enstaka hamlade askar samt 
en mycket artrik flora. 

Vid Mölarps kvarn uppstod de första industrierna i Fristad. Viskans fall gav upphov till bl 
a vadmalsstamp, spånhyvel, sågverk, snickeri, svarveri och mejeri. En av Fristads äldsta 
snickeri grundades har 1897 och tillverkade byggnadssnickerier och andra träförädlingar. 
Från den tiden finns pannhus och torkhus kvar. Norr om kvarnen finns ytterligare en såg, 
uppförd 1927, som fortfarande används. 

Vid ett av Viskans fall i Gingri socken uppstod 1893 Borås Spetsfabrik. 
Fabriksanläggningen startade 1891 i Borås, och var den första i landet. Runt fabriken 
växte det upp ett mindre brukssamhälle, dar bolaget uppförde bostäder till sina anställda. 
Sockencentrumet som tidigare låg vid den gamla byplatsen, på en av drumlinerna, 
flyttades i samband med spetsfabrikens tillkomst längre västerut. Har uppstod i början på 
1900-talet en mindre bybildning langs med vägen. 

På höjderna ovanför fabriken och Viskan byggdes disponent- och tjänstemannavillor. På 
en höjd mittemot fabriken uppfördes 1891 Villa Rydegård. Den uppfördes for 
disponenten vid fabriken, efter ritningar av den kände arkitekten Lars Israel Wahlman. 



Motiv för bevarande 

Området utgörs av ett öppet odlingslandskap med fornlamningsmiljöer som avspeglar en lång 
kontinuerlig bebyggelsehistoria. Har finns även en lång agrarhistorisk kontinuitet med allt ifrån de 
terrasserade åkrarna vid Fristads kyrka till slåtterängen på Mölarps ö. Den äldre bebyggelsen ar 
koncentrerad till höjdryggarna vilket är typiskt för det sydsvenska höglandet. På en av 
höjdryggarna ligger Fristads kyrka med prastgård och på den andra ligger Gingri gamla by, tillika 
kyrkplats. Langs Viskans dalgång finns bevarat spåren av några av de industriella näringar som 
uppstod framförallt från slutet av 1800-talet; t ex Mölarps, Kröklings och Risbro kvarn, Borås 
Spetsfabrik, Lövås såg. Området ingår i riksintresse för kulturmiljövården och för naturvården. 

Uttvck för miljön 

Viskans dalgång med fornlamningsmiljöer från sten- brons och jarnålder. Odlingslandskap med 
agrafhistorisk kontinuitet, Gingri kyrkoruin, Fristads kyrka 1850, prastgård - arrendatorsbostad 
1825- 1940, spetsfabriken 189 1, disponentbostad 1893, tjänstemannavilla 1945, Risbro kvarn 
1909, Mölarps kvarn och såg 1927- 1928, Kröklings kvarn 1930, mangårdsbyggnader 1880- 1950, 
Ore bro 1829, Risbro spannverksbro . 

Figur 17. Fristads kyrka 



EK.KARTA: Fristad - Gingri 7226, 7227 



2. Rölle i Dannike socken 

Rölle i Dannike socken ar belagen langs en dalgång som leder från sjön Tolken och 
söderut mot Dannike. Gårdarna ligger langs den västra dalsidan, dels nere vid vägen och 
dels högt uppe på dalsidan. I Rölle finns ett av kommunens värdefullaste odlingslandskap. 
Har finns dels vackra ekhagar, sten- och blockrika betesmarker samt valbevzirade 
slåttermarker. Området skyddas sedan 1984 som ett naturvårdsområde och skötseln ar 
idag inriktad på traditionella brukningsformer med årlig slåtter, bete och åkerbruk. I 
miljön finns kulturhistoriskt värdefulla gårdsmiljöer, varav två ligger val samlade med 
ekonomibyggnaderna runt en gårdsplan. Tillsammans med äldre körvägar bidrar dessa till 
helhetsintrycket i ohrådet. 

Området ar relativt fattigt på fornlämningar varför man kan anta att området ar sent 
ianspråktaget. I Stålarp, norr om Rölle finns dock en hällkista och strax väster om Rölle i 
Harekulla har @nd av stenålderskaraktar påträffats. Några lamningar från bronsålder ar ej 
kända varför man kan anta att området ej blivit bebott förrän på järnåldern. Fynd från den 
tiden finns bla i form av slagg av lågteknisk typ, som har påtraffats på impediment i 
åkermarken. Förekomsten av fornåkrar tyder också på att man har varit bosatt har sedan 
åtminstone jarnålder. 

Vad som gör Rölle så intressant ar att många av de gamla ängs- och åkermarkerna 
fortfarande brukas och att de i vissa fall har kvar sina ursprungliga former. Vid en 
jämförelse med storskifleskartan från 17 19 och den nutida kan man se att åkern närmast 
den ursprungliga gården Rölle 1:3 i stort sett är densamma. Ursprungligen odlade man 
korn och råg har med ensadesbruk medan man idag odlar vall. I den gamla åkermarken 
finns flera fornåkrar med terrasserade kanter, och i anslutning till odlingsytorna finns 
också ett flertal små övertorvade odlingsrösen. 

Det som ar särskilt värdefullt i området ar dock förekomsten av gammal hackslåttang. 
Hackslått ar en sällsynt naturtyp men i Rölle ar den relativt stor. Hackslåttangen består 
idag av glest ställda och valtuktade hasselbuketter som utgör ett gott exempel på hur 
lövbevuxna ängar en gång sett ut. Ängen slås idag med lie på samma satt som man gjorde 
på 1700-talet. I ängsmarken bakom mangårdsbyggnaden på Rölle 1:3 finns en ask som 
bar spår efter lövtäkt, och på gårdsplanen framför Rölle 1:4 finns ytterligare en ask som 
har hamlats. 

Den odlingsbara marken beskrivs på 1700-tals kartan som stenig och mager och att man 
vid torkår knappt Gr igen utsädet. Angsmarken ar också den mycket stenbunden men 
dock mer bärande. Från utmarken fick man bränsle, ved och hägnadsvirke samt ollonbete 
till svinen vid goda år. För att Mara sig på de förhållandevis magra jordarna var 
biinkomster nödvändiga. På Rölle kompletterades jordbruket med vävning och spinning 
och dessa varor, jämte smör- och ost, såldes sedan till Borås. 

Rölle omnämns i jordeböckerna första gången 1546 som kronohemman. Gården upptas 
på 1700-talet som 3/4 mantal frälse, tillhörande Torpa säteri. Fram till 1914 tillhörde hela 



socknen, med undantag av fyra gårdar, Torpa. Rölle som då bestod av fyra 
brukningsdelar skiftades 1853 i två delar och den ena gården flyttades ut. Kvar på 
ursprunglig plats ligger Rölle 1 :3. 

Rölle 1 :3 ligger val samlad med ekonomibyggnaderna åtskilda från mangårdsbyggnaden 
enligt den västsvenska gårdstypen. Mangårdsbyggnaden är uppförd 1840 medan 
glasverandan tillbyggdes 1910. Den gård som flyttades ut vid laga skifte låg strax söder 
om denna byggnad. En av de två stenkallare som idag finns på gården tillhörde den 
gården. I vinkel till den ursprungliga mangårdsbyggnaden uppfördes en undantagsstuga 
omkring 1870. Den blev också tillbyggd med en glasveranda 1910 liksom 
mangårdsbyggnaden. Intill undantagsstugan uppfördes ett uthus som innehöll bryggstuga, 
vedbod och hönshus. Fastigheten delades 1960 och undantagsstugan styckades av och 
blev fritidshus. Den omgärdas idag av ett s.k haststaket. 

Strax söder om byplatsen uppfördes 1923 ytterligare en gård. Den har det västsvenska 
dubbelhusets planlösning och ar mycket välbevarad i alla detaljer. Till fastigheten hör flera 
ekonomibyggnader bl a en ladugård och en stenkallare. På gården framför huset står en 
ask som bar spår efter lövtäkt. 

Motiv för bevarande 

Ett av kommunens värdefullaste odlingslandskap med valbetade hagar, småskalig odling, 
fornåkrar och hackslått. Området brukas i dag med traditionella brukningsformer och har 
finns idag en fin flora knuten till hackslåtten. I miljön finns kulturhistoriskt värdefulla 
gårdsmiljöer, varav två ligger val samlade med ekonomibyggnaderna runt en gårdsplan. 

Uttmck för bevarande 

aderdomligt odlingslandskap, odlingsrelaterade spår i form av fornåkrar, odlingsrösen, 
stenmurar. Kulturhistorisk värdefull bebyggelse 1840- 1922 

Figur 18. Välbevarad gårdsbebyggelse i Rölle 



EK.KARTA: Rölle 7208 



3 .Finnekumla by. Rångedala socken 

Finnekumla by ar belagen på en tydligt markerad åsrygg eller drumlin som sträcker sig 
från Rångedala och söderut mot Toarp. Odlingslandskapet längs åsen har i stora drag 
behållit en ålderdomlig karaktär och langs vägen från Ekebacken i väster till Finnekumla 
by finns flera valhavdade ek- och björkhagar. I dessa hagar finns rikligt med 
odlingshistoriska spår bl a stenmurar och odlingrösen. Söder om Håkansgården ligger ett 
odlingsröseområde med oregelbundna stenmurar som löper kors och tvärs igenom 
landskapet och som troligtvis är mycket gammalt. 

Att området har varit bebott under lång tid visar det rikliga fornlärnningsbeståndet med 
gravfalt från brons- och jarnålder som ligger i täta koncentrationer på höjdsträckningen 
mellan Södra Ving och Rångedala. På Finnekumla Södergården påträffades bl a på 1890- 
talet en hällkista. I området finns också ett flertal fagator, hålvägar etc, vilket tillsammans 
iiied furriZm-ingarna tyder p i  att detta ar; en gammal iniiiurbygd 

Namnet Finnekumla anses också åsyfta på kummel i dess äldsta beteckning för 
gravminnesmärke. Byn anges vara ett ställe som äger "minnesmärken efter finnar". I den 
norra delen av byn finns ett stort område med odlingsrösen som på lagaskifteskartan 
markeras som åkermark. Detta område ligger långt ifrån den gamla byplatsen vilket tyder 
på att det ev. kan ha funnits ytterligare en bybildning. Finnekumla omnämns 1486 i de 
medeltida kallorna och 1542 upptas sex gårdar samt några utjordar och ängar. Den gamla 
byplatsen låg vid nuvarande Håkansgården. Dagens bebyggelse har fortfarande kvar den 
täta bystrukturen från tiden före skiftet och gårdarna ligger på rad efter varandra langs 
vägen. 

Mangårdsbyggnaderna ar uppförda efter laga skifte 1860 och flera av dessa besitter idag 
kulturhistoriska varden genom sin, i stort sett, välbevarade utformning. På gårdarna finns 
ofta undantagsstuga eller lillstuga brygghus, ladugård, vagnslider, stenkallare etc. 

Jordbruket var den viktigaste huvudnäringen trots att många åkrar var små och steniga. 
Det stora stenröjningsarbetet, som har resulterat i den mångfald av odlingsrösen och 
stenmurar vi hittar i området, accelererade i slutet av 1800-talet. Den stora 
befolkningsökningen på 1800-talet gjorde att man behövde utnyttja all tänkbar mark. Ett 
satt var att genom sjösänkningar omvandla mossar och mader till åkermark. Mellan 
Varnumssjöarna och Finnekumla by ligger Sörgårdsmaderna som under slutet av 1800- 
talet blev uppodlade. 

Den utvärderade miljön omfattar aven Rångedala by, som har varit sockencentrum sedan 
tidig medeltid. Byn omnämns första gången 1401. Här låg tidigare, på platsen for 
nuvarande kyrkobyggnad, en medeltida kyrka av sten. Den lär ha uppförts på 1 loo-talet 
och aven haft en foregångare i form av en stavkyrka. Medeltidskyrkan revs 1847 och den 
nuvarande kyrkan i sk Karl-Johanstil uppfördes. Kyrkan uppfördes på Rångedalaåsen som 
då gick anda fram till kyrkogården. Strax öster om kyrkan uppfördes 1826 en prastgård 
som beboddes av präster fram till 1918 då en ny prastgård uppfördes. 



På 1800-talet uppfördes vid kyrkan ett flertal byggnader för sockenkommunala 
verksamheter; bl a en folkskola som byggdes redan 1840 och ett sockenmagasin. 
Sockenmagasinet övergavs på 1870-talet för att ersattas av en handelsbod. 
Sockencentrumet kom att flyttas från kyrkan till stationen nar järnvagen mellan Borås och 
Ulricehamn anlades 1917. Här växte så småningom upp ett mindre samhälle. De 
förbättrade kommunikationerna tillsammans med en tradition i hemsömnad, möjliggjorde 
att ett flertal syfabriker kunde uppföras i Rångedala på 1940-talet. I Rångedala förekom, 
som i så många andra socknar, hemarbete, man vävde bl a mattor och hästtäcken av 
nöthår. Denna form av hemarbete upphörde under slutet av 1800-talet då den s.k 
dussinsömnaden ersatte vävningen. 

Motiv för bevarande 

Kulturlandskap med lång bebyggelsekontinuitet. Har finns fornlämningar från sten- brons, 
och jarnålder. Dessutom finns ett flertal odlingsrelaterade spår som t ex odlingsrösen och 
stenstrangar i det valhavdade landskapet. I Finnekumla by finns bebyggelselägen som 
avspeglar en äldre struktur som byn såg ut innan 1800-talets omvälvningar. Flera av 
gårdsanläggningarna, uppförda i huvudsak efier laga skifte, besitter kulturhistoriska 
varden.Området omfattar aven Rångedala kyrka med f d  prastgård och 
komministerbostad. 

Uttrvck för bevarande 

Fornlamningsmiljöer från sten- brons- och jarnålder. Odlingsrelaterade spår i form av 
odlingsrösen, stenmurar och fagator. Rångedala kyrka från 1847, f d prastgård 1826, 
komministerbostad 19 18, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse från 1826-1 940-tal. 
Stenvalvbro vid Rångedala kyrka. 

Figur 19. Finnekumla by i mitten på 1950-talet 
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EK.KARTA: Fii~neku~illa- Rårigedala 7227,7228 



4.Bvrniliöer i Vanaa. Vanga socken 

Området omfattar de två byarna Vanga och Vangtorp. Dessa byar ligger idag på en långsträckt 
drumlin som till största delen odlats upp. Dagens landskap ar ett lagaskiftelandskap dar 
bebyggelsen ligger på rad efter åsens krön, och vällagda stenmurar avgränsar de långsmala agorna. 
Vid Vanga ligger bebyggelsen idag utefter den gamla byviigen som har kantas av stenmurar på 
ömse sidor. I östra delen av byn bildar stenmurarna en fagata som under årens lopp fatt karaktär 
av hålväg. 

På dmmlinen som sträcker sig från sydväst mot nordost, har man sedan lång tid tillbaka bedrivit 
jordbruk. Goda dräneringsförhållanden och lattodlad mark har bl a gett förutsättningarna. Spår 
efter äldre tiders brukande, vittnar bla fornåkrarna vid Stommens gård om. Området har dock varit 
bebott längre an så. Vid Larsagården och Mellangården i Vangtorp finns stenåldersboplatser, och 
norr om Vanga damm, intill Vanga skola, finns bla ett gravfält innehållande lamningar efter brons- 
och järnålder. 

Vanga by har sedan kristendomens införande varit sockencentrum. Nuvarande kyrka, som ar 
uppförd 1905 i röd granit, ar den fjärde i ordningen av församlingskyrkor. Den röda granit som 
kyrkan ar uppförd av, ar huggen på Tormundsås mark, en gård strax väster om Vanga mosse. Då 
man 1905 rev stenkyrkan från 1600-talet påträffades rester av en stavkyrka. Lamningarna efter 
kyrkan i form av breda utsirade ekplankor fraktades till Stockholm, dar de sedan förstördes i en 
brand på 1920-talet. Sentida dendrokronologiska undersökningar har visat att det tidigare hnnits 
två stavkyrkor. Den första uppfördes troligen mellan åren 1063-1065 och var i bruk ca 180 år. 
Den andra stavkyrkan innehöll en del återanvänt virke från de första kyrkan och ar troligen 
uppförd mellan åren 1240-1243, och var i bruk till 1642, då stenkyrkan uppfördes. En 
dendrokronologisk undersökning gjordes också av det gamla vapenhuset, som idag finns på 
kyrkogården. Det tillhörde ursprungligen stenkyrkan som revs 1905. Resultatet från 
undersökningen visade att boden innehöll virke från 1000-talet och 1200-talet. 

Byarna Vanga och Vangtorp omtalas i de äldsta jordeböckerna 1485 resp.1483. 1540 fanns sex 
gårdar i Vänga och Srra i Vangtorp. Fram till mitten på 1800-talet låg gårdarna i Vanga samlade i 
en Munga runt kyrkan,men vid en brand 1830 brann större delen av byn ner. I samband med laga 
skifte några årtionden senare flyttades gårdarna ut till sina nuvarande lagen och varje gård fick 
sedan markremsor som sträckte sig tvärs över åsen. Gårdarna bands ihop av vägar som gick langs 
åsen, varigenom bebyggelsen fick sin karaktär av radby. 

Aven i Vangtorps by ligger idag bebyggelsen i högsta krönlage. Före laga skifte så låg dock 
gårdarna nedanför åsen i ett nerhasat läge strax intill nuvarande Mellangården. Inägomarken med 
ängs- och åkermark låg samlad uppe på krönet och var inhägnad. Mellan ängen och åkermarken 
fanns dock inga stängsel vilket tyder på att man släppte ut djuren på ängen efter skörden. Laga 
skiftet 1853 innebar att gårdarna flyttade upp på krönlaget och att man röjde åkrarna från 
odlingsrösen och sten. All denna sten ser vi idag upplagd i stora dubbla stenmurar som avgränsar 
åkrarna. 



Denna radbykaraktar som blev resultatet av skiftet, finns inga spår av i området norr om kyrkan. 
Har ligger gårdarna samlade på samma sida om landsvägen. Området utgörs bl a av en skolmiljö 
bestående av småskola,folkskola,lararbostad samt ett Ed sockenmagasin. 1859 uppfördes Vangas 
första folkskola och några år senare uppfördes småskolan och båda dessa var i bruk till 1923, då 
ett nytt skolhus stod fardigt. Folkskolan och lärarbostaden ligger i vinkel intill varandra och i 
mitten finns en stor gräsplan samt nggra hadade träd som bildar hack runt lärarbostaden. Bakom 
skolan ligger ett uthus med utedass. Småskolan ar belagen på en annan fastighet norrut langs 
vägen och intill denna ligger en gammal stenkallare som använts som sockenmagasin och 
slöjdlokal. 

Vid sjön Saven och vid saveån har det sedan lång tid tillbaka funnits en industriell verksamhet. 
Langs med Saveån fanns förr 12 skvaltkvarnar och i slutet av 1850-talet uppfördes Vanga kvarn 
samt en starkelsefabrik. Denna revs i slutet av 1950-talet men hembygdsföreningen byggde upp 
den igen. Sjön Saven användes som flottningsled och tog emot timret uppifrån de stora skogarna i 
norr och fraktade det vidare till sågverken. En ångsåg fanns vid Bergsgården, samt en som 
fortfarande ar i bruk, vid Vanga damm. 

Jordbruket har varit den viktigaste näringen i Vanga. I början av 1800-talet fanns i Vanga socken 
endast 50 ha öppen jord medan det i mitten på 1900-talet ökat till 300. Fortfarande finns många 
småbruk i drift. I Vangtorps by finns 14 gårdar som bedriver jordbruk. Befolkningen har dock 
under de senaste decennierna minskat kraftigt. Som mest fanns det på 1880-talet nästan 600 
personer, för att 100 år senare mer an halveras. Servicen i form av affarer, skola, post etc har lagts 
ner och Vangaborna måste idag ta sig in till Fristad för att få del av denna service. Under de 
senaste åren har dock en del nya hus uppförts i området Lyckorna och ett flertal familjer flyttat in. 

Motiv för bevarande 

Sockencentrum sedan tidig medeltid. Byarna Vanga och Vangtorp ligger på en långsträckt drumlin 
som till största delen odlats upp. Området troligtvis tidigt bebott, spår efter odling i form av 
fornåkrar finns i anslutning till drumlinen. I byn Vangtorp finns ett tydligt lagaskiftelandskap med 
bebyggelsen belagen efter åsens krön med åkrarna omgärdade av vällagda stenmurar. 

Uttryck för bevarande 

Fornlämningar i form av stenåldersboplatser, gravfalt innehållande lamningar från brons- och 
jarnålder, område med fornåkrar. Sockenkyrka från 1905, vapenhus 1000- 1200-t, stenmurar, äldre 
byväg, fagata, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse; bl a en skolmiljö norr om kyrkan. 



Figur 20. Vanga kyrka 



EK.KARTA: Vanga 7235 



5. Grand, Ljushults socken 

Byn Grand ligger på toppen av en mäktig drumlin, vars ytformer kontrasterar mot 
omgivningens brutna terräng. Från landsvägen genom byn har man vidsträckt utsikt mot 
nordväst och från andra delar av byn ser man åt motsatt håll med Lyssjön i förgrunden. I 
den västra sluttningen finns stora betesmarker med valhavdade hagmarker och vid Grand 
Djaknegården, som tidigare hette Overgården, finns ett småbrutet odlingslandskap med 
odlingsrösen och stenmurar. Strax norr om gården har man på senare tid uppmärksammat 
ett område med flacka ålderdomliga röjningsrösen, vilka idag ligger i skogsmark. Detta 
kan eventuellt tyda på att området ar koloniserat redan på bronsåldern. I den nordöstra 
delen av området norr om gården Assared finns ytterligare ett område med röjningsrösen. 
I övrigt ar området fattigt på fornlämningar men en stensättning finns dock söder om 
Knutsgården. 

Grand omnämns första gången i jordeböckerna 1542 och i byn fanns då fem gårdar. En av 
dessa var Yregården som i aldre jordebok upptas som 112 mantal kronohemman. Gården 
omnämns sedan på 1660-talet. På en karta'från 1699 beskrivs markanvändningen på de 
tre gårdarna Yregården, Assaregården och Kätteback. På Yregården och Assaregården 
finns 14 åkrar upptagna och på Assaregården och Kätteback låg dessa samlade strax norr 
om gårdstomten medan de på Yregården var spridda över ett större område. Akrarna 
beskrivs som steniga och svårbrukbara och brukades med ensade. Ängen beskrivs aven 
den som stenig och beväxt med ek, asp, ask hassel m.m. Från Yregården österut löpte en 
fagata till betet på utmarken. På utmarken fanns samfallt bete och skog till vedbrand, 
gärdsle och till husbehov.Til1 gården hörde aven en humlegård, med 50 humlestänger. 

Enligt en storskifteskarta från 1790-talet fanns en mindre bybildning med två gårdar; 
Knutsgården och Djaknegården, belagen strax norr om nuvarande Knutsgården. Om 
dessa gårdar ar utflyttade från Yregården eller om de ligger på ursprunglig plats ar svårt 
att avgöra utifrån den kartan. 

Grand Knutsgården omnämns 1542 som ett helt kronohemman för att 1550 vara 
skattehemman. Gården var av betydande storlek, vilket bl a framgår av beskrivningen till 
en karta från 1699:Akern hade en omfattning på 14 tunnland, vilket kan jämföras med 
Yregårdens 3 tunnland. ERer laga skifte 1853 flyttades gården ut och en 
mangårdsbyggnad uppfordes 1 863. Mangårdsbyggnaden uppfordes av gårdfarihandlare 
Andreas Gabrielsson, som var den tredje i raden av gårdfarihandlare som bott på gården. 

Grand Djaknegården omnämns som ett skattehemman 1550 och var upptaget som ett 
ryttarrusthåll under Vastgöta regemente. Regementet hade ytterligare gårdar i Grand som 
ingick i indelningsverkets organisation; Grand Tågården var ofTicersbostalle och till 
Knutsgården och Assaregården hörde två soldattorp. Djaknegården skiftades 1876 och på 
gården finns idag bevarat en aldre mangårdsbyggnad uppförd i början eller mitten på 
1800-talet. Troligtvis har man flyttat byggnaden från det ursprungliga bylaget till dess 
nuvarande plats. Denna f.d mangårdsbyggnad, som senare blev undantagsstuga till 
gårdens piga, ligger idag som en flygelbyggnad till nuvarande bostadshus. Nuvarande 



mangårdsbyggnad ar uppfört 1899 i en för den tiden tidstypisk utformning med det 
västsvenska dubbelhusets planlösning. 

Från Djaknegården avstyckades en tomt strax väster om gården dar ett bostadshus, villa 
Asenhöga, uppfördes 1919. Villa Asenhöga byggdes for hustrun till ägaren av 
Djaknegården som avled i en bilolycka 1918. Bostadshuset fick en tidstypisk utformning 
med vissa jugenddrag, t ex det brutna taket, den reverterade fasaden samt småspröjsade 
övre fonsterlufter. 

På 1870-talet genomförs laga skifte och på 1890-tals kartan kan man se förändringen i 
markanvändning; äng har blivit åker, skog har blivit bete etc. Gårdsbebyggelsen på 
Yregården flyttades ej ut utan ligger idag kvar i oskiftat läge och på gården kan man idag 
se spåren av äldre brukningsformer med bla hamlade trad. Mangårdsbyggnaden ar 
uppförd 1842 och har salsbyggnadens planlösning. Byggnaden ar exteriört och interiört 
välbevarad. På fastigheten finns ett magasin som står i vinkel till bostadshuset och ar 
uppfört i början av 1900-talet samt en ladugård från 1909. Mangårdsbyggnaden ar 
uppförd av gårdfarihandlare Johannes Jakobsson, som med tiden blev en betydande man i 
socknen 

Nordvästra Kinds härad samt As härad var de viktigaste gårdfarihandlardistrikten vid 
mitten på 1800-talet. Den växande befolkningen och utvecklingen av naringsslöjden 
gjorde att gårdfarihandeln blir ett viktigt komplement till jordbruket. I Ljushult socken 
fanns i mitten av 1800-talet 32 gårdfarihandlare och ca 200 personer sysselsattes med 
tillverkning och avvyttring av varor. Från alla gårdarna i Grand har det bedrivits 
gårdfarihandel. 

Motiv för bevarande 

Välbevarad byrniljö belagen på en drurnlin omgiven av ett varierat odlingslandskap med 
valhavdade hagmarker. I södra och nordöstra delen av byn finns ett område med 
odlingsrelaterade lamningar i form av röjningsrösen och stenmurar. Inom området finns 
ett flertal välbevarade gårdsanlaggningar från tidigt 1800-tal fram till början av 1900- 
talet. Av dessa ligger några kvar på ursprunglig plats. 

Uttryck för bevarande 

Odlingslandskap med valhavdade hagmarker, stensättning, stenmurar, röjningsrösen, 
bebyggelselamningar. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse från tidigt 1800-tal till 19 19. 



Figur 2 1. Grand Yregårdeil 



EK.KARTA: Grand 6287 



6. Lanaiums by, Fristads socken 

Norr om Fristads stationssamhälle ligger den gamla byn Langjum med flera gårdar, bl a 
Råstorp och Håstorp. Dessa omges idag av ett småkuperat landskap med omväxlande 
åkrar, betesmark och lövskogar med stora natur- och miljövarden. Området har sedan 
förhistorisk tid varit ianspråkstaget och har således lång bebyggelsekontinuitet. Ett flertal 
fornlämningar i form av bronsåldersrösen och jarnåldersgravar ligger utspridda langs med 
byvägen, från vag 182 upp mot Råstorp. 

Området innehåller dessutom flera spår efter tidigare odling, bla stenmurar, odlingsrösen, 
fornåkrar och fagator. Runt torpet Svedjorna och i sluttningen sydväst ut finns 
hackerörsområden men också stora odlingsrösen från senare svedjor. Betesmarker av 
skiftande karaktär finns på flera stallen i området, bl a strax bakom Råstorp Vastergården, 
dar det finns e n  _för ko-munen ovanlig typ av adellövhage. Dar finns också en fagata från 
tiden då betet på utmarken var samfallt för Råstorpsgårdarna. Vid Ledsgården ligger en 
kulle med ett vackert röjt ekbestånd. Kullen innehåller flera jarnåldersgravar och 
bronsåldersrösen samt terrasserade fornåkrar med stenstrangar. Från Ledsgården och 
österut mot utmarken löper en lång och mycket välbevarad fagata anlagd efter laga 
skiftet. 

Langjums by omnämns 1492 i de medeltida kallorna och var egen socken med egen kyrka 
under medeltiden och reformationstiden. Bynamnet Langjum har ett ålderdomligt 
ursprung i betydelsen jumlhem som anses betyda gård. Man tror att namntypen varit 
förekommande sedan åtminstone järnåldern. Att bynarnnet blivit sockennamn som i 
Längjums fall ar också en indiaktion på hög ålder. Den förhistoriska bebyggelsens 
placering kan ha gett namn åt byn, då Langjum kan härledas till betydelsen "långsträckt 
bygd" . 

Langjums socken omfattade förutom själva byn aven gårdarna Biskopstorp, Håstorp, 
Råstorp, Hägnen samt troligtvis gården Gardstorp. En sockenkyrka uppfördes vid gården 
Stommens agor i anslutning till de förhistoriska gravfalten troligtvis på 1200-1300-talen. 
Kyrkan betjänade då både Langjums och Gardstorps byar. Kyrkan upphörde att fungera 
som sockenkyrka 1539,då man slog ihop många av de små socknarna, troligen beroende 
på att den ej var tillräckligt bärkraftig för att kunna underhålla kyrka och präster. Kyrkan 
stod länge oanvänd innan den revs i samband med jarnvagsbygget på 1860-talet. Sten från 
kyrkan kom sedan att användas till jarnvagsbygget. Strax väster om järnvagen restes 1934 
en minnesten över kyrkplatsen. 

Langjums by var en förhållandevis stor by med sex gårdar upptagna 1545. Byn 
storskiftades 1807 och genomgick laga skifte 1859. Vid skiftet flyttades alla gårdar utom 
Stommens gård ut. Stommens gård ar således den enda som ligger kvar på ursprunglig 
plats, de övriga fem gårdarna låg ursprungligen vid nuvarande Storegården. Från en av 
gårdarna, Fralsegården avstyckades i slutet på 1800-talet hemmansdelen Sparsör. Dar 
hade tidigare ett torp anlagts av det forna säteriet Påtorp och en krog kom senare att 
sattas upp dar. 1855 ansöktes om att få bedriva gästgiveri men det avslogs dock. I 



samband med att järnvägen drogs fram och att en station anlades har, utvecklades 
Sparsör i början på 1900-talet till ett fashionabelt sommarvillaområde. Idag ar Sparsör en 
villaförort till Borås. 

Norr om byn Langjum ligger Råstorp. Gården omnämns första gången 1545 och 1571 
upptas två gårdar, Vastergården och ostergården. Båda gårdarna var rusthåll under 
Älvsborgs kompani av Vastgöta regemente nr 41 och 42. Till rusthållet hörde 5 
soldattorp eller ryttartorp. Ett av dessa Kronang ar bevarat och ligger idag på samma 
fastighet, belaget intill Borgstenavagen. Torpet som ar uppfört 1899 ar troligtvis en av de 
yngsta torpen i socknen. Det är en enkelstiiga med köksfarstiiutbyggnad och till torpet 
finns en aldre ladugård samt en stenkallare. 

Byggnaderna på Råstorp Vastergården ligger val samlade på en höjd ovanför landsvägen. 
Inägorna skiftades aldrig på 1800-talet och byggnaderna ligger därför på ursprunglig 
plats. Två bostadshus finns på fastigheten, varav den ena ar uppförd 1869 och har det 
västsvenska dubbelhusets planlösning och det andra ar uppfört 1924. Framför det äldsta 
bostadshuset på gårdsplanen finns hamlade trad. På fastigheten finns en stor ladugård 
samt stenkallare,redskapsbod och vagnbod uppförda i slutet av 1800-talet. Norr om 
gårdarna finns en ålderdomlig sommarladugård bevarad. 

Öster om Råstorp ligger två fastigheter samlade längst efter en mindre byväg. Den södra 
gården utgörs av en välbevarad gårdsanlaggning uppförd efter laga skifte. 
Mangårdsbyggnaden ar uppförd 1891 och har det västsvenska dubbelhusets planlösning. 
På fastigheten finns förutom ladugård från 193 6 aven snickarverkstad, magasin och 
vagnbod uppf~rda i slutet av 1800-talet. 

På vägen mot Komlösa by passerar man ett bostadshus Kinnekulle som troligen ar 
uppförd troligen i mitten eller slutet på 1800-talet. Byggnaden ar intakt sedan 
byggnadstiden med bl a en öppen veranda och en hallskorsten bevarade. Norr om 
Kinnekulle ligger soldattorpet Kalleberg. Torpet uppfördes 1864 och fungerade som 
soldattorp fram till indelningsverkets slut 190 1. 

Motiv för bevarande 

Medeltida bybildning som tidigare varit egen socken med sockenkyrka. Langjums by var 
en av de större bybildningarna i kommunen på 1540-talet med sex hela hemman. 
Odlingslandskapet innehåller rikligt med naturliga betesmarker dar ett flertal 
fornlämningar finns spridda på val exponerade platser. Fornlamningsbilden visar på en 
lång bebyggelsehistoria sedan åtminstone bronsålder. I betesmarkerna finns aven bevarade 
aldre odlingsspår i form av fagator och stenmurar. Ett flertal aldre gårdsanlaggningar och 
torpstallen finns bevarade dar vissa av gårdarna ligger kvar i ett oskiftat läge. 



Uttryck för bevarande 

Fornlarnningsmiljö med bronsåldersrösen, gravfält innehållande stensättningar? högar etc, 
fossil åkermark,hålvagar, fagator, områden med odlingsrösen, bebyggelselamningar, 
Langjums kyrkoruin, Gårdsanlaggningar 1860- 1924 

Figur 22. Råstorp i Langjuin 



EK.KARTA: Langjum 7236, 7237 



7. Hedared, Sandhults socken 

Hedareds samhälle ligger på en höjdplatå i norra delen av Sandhults socken, dar vägen 
mellan Alingsås och Borås delar samhället i två delar. Området har sedan Linnés tid 
kallats för Vastgöta fjällar för att det var så kargt och ödsligt. Odlingslandskapet runt 
Hedared hålls öppet och landskapsbilden domineras av de många åkrarna. Området ar 
karaktäristiskt for ett laga skiftelandskap med stora åkrar som avgränsas av vallagda 
stenmurar. I byn Risa sydväst om Hedared finns vackra hagmarker och ett litet område 
med slåtterkarr som fortfarande slås med lie. Området ar fornlamningsfattigt och man 
kan därför anta att området blivit sent ianspråkstaget. Namnet Hedared kan översattas till 
"röjningen eller nyodlingen på heden". 

Hedared ar idag mest kand för att har finns den enda bevarade stavkyrkan i landet. En 
stor del av de tidiga sockenkyrkorna har troligtvis varit uppförda i stavbyggnadsteknik - - 

men det ar bara en enda som står kvar. . Stavkyrkan ar kand för allmänheten sedan slutet 
av 1800-talet. Vid en restaurering fick den sin sentida bradbekladnad avskalad, och man 
upptäckte den ålderdomliga väggkonstruktionen med stående vaggplankor. Forskare 
trodde länge att stavkyrkan var från 1200-talet på grund av dess ålderdomliga 
konstruktion, men en dendrokronologisk undersökning visade att kyrkan ar från början av 
1500-talet. 
Att man i början av 1500-talet nyuppför en kyrka i en så ålderdomlig stil tror man beror 
på att det funnits en liknande kyrka innan, och den skulle då ha uppförts som en 
offerkyrka. Stavkyrkan innehåller flera inventarier från den katolska tiden bl a en 
nattvardskalk fi-ån 1250-talet, en. altartavla och ett processionskrucifix. Detta kricifix var 
tidigare ofullständigt då kristusfiguren saknades. Vid en renovering av kyrkan 1996 
hittade man dock denna figur och krucifixet blev komplett. 

Hedared namns första gången 1288 i skriftliga källor. Under medeltiden var gårdarna i 
Hedared och Risa kyrkohemrnan, ett s.k prebende. De bildade tillsammans Hedareds 
kapellförsamling och var en egen socken fram till reformationen då den drogs in av 
Gustav Vasa. Sedan 1545 upptas fem gårdar vartill ännu en gård snart kommer till. Till 
byn hörde aven gården Risa. Efter reformationen 1540 övergick gårdarna från kyrkan till 
kronan for att på 1600 och 1700-talet friköpas till skattegårdar. Enligt en karta från 1647 
så låg de sex gårdarna samt Risa gård ganska utsprittt över ett stort område från Nolån i 
norr till Alvessjön i söder. 

Större delen av socknen ar skogsmark och skogshantering var länge en viktig binäring. 
Detta skapade förutsättningar för att kunna etablera en mängd sågar och kvarnar. Langs 
Nolån uppfördes ett flertal kvarnar och sågar under 1700-1800-talet, varav de flesta var 
gårdssågar. En av dessa ar "Svens såg" som ar en cirkelsåg uppförd mellan åren 1887- 
1894. Den ags idag av Hedareds byalag och var i bruk till in på 1960-talet.. Denna 
cirkelsåg ar inte den första på platsen utan tidigare fanns har en enbladssåg. 

I Hedared liksom i övriga delar av socknen var gårdarna ej särskilt stora och man 
behövde komplettera jordbruket. På 1600- 1700-talet var humleodlingen en viktig tillgång 



och på gårdarna i byn fanns mellan 300 - 800 humlestänger. I början på 1800-talet 
började man flata korgar, vilket sedan blev en specialitet för Hedaredsborna. Den goda 
tillgången på skog gjorde att detta blev lönande och man sålde korgarna bl a till Norge 
och till marknader runt om i landet. På 1930-talet, då byn elektrifierades, startade man 
tillverkning av fisklådor i Hedared. Denna binäring tog över korgtillverkningen och man 
byggde fisklådor på s i  gott som alla girdar i samhället. 

Hedareds by skiftades 1853 och gårdarna flyttades då ut till nuvarande placering. 
Gårdarna ligger placerade langs med den höjdrygg som stäcker sig genom hela byn. 
Akrarna ligger samlade ofta avgränsade med stora vallagda stenmurar. I Hedared finns ett 
flertal kulturhistoriskt välbevarade byggnader från tiden efter laga skifte. Flera av dessa ar 
uppförda med det västsvenska dubbelhusets planlösning som var en vanlig byggnadstyp 
på mindre och medelstora gårdar. Perioden 1850- 1900 kännetecknas av en period dar ett 
tradtionellt byggnad ersattes av ett modernare med fabrikssågade paneler, 
snickeridetaljer, glasverandor etc. 

Gårdarna i Risa ar också uppförda i huvudsak efter laga skifle. På Risa 1:5 ar dock 
mangårdsbyggnaden uppförd före skiftet ca 1800 men byggdes om 1926. En av de större 
gårdarna ar Risa 1: 10. Den ar belagen intill vägen och upp till gården finns en alle med 
hamlade lövträd. Mangårdsbyggnaden ar av salsbyggnadstyp och pryds av en glasveranda 
i två våningar. På gården finns en snickarverkstad och till fastigheten hör ett sågverk som 
an idag ar i drift. 

Byns centrum låg tidigare ungefar vid Gårdsfogdagården. Dar fanns en gästgivaregård, 
småskola samt den första kooperativa affaren. Lite längre norrut vid stavkyrkan fanns 
också en mindre centrumbildning med folkskola, uppförd 19 1 6, en manufaktur- möbel 
och slöjdaffar, samt en poststation. Idag har centrumet förflyttats ca 200 meter i samband 
med den nya vägsträckningen genom samhället. Dar finns idag en livsmedelsaffar och en 
bensinstation. Hedared ar idag pendlingsort både till Borås och Alingsås. . 

Motiv för bevarande 

Hedareds samhälle med stavkyrka, som ar den enda bevarade i landet och ar 
årsringsdaterad till början av 1500-talet. Välbevarat skifleslandskap med hagmarker och 
vallagda stenmurar. Vid Risa by finns små slåttermarker. Kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse från tiden efter laga skifte. 

Uttryck för bevarande 

Odlingslandskap med hagmarker, slåttermark , stavkyrka 1500-t, kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse från 1800-1 946 





EK. KARTA: Hedared 7222 



8. Orlanda by, Borgstena socken 

Orlanda by ar belagen utmed vag 183 mellan Borgstena och Fristad. Langs vägen ligger 
ett stråk med omväxlande öppna odlingsmarker och skog. Gårdarna ligger på en låg 
höjdrygg, med odlingsmarken belagen på sluttningarna ner mot Grandalsbacken och 
bebyggelsen samlad langs med byvägen. 

Området har varit bebott sedan åtminstone bronsålder därom vittnar en gravfalt, belaget i 
norra delen av byn. Gravfaltet innehåller bl a en domarring samt ett röse.Området ligger i 
en slåtteräng som slås i fornvårdande syfte. Strax öster om gravfaltet finns ytterligare ett 
röse. 

Orlanda by omnämns första gången 1488 och 1540 upptas fem gårdar. Gårdarna tillhörde 
tidigare Uddetorps säteri som på 1500-talet ägdes av Kafleslakten. Orlanda by 
storskiftades 1782 och byns gårdar -låg då samlade i en klunga nedanför säteriet vid 
Klevaberget. Inagomarken var samlad runt byplatsen med åkrarna närmast belägna. 
Markerna runt ån som var relativt sanka bestod av slåttermark. Från byplatsen gick en 
fagata ut mot den samfallda utmarken. 

Vid laga skifte 1854 flyttades så gott som alla gårdar ut från den ursprungliga bykärnan. 
Det ar endast Ostergården som ligger kvar på ursprunglig plats i byns östra kant. I 
samband med laga skifte och hela den s.k agrara revolutionen med förbättrade redskap 
och tekniker så skedde stora förändringar i jordbrukslandskapet. Man började odla upp 
slåtterängar och många ängar omvandlades också till hagar. I Orlanda var slåtterängen 
och hagmarken enligt 1899 års karta lövskog medan ekhagen tidigare var ängsmark. De 
magra delarna av ängsmarken användes som bete nar skogens varde ökade. De många 
små odlingsrösena som tidigare fanns i åkermarken röjdes upp och lades i stora 
stenmurar. Dessa användes som hägnader och markerade aven gränser mellan 
fastigheterna. Orlanda by ökade kraftigt i storlek och var i slutet på 1800-talet den största 
byn i socknen med 10 gårdar. 

Den nuvarande byvägen var tidigare landsväg mellan Borgstena och Borås och gårdarna 
förlades langs denna vag. Den dominerande gårdsformen i byn utgörs av den s.k 
västsvenska gårdstypen. Den kännetecknas av att byggnaderna ar mer eller mindre klart 
åtskilda, med ibland vinkelställda ekonomibyggnaderna eller åtskilda genom en vag. I 
Orlanda finns exempel på gårdar som har mangård och fagård på var sida av vägen samt 
de med ekonomibyggnaden vinkelställd t11 bostadshuset. Mangårdsbyggnaderna 
utformades efter de ideal som var vanliga efter laga skifte, och många hus uppfördes med 
det västsvenska dubbelhusets planlösning. 

De flesta gårdsbildningar i Orlanda by ar idag intakta. Mangårdsbyggnaderna har dock 
genomgått relativt stora förändringar genom åren, vilket gör att det kulturhistoriska 
värdet har minskat. En mangårdsbyggnad som dock ar någorlunda intakt ar Orlanda 4: 13 
som ar ett bostadshus från mitten på 1800-talet. Den ar uppförd i timmer och har 
enkelstugans planlösning. Vissa förändringar har gjorts under åren bl a har man förlängt 



köksfarstun på 1960-70-talet . På fastigheten finns ett timrat uthus som bl a har innehållit 
brygghus, svinhus och hönhus. 

Motiv för bevarande 

Lagaskiftelandskap med bybebyggelseil placerade längs en gammal byväg. Byn är känd 
sedan 1488 och tillhörde innan Uddetorps säteri. Norr om byn finns ett fornvårdsområde 
med fornlämningar från järnåldern. Variationsrikt odlingslandskap med slåtterängar och 
betesmarker av betydelse för landskapsbilden. 

Uttryck för bevarande 

Gravfalt med rösen och domarring, odlingslandskap, Gårdsbildning från 1850-60-talet 

Figur 24. Orlanda by 



EKKARTA: Orlanda 7237 



9. Hunghult- Upptröst. Seglora socken 

Byarna Upptröst och Ostra Hunghult ar belägna i den nordvästra delen av Seglora 
socken. Landskapet karaktäriseras av vidsträckta barrskogar omväxlande med mossor 
och skogssjöar. Har och var öppnar sig skogen kring mindre gårdar och byar med 
kulturmarker i val havd. Bebyggelsen och odlingsmarkerna ligger ofta i typiska höjdlägen 
och områdena runt gårdarna präglas av hagmarker, små åkrar, odlingsrösen, stenmurar 
och gamla körvägar. Landskapet kring byarna ar backigt och småkuperat och vid byn 
Upptröst ar utsikten över landskapet imponerande. 

I Östra Upptröst framträder idag ett småskaligt landskap med små åkerlappar tillsammans 
med åkerholmar och lövdungar, men på storskifteskartan från 1819 framträder ett 
jordbrukslandskap av an mer småbruten karaktär. Runt byplatsen som idag ar densamma 
låg ett gytter av små åkerlappar. I dessa åkrar fanns dessutom upplag av odlingsrösen 
som senare röjdes upp för att laggas på stenmurar. Från byplatsen löpte en fagata mot 
norr ut mot den samfallda utmarken, som bestod av ett stort skogsområde. Från Upptröst 
sluttar marken ner mot Haljabacken och har låg tidigare stora områden med ängsmark 
och mossor. På storskifteskartan kan man se ett flertal små åkerlappar som ligger 
insprängd i ängsmarken och dessa tillhörde ett torp som på 1890-talskartan benämns som 
backstuga. Idag används området som betesmark. 

Gården Upptröst omnämns första gången i   or de boken 1546 som ett 1/2 mantal 
kronohemman, vartill ett ålfiske snart kommer till gården. Före reduktionen 1680 var 
gården donerad till general Silvferswerdh och mellan åren 1632 - 1652 tilllhörde gården 
Vestgöra Cavallerie regemente. I slutet av 1600-talet hade hemmanet två åbor och 1768 
blev gården skatteköpt och förmedlat till 114 mantal på vardera hemman. En av gårdarna 
ägdes på 1800-talet av soldaten Anders Natt som ägde flera gårdar i Seglora. Byn 
storskiftades 1819 och man delade då upp den i Västra och Östra Upphult. I Västra 
Upphult genomfördes laga skifte 1861 men ej i Östra delen. 

I Östra Upptröst ligger idag tre gårdar samlade vid ett vagkryss. Byns inägor skiftades ej 
så gårdarna ligger kvar på ursprunglig plats. Gårdarna besitter stora kulturhistoriska 
varden genom sin ursprungliga utformning och genom sitt läge vid den gamla bykarnan. 
På Upptröst 1 :2 uppfördes en mangårdsbyggnad 19 13 med det västsvenska dubbelhusets 
planlösning. Byggnaden har många tidstypiska och välbevarade detaljer från tiden t ex 
frontespis och glasveranda. På fastigheten finns idag ett flertal ekonomibyggnader bla en 
smedja från mitten av 1800-talet samt ett brygghus från 1910-20-tal. På Upptröst 1:3 
fanns det tidigare en framkammarstuga och på tomten finns idag spår efter lövtäkt i form 
av tre hamlade askar. Till gården hör också den timrade ladugård från början av 1800- 
talet som ligger på andra sidan vägen. Nuvarande bostadshus uppfördes 1923 och 
utformades aven det som ett västsvenskt dubbelhus. 

Hunghult omnämns 1546 och har sedan lång tid tillbaka bestått av två hemman, Östra och 
Västra. Båda indrogs till kronan under åren 1681-82. Under 1600-talet ägde en 
betydande hemmansklyvning rum, på varje hemman fanns minst @ra åbor. 
Hemmansdelningen fortsatte under 1800- talet då byn skiftades. 



Västra Hunghult skiftades 1847 och Ostra Hunghult 1840. I slutet av 1 Soo-talet fanns 15 
brukningsenheter i båda byarna. 

Motiv för bevarande 

Variationsrikt odlingslandskap med ett rikt urval av odlingsrelaterade spår i form av 
stenmurar, odlingsrösen, små åkerlappar, fagata , hamlade trad etc. Oskiftad bykaraktär i 
Upptröst med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

Uttryck för bevarande 

Odlingslandskap, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 1 800- 1923 

Figur 25. Mangårdsbyggnad i Östra Upptröst 



EK.KARTA: Upptröst 6292 



10. Arta - Sibbarv, Fristads socken, 

Väster om Fristads samhälle ligger byn Arta med gårdarna Sibbarp, Kvarbo och 
Svenstorp. Landskapet kännetecknas av både höga barr- och lövskogskladda kullar samt i 
de lägre liggande partierna ner mot Ärtingen av öppna åkrar och betesmarker. 

Området har en lång bebyggelsekontinuitet troligtvis sedan yngre stenålder. Fynd av 
stenyxor samt flintverktyg upphittade vid Artasjöns stränder kan indikera eventuella 
boplatslagen. Från bronsåldern finns däremot säkrare spår i form av gravar. En av den 
vanligaste gravformen under bronsgldern ar röset. Flera monumentala rösen från 
bronsåldern finns i området, bland annat ett nordväst om Sibbarp, ovanför den nuvarande 
bebyggelsen. I anslutning till röset i Sibbarp finns också ett område med fossil åkermark. 
Fornlamningsbilden domineras dock av lamningar från järnåldern. Ett stort gravfält 
innehållande ca 15 högar och 15 stensättningar finns i södra delen av Arta by, på en plats 
som sedan gammalt kallas Sankes backe. Sankes backe genomkorsas av en hålväg som 
förr var "stora vägen" från Vanga genom Arta by. 

Hålvägen korsar aven igenom en öppen ljunghed som ar belagen i södra delen av 
området. Ljungheden som förr var en vanlig naturtyp ar idag en av f"a bevarade i regionen. 
Den ligger dessutom i naturlig anslutning till dagens odlingslandskap. Ljunghedarna 
föregicks av skogar med stort inslag av ek. Nar skogen höggs bort, troligtvis på 1500- 
talet för att användas i de stora skeppsbyggena, svedjades marken för att därefter betas 
intensivt. På en kartan från 1801 betecknas området mellan Öresjö och Fristads Hed som 
ljunghed och namn på gårdar i närheten som Ljungagården, Ljungaberg, Ljungsater etc 
understryker att området är och har varit ljunghed under en lång period. I ett område norr 
om ljungheden finns betesmarker som på 1890-tals karta anges som "annan öppen mark". 
Detta tyder också på en lång kontinuitet i beteshavden. Ljunghedarna ar idag artfattiga 
och ar beroende av havdåtgarder som bete eller bränning för sin fortsatta existens. 
Området hålls idag öppet genom bete av ungtjurar. På ljungheden eller Aria tå fanns 
tidigare också ett par soldattorp. 

Arta by omnämns i ett medeltida brev från 1420 och namnet ar givet efter den 
bredvidliggande sjön Artingen. Sedan 1540 upptas @ra gårdar, varav Ljungagården ar en 
av dessa. Ljungagården liksom Ödegården och Olofsgården var fialsehemman och 
tillhörde på 1600-talet Påtorps sateri. Ödegården och Olofsgården tillhörde Påtorps sateri 
anda in på 1900-talet. Arta by bestod 1682 av åtta brukningsdelar och i samband med 
laga skiftet 1865 ökades antalet brukningsdelar till 11. Gårdarna i Arta flyttades ut i 
samband med skiftet och förlades på olika impediment i åkerlandskapet. 

Landskapet kring Arta karaktäriseras idag av ett typiskt skifteslandskap med vallagda 
stenmurar som avgränsar åkermarken. Nar man närmar sig området från norr, efter att ha 
passerat skogsgården Tubbekulla, öppnar sig landskapet . Söder om gården Svenstorp 
finns bl a vackra betesmarker som innehåller stora odlingsrösen och hassel omgärdade av 
vallagda stenmurar. 



Sibbarp som omnämns första gången 1492 i de skriftliga kallorna, tillhörde byn Arta 
mellan åren 1705 och 1864. Sibbarp har under kand tid ägts, bebotts och brukats av @ra 
bönder. Före storskiftet var agorna blandade med de övriga gårdarna i Artas byalag. Vid 
storskiftet 1812 fick de dock agorna samlade på ett och samma ställe. Dessa inägor 
delades sedan upp efter lottning på de @ra brukarna. Skogsmarken delades på samma 
sätt. Fagatan som gick från byplatsen ut till den gemensamma betesmarken eller tån den 
s.k Hopahagen, förblev dock sarnfalld. I äldre tider var Sibbarps inägor omgärdade av 
gärdesgårdar av trä. Stenmurarna vid inagogränsen och fagatan ar troligtvis därför ej 
äldre an sent 1700-tal. 

Sibbarp genomgick aldrig något laga skifte och bebyggelsen ligger därför idag kvar på 
sina ursprungliga lagen vid byvägen. Byggnaderna har dock förändrats och byggts om så 
att det idag inte finns någon fastighet som kan tillmätas något egenvärde, Bymiljön 
besitter dock genom sin oskiftade karaktär stora miljövarden och ar idag den enda 
oskiftade byn i kommunen. 

Motiv för bevarande 

Arta och Sibbarps gårdar omnämns redan på 1400-talet. Arta by präglas idag av 1800- 
talets skiftesreformer och har finns idag ett välbevarat och typiskt skifleslandskap med 
lång agrarhistorisk kontinuitet troligtvis sedan yngre stenålder. Inom området finns 
dessutom en av de f"a bevarade ljunghedarna i kommunen. Till Arta by hörde tidigare 
Sibbarp som ar den enda oskiftade byn i kommunen.. Byn har behållit sin täta bystruktur 
och ger en bra bild av hur byarna såg ut innan 1800-talets reformer. 

Uttryck för bevarande 

Fornlämningar från brons- och järnålder, hålvägar, fossil åkermark, odlingslandskap med 
stenmurar, ljunghedar, odlingsrösen,. Sibbarps bybildning i ett oskiftat läge. 

Figur 26. Arta Tå 1954 



EK.KARTA: Arta 7236 



1 1. Ammam, Tittebo, Toarps socken 

I den södra delen av Toarps socken, söder om Dalsjöfors ligger Ammarp och Tittebo. 
Ggrdama i Ammarp ligger på en höjdrygg som sluttar ner mot Ammarpabäcken i söder. 
Området utgörs av ett småskaligt odlingslandskap med ett flertal äldre terrasserade 
fomåkrar, röjningsrösen samt lövdungar och beteshagar med adla lövträd. På flera av 
lövträden framförallt hos askarna kan man se spår av hamling. I området finns inga kända 
fornlämningar varför man kan anta att området blivit ianspråktaget under senare tid. 

Ammarp omtalas i jordeböckerna 1540 som ett mantal skattehemman och år 1790 tillförs 
gården en äng. På 1600-talet köptes gården av greve Magnus Brahe och var frälsegård 
fram till slutet av 1600-talet eller början av 1700-talet, då den drogs in till kronan. Byn 
skiftades 1859 och var då åter skattehemman. Till byn hörde ett soldattorp och nio övriga 
brukningsdelar. 

Gårdarna i Ammarp ligger samlade langs vägen och har idag en oskiftad karaktär. Två av 
gårdarna ligger kvar på ursprunglig plats. Mangårdsbyggnaden på Ammarp 1 : 17 ar 
uppförd 1817 och har framkammarstugans planlösning. Gården delades förr av en vag 
som gick mellan ladugården och vagnsboden. På gården intill ligger en mangårdsbyggnad 
med parstugans planlösning uppförd aven den i början av 1800-talet. På hemmanens 
utmarker uppfördes i slutet av 1800-talet ett torpstalle som kallades Klangsberg. Norr om 
torpet finns resterna efter en smedja dar smeden Per Persson aven kallad "SmeaPelle" 
smidde den s.k Toarpskronan mellan åren 1829-1909. Toarpskronan ar idag en symbol 
för hela Sjuhäradsbygden. 

Gården Tittebo upptas 1748 på kronoallmänningen Galaveden och skattlades 1795 som 
118 mantal kronohemman. Utmarken skiftades 1857 och var då skattelagt som 
skattehemman. Gården ligger på en höjd med utsikt över byn Ammarp och omges av ett 
öppet landskap i kuperad terräng med många odlingsrösen. Stora vallagda stenmurar 
omgärdar fastigheten och omger sidorna av den förbipasserande fagatan. I anslutning till 
fagatan finns spår efter en hålväg. Mangårdsbyggnaden ar troligen från slutet av 1700- 
talet och påminner exteriört om en framkammarstuga. 

Jordbruket var har liksom i de flesta andra byarna i trakten, föga lönande och i Ammarp 
bedrev man på 1700-talet en intensiv gårdfarihandel. Toarp var en av de 
gårdfarihandlartätaste socknarna, och i mitten på 1800-talet fanns i Ammarp @ra 
gårdfarihandlare. På gården Tittebo föddes på 1800-talet en framgångsrik 
gårdfarihandlare som under många år bodde i Norge. Han återvände dock till hemgården 
1902, troligtvis på grund av att Sveriges tullfrihet med Norge då hade upphört och 
handeln ej blev lika lönsam. 

Bortfallet av inkomster som Norgehandeln hade inbringat, framtvingade den intensiva 
hemsömnaden i Ammarp och Tittebo i början på 1900-talet. Hemsömnaden ersatte den 
hemvävnad som tidigare funnits på gårdarna. På Ammarp 1:18 hade en mindre 
förläggarverksamhet bedrivits sedan mitten på 1800-talet, som bl a sysselsatte ett antal 
pigor med hemvävnad. Hemsömnad kom att bedrivas i så gott som alla gårdar i Toarps 



socken, och i Arnmarp sydde man bl a åt Ad.Larsson i Borås och senare åt Erlabolaget. 
Versamheten var igång ända fram till 1953. 

Motiv for bevarande 

Välbevarad äldre bebyggelsemiljö omgivet av ett småbrutet odlingslandskap med 
åkerterasser, fagator, röjningsrösen, hamlade trad etc. Två av gårdarna ligger på 
ursprunglig plats och ger ett oskiftat intryck. 

Uttryck för bevarande 

Odlingslandskap med röjningsrösen, fagata, hålväg, fornåkrar, kulturhistorisk vardefiill 
bebyggelse med några gårdar kvar i ett oskiftat läge 

Figur 27. Garden Tittebo 



--P--- -- - -- 

EK.KARTA: Ammarp 7208 



12. Varnahult. Bredareds socken 

Vid Sandhults sockengräns, i västra delen av Bredareds socken, finns ett brett bälte 
bestående av mestadels skogs- och mossmarker. I detta småkuperade skogslandskap invid 
Varnasjön ligger gården Varnahult. Gården omges närmast av ett öppet odlingslandskap 
dar odlingsmarkerna utgörs av mindre åkrar som utnyttjas för slåtter och bete. Mellan 
åkermarkerna finns en mosaik av små skogsdungar och fragment av naturlig fodermark 
dvs hag- och betesmarker. På 1890-tals kartan ar området närmast gården angivet som 
åker och äng. Huvuddelen av ängen ar idag igenväxt och på den gamla åkermarken har 
ängsfloran börjat vandra in som ett resultat av långvarig slåtter och frånvaro av 
bekämpningsmedel. I närheten av gården ligger två torp Varnasjöhult och Myrås. 
Varnasjöhult ligger strax sydväst om gården alldeles vid sjön och torpet Myrås ligger norr 
om. 

Området ar fornlamningsfattigt och har troligtvis ej koloniserats förrän på 1800-talet, då 
nyetableringar av torp på hemmanens utmarker skedde. Varnahult omnämns i 
jordeböckerna som avstyckad från gårdarna Fagerhult, Ingelstorp, Kattryd, Risabo, 
Segerstorp och Hjalmryd. Troligtvis upptogs torpet eller skogsgården på dessa hemmans 
gemensamma utmarker. Gårdens benämns Varnasjöhult på 1890-talet, för att i början på 
1900-talet kallas for Varnahult. Namnet Varnasjöhult togs så småningom över av torpet 
vid Varnasjön. 

Bredareds socken ar skogsrik och jordbruk kombinerat med skogsbruk har varit de 
viktigaste försörjningsmöjligheterna. Vid gården Varnahult har man aven bedrivit kolning, 
gamla kolbottnar har påträffats i skogsmarken. Gården uppfördes på 1880-talet och 
utgörs av en sammanhållen gårdsmiljö av västsvensk typ dar mangård och 
ekonomibyggnader skiljs åt av förbipasserande landsväg. Mitt på gårdsplan står en 
gammal brunn. Mangårdsbyggnaden ar uppförd 188 1 med den västsvenska dubbelhusets 
planlösning. Denna hustyp var relativt vanlig på små och medelstora gårdar efter 
skiftesreformerna i mitten på 1800-talet och fram till ca 1930. På fastigheten finns flera 
äldre byggnader bl a en gammal smedja som fortfarande används, samt ladugård, 
undantagsstuga och kallare. Samtliga byggnader ar uppförda i slutet av 1800-talet och 
början på 1900. Upp mot skogskanten står dessutom en gammal sommarladugård som 
förr användes nar djuren gick på bete i skogen. 

Torpet Varnasjöhult ar aven det troligtvis uppfört i slutet av 1800-talet. Det ar en 
enkelstuga med köksfarstu och på framsidan finns en nyckelhålsskonk. På 1890-tals 
kartan omges torpet av ängs- och åkermark och dessa hålls idag delvis öppna. 



Motiv för bevarande 

F.d torpstalle, skogsgård representativ för den spridda torpbebyggelse som funnits i det 
vidsträckta skogsområdet vid Sandhults sockengräns. Bebyggelsemiljön utgörs idag av en 
sammanhållen gårdsmiljö med flera välbevarade byggnader från slutet av 1800-talet. 
Odlingsmarkerna utgörs av mindre åkrar som utnyttjas for slåtter och bete. 

Uttwck för bevarande 

Gårdsmiljö med mangårdsbyggnad och ekonomibyggnader från slutet av 1800-talet, 
torpstalle vid Varnasjön från slutet av 1800-talet, småskaligt och variationsrikt 
odlingslandskap. 

Figur 28. Gården Varnahult 



EK.KARTA: Varnahult 7224 



13. Koerhult. Sealora socken 

Området mellan Seglora och Vastersjön är kuperat och mestadels täckt av barrskog. Har 
och var öppnar sig barrskogen som vid gården Koerhult och marken används som bete 
och odling. Norr om gården finns småkuperade betesmarker med enstaka enebuskar. 
Området ar valhavdat och betas idag av nötkreatur och hast. På flera stallen hittas 
odlingsrösen och små åkerlappar och många vackra vallagda stenmurar finns i och runt 
om betesmarkerna. 

Koerhult omnämns i skriftliga kallor 1546 som ett 112 mantal kronohemman. Under åren 
1639- 1659 uppges att gården varit ett "graverat militiehemman" Detta betydde att kronan 
förlänade gården till något militärt befal på vissa villkor, te x under en viss tid eller som 
en särskild lönekompensation. Gården donerades därefter till greve Stenbock och i 
samband med reduktionen så drogs gården in till kronan. Som motiv till indrasningen 
uppgav man då att villkoren för militehemmanet ej längre gällde. I samband med 
reduktionen blev Koerhult tilldelat överste Hamiltons regemente. På 1700-talet uppges i 
jordeböckerna två brukare och 1752 skatteköptes gården av två åbor som köpte vardera 
118 mantal. 

På 1780-talet fick Koerhult, tillsammans med Segloraberg, Prästgården och Lundsberg 
en särskild byordning fastställd för sig. I en av paragraferna i denna byordning påtalas att 
arbete efter ringningen på lördagsaftonen ej far förekomma, och att de böter som då 
utfaller skall tilldelas byns fattiga, tillsynsmannen och byalagets kassa. Dessa böter skulle 
också användas för att reparera broar på agorna. Troligtvis är det av förekommen 
anledning som denna byordning har fastställt. 

På Koerhult genomfördes laga skifte på alla agor 1862-1863, och gården delades då i två 
delar. På 1890-tals kartan finns två gårdar markerade och nuvarande mangårdsbyggnader 
som är uppförda på 1920-talet har samma placering. Bebyggelsen utgörs idag av två 
mangårdsbyggnader som har det västsvenska dubbelhusets planlösning. Detta var en 
vanlig hustyp som uppfördes efter laga skifte på små och medelstora jordbruk. 
Bostadshusen fick en liknande utforming med tidstypiska detaljer som frontespis, 
glasveranda, symmetriskt placerade fönster etc. Det norra huset har idag bevarat många 
av sina ursprungliga detaljer. Det ar byggt 1922 och innehöll ursprungligen två lägenheter 
med tre rum och kök vardera. På fastigheten finns en ladugård från 1920-30-talet. 

Motiv f?. bevarande 

Två jordbruk~fastigheter~belägna i ett småskaligt odlingslandskap med små åkrar och 
betesmarker. Området ar rikt på odlingsrelaterade spår i form av stenmurar och 
odlingsrösen. Mellan och runt fastigheterna finns äldre körvägar som bidrar till 
helhetsintrycket. 



Uttryck för bevarande 

Odlingslandskap med bevarade äldre odlingsspår, kulturhistorisk värdefull bebyggelse 
1920-tal 

Figur 29. Västsvenskt dubbellius i Koerliult 



EKKARTA: Koerhult 6282 



14. Kyrkomiliö i Tarby, Tarby socken 

Tärby socken ligger i As härad, nordöst om Borås, intill Ulricehamns kommungrans. 
Socknen utgörs av höglänt skogsterräng med Viskan utgörande den sydligaste gränsen. 
Genom socknen löper en drumlin eller åsrygg, och på denna höjdrygg högt över 
landskapet ligger Tärby medeltida kyrka. Markerna runt kyrkan utgörs av ett småkuperat 
och småskuret jordbrukslandskap med åkrar, betesmark och skogsdungar. I området finns 
ett antal fornlamningsmiljöer från främst jarnålder. Runt kyrkan ligger bebyggelsen 
samlad med åkermarken nedanför. 

Uppkomst 

Tarby har en lång bebyggelsekontinuitet sedan förhistorisk tid. Ca 300 meter från kyrkan 
niordes en utgrävning 1929 som visade på 2000 år gamla e n d  från en brandgrav, 
troligtvis från en storman av Gndens mängd att döma. Ett flertal jamåldersgravfalt finns i 
närheten av kyrkan som visar på att Tarby var en ratt betydande by redan på järnåldern. 
Kyrkan ar sannolikt uppförd på en gammal kultplats. 

Kyrkan 

Nar Tarby kyrka ar byggd finns inga klara belägg på, då de första skriftliga källorna är 
från 1540. En rad gamla kyrkoinventarier finns dock som talar för att kyrkan ar byggd på 
1 100- 1200-talet. En medeltida romansk skulptur föreställande S:t Olof kommer från 
Tarby kyrka. Detta helgon dyrkades under medeltiden i hela Norden och skulpturen 
härrör troligtvis från 1200-talet. Förutom denna skulptur finns aven en märklig ljuskrona 
av glas som lär ha funnits under den katolska tiden samt en dophnt och ett solur från 
1600-talet. 

Tarby kyrka ar uppförd i sten i vad som brukar kallas för romansk stil. Den karaktäriseras 
av ett rektangulärt långhus ofla sammanbyggt med ett smalare, lägre kor mot öster. 
Landsbygdskyrkorna saknande normalt torn och hade klockorna upphängda i en 
fristående klockstapel på kyrkogården. Tärby kyrka hade ursprungligen kor men vid en 
renovering 1748 beslöts att koret skulle rivas ner och byggas om till samma vidd som 
kyrkan. I slutet av 1700-talet var kyrkan rivningshotad, och man vill bygga en ny kyrka 
tillsammans med Varnum, men detta motsatte sig ortsborna. I slutet på 1800-talet görs 
en stor renovering då man bl a utvidgar fönsterna och sakristian. 

Tarby omnämns första gången 1380 i de medeltida kallorna. Sockennamnet ar givet efter 
kyrkbyn vilket talar för en betydande ålder på bebyggelsen. Ortsnamnet skall komma från 
ordet tjära, i betydelsen bränna tjära. Tarby socken har sedan reformationstiden fram till 
1937 varit annex till Rångedala och en komrninisterbostad fanns i Farstorp, norr om 
kyrkan. 

Tarby låg under medeltiden strategiskt till vid den gamla vägen mellan Borås och 
Atradalen. Viskan var en viktig fardled från handelsstäderna i Halland och den var också 



den mest framkomliga. Från Borås kunde man sedan fardas över till Atradalen via 
Brämhult- mot Gingri gamla kyrka ner mot Viskan upp till Tarby kyrka. Från Tarby gick 
vägen sedan via Varnum, Harna, Hökerum vidare mot Timmele. 

Bebyggelse 

Tarby var under senare delen av medeltiden en relativt stor by med sju gårdar upptagna i 
jordeböckerna. 
Av de sju gårdar som omnämns i 1540 års jordeböcker var $ra gårdar skattehemman, två 
var kyrkohemman och ett frälse. I slutet på 1600-talet förlänades så gott som alla 
gårdarna till adeln och blev fralsegårdar eller betalade skatt till dessa. Karl X1 :s reduktion 
1680 gick dock hårt åt adelns förläningar och de tidigare fralsegårdarna blev 
militarbostallen. Segerstorp Smedagården blev mönsterskrivarbostalle under As kompani 
och gården Vad öster om kyrkan var kaptensbostalle och regementsvabelbostalle. Tarby 
Olofsgården indelades till lönehemman efter reduktionen men blev senare gästgiveri på 
1760-talet. 

Tarby socken skiftades 1860 men gårdarna runt kyrkan har i stort sett behållit sitt 
ursprungliga läge. Byggnaderna har dock genomgått mer eller mindre förändringar 
genom åren. Den bast bevarade gårdsanlaggningen ligger strax söder om kyrkan; Tarby 
Skraddaregården. Mangårdsbyggnaden ar uppförd 1880 och har det västsvenska 
dubbelhusets planlösning. På gården finns ett flertal ekonomibyggnader uppförda mellan 
åren 1920-50. Det äldsta huset på gården, som ar en bryggstuga från mitten av 1800- 
talet, ar mycket välbevarat i alla detaljer. Gården ligger val samlad runt kyrkan och utgör 
en fin miljö tillsammans med den medeltida kyrkan. 

Motiv for bevarande 

Tarby sockens kyrkliga centrum sedan medeltiden. Värdefullt odlingslandskap med åkrar 
och betesmarker av landskapsmassigt varde. Området som ar rikt på fornlämningar har 
lång bebyggelsekontinuitet, etablerat som jordbruksbygd sannolikt sedan åtminstone 
järnåldern. Tarby kyrka med anor sedan 1100-1200-talet ar en bra representant för de 
romanska stenkyrkorna. Gårdsbebyggelse i oskiftat läge nara kyrkan. Gårdsanlaggning 
med visst kulturhistoriskt och miljömässigt varde finns bevarad strax söder om kyrkan. 

Uttryck för bevarande 

Järnåldersgravfält, Odlingslandskap, Tarby kyrka 1100-1200-tal, Gårdsanlaggning 1880- 
1950. 



Figur 30. Tarby kyrka 



EKKARTA: Tarby 7227 



15. Bramhults kvrka. Bramhults socken 

Bramhults socken tillhör As härad, gränsande till Borås stad i väster. Socknen ligger inom 
det sydsvenska höglandet och är kuperat med både lövskog och barrskog. Genom 
socknen sträcker sig två åsar på vilkas krön och sidor den ursprungliga bebyggelsen 
breder ut sig. Några vattendrag och sjöar finns ej inom socknen. Bramhults kyrka ar högt 
belaget på en av åsarna i socknen och omges av ett öppet odlingslandskap med björk- och 
ekhagar, betesmarker och stenmurar. Längs den gamla vägen som passerar vid Bramhults 
kyrka vaxer en rad med åldriga almar. Namnet Bramhult har ett ovisst ursprung men lär 
betyda uppodlad mark i lövskog. 

Uppkomst 

Bramhults by har sedan kristendomens införande och in på 1900-talet utgjort 
sockencentrum. Fornlamningsbeståndet runt kyrkan består av några 
järnframställningsplatser samt en offerkalla, den s.k gullkallan. På grund av denna källa 
har man trott att den allra äldsta bebyggelsen ska ha legat vid kyrkan. Detta har dock 
reviderats de senaste året.Under 1998 gjorde skogsvårdsstyrelsen en inventering av 
kulturlamningar i skogen. Öster om Rossered och Kittlamossen på gården Svinåsas 
utskifte, hittade man ett flertal odlingsrösen och hackerör. Fynden från dessa gör att man 
vet att har har funnits bebyggelse sedan 800 år före Kristus fram till 300 efter. Det vill 
saga redan under bronsålder. Området ligger flera km nordost om nuvarande kyrka. 
Föregångaren till denna kyrka flyttades troligen hit vid kristendomens införande. 

Kyrkan 

Bramhults kyrka ar enligt en dendrokronologisk undersökning uppförd under 1400-talets 
slut, men om- och tillbyggd vid ett flertal tillfallen. Medeltida träkyrkor är ganska 
ovanliga i vårt land, då det finns endast 12 stycken bevarade. De flesta av dessa finns kvar 
i Småland och Västergötland. Kyrkan ar byggd av liggande timmer med laxade knutar i 
typisk nordisk timmerbyggnadsteknik och har taket klatt med spån. Den har inget torn 
utan klockorna finns i en fristående klockstapel. Nuvarande träkyrka ersatte en äldre 
kyrka som av ett medeltida pergamentbrev att döma var en stavkyrka. Kyrkans namn var 
S:ta Magdalena kapell av Bremholt. Det ar i detta medeltida pergamentbrev från 1479 
som namnet Bramhult namns for första gången. 

Bramhults församling tillhörde Rångedala fram till 1650 då man ingick i Borås 
församling. Boråsarna ville då riva kyrkan i Brämhult som man ansåg vara för förfallen. 
Anledningen lär bl a ha varit att man ville komma åt sockenskogen och att prästen ville 
slippa resan. För att i% behålla kyrkan gjordes 1670 en renovering som bekostades av en 
privatperson. Renoveringen fortsatte in på 1700-talet då kyrkan fick ett innertak som 
1736 målades av den berömde Detleff Ross. 1796 byggdes kyrkan till och ett nytt 
vapenhus tillkom. Vid denna renovering, då man bl a lyfte kyrkan sju alnar försvann 
målningarna. Kyrkan som till stor del byggdes på nytt, blev återinvigd 1789. 1925 



gjordes nya målningar av Boråskonstnären John Hedaeus. Sista renoveringen var 195 1-52 
då man bl a tog fram de gamla målningarna fiån 1700-talet. 

Bebyggelse 

I kyrkogårdens nordöstra hörn ligger en mindre timrad byggnad; kyrkohärbärget. Det 
omtalas i räkenskaperna 17 16 i samband med byggnadsarbeten. ERer hungeråret 183 1 
beslöt man att sockenborna skulle bidra med spannmål till ett reservlager, för att utnyttjas 
vid återkommande kristider. Härbärget byggdes därför om till sockenmagasin 1834 och 
försågs med stenfot. Detta fungerade dock inte någon lång tid pga av sockenbornas 
motvilja mot gemensamhetsanläggningar av detta slag. Magasinet kom sedan att 
användas som likbod och förråd. 

Norr om kyrkan ligger församlingshemmet som tidigare var folkskola och småskola. 
Skoiunciervisningen startade i Bramhult med en ambulerande skola 1847, och 1872 
uppläts en byggnad nära kyrkan som skollokal. Skolan innehöll en skolsal och lärarbostad 
och fiån 1880 hölls har även slöjdundervisning. 
1883 uppfördes ett ordenshus, det s.k Godtemplarhuset, där småskolan så småningom 
inrymdes. Den gamla folkskolan från 1847 blev snart för liten och 1905 beslöt man att 
uppföra en ny skola. Folkskolan från 1905 var en av de första i landet med vardagslasning 
och den användes fram till 1947 då en ny skola uppfördes i Myrås. 

Kontinuitet och förändring 

Kyrkorniljön i Bramhult har ej innehållit så många sockenkommunala verksamheter som 
tidigare var vanligt. Kring kyrkan fanns varken prästgård, kyrkostallar eller klockargård 
och socknen var troligtvis för liten för att dra till sig andra verksamheter som t ex 
gästgivaregård, marknadsplats och handelsbodar. Närheten till Borås med flitiga 
handelsförbindelser var troligtvis en hämmande faktor liksom socknens ringa folkmängd. 

Bramhult var långt in på 1900-talet en relativt liten socken. Man kan bl a se det på 
kyrkogårdsornrådet som under flera århundraden var ganska konstant. h 1750 fanns det 
215 personer kyrkobokförda i Bramhult för att till år 1930 ökat till 400. Antal gårdar har 
genom tiderna varit ganska oförändrat ca 25, men ökade till över 100 efter 1800-talets 
skiftesreformer och nyodlingar. 

1800-talets befolkningsökning var dock intet mot den som skulle komma senare. På ett 
kvarts sekel från 1930-1955, femdubblades befolkningen. Fram till 1930 var Brämhult en 
bondby med lantbruket som huvudnäring men ett växande intresse for trädgårdsstäder, 
kombinerat med förbättrade kommunikationer, gjorde det möjligt for många Boråsare att 
bosatta sig i Bramhult. Med bilismens intåg blev det möjligt att ha arbetsplats och bostad 
på skilda håll. 

När samhället växte på 1930-40-talet flyttades sockencentrumet från kyrkan till en 
platsbildning närmare Borås längs med nuvarande riksväg 40. 



samhället bebyggdes inte bara med villor utan aven med en del industriföretag. Sedan 
1971 har Brämhult varit inkorporerat i Borås och är idag ett utpräglat villasamhälle. I det 
forna sockencentrumet vid kyrkan bedrivs olika verksamheter, bla används 
församlingshemmet till både församlingsarbete, kyrkkaffe och barnverksamhet. 

Motiv för bevarande 

Kyrkorniljö som innehåller en av landets få bevarade träkyrkor från medeltiden och som 
sedan kristendomens införande utgjort sockencentrum. Kyrkan ersatte då en stavkyrka 
fr-ån tidig medeltid.' Brämhults kyrka har genomgått om- och tillbyggnader under främst 
1700-talet. Runt kyrkan uppfördes på 1700- 1800-talet flera sockenkommunala 
byggnader som kyrkoharbarge,sockelimagasin, folkskola m.m.. 

Uttryck för bevarande 

Offerkalla, järnframställningsplatser, Bramhults kyrka 1400-t, kyrkoharbarge 17 16, 
folkskola,vagnbod/stall 1905. 

Figur 3 1. Brämhults kyrka 



EK.KARTA: Brämhult 7206 



16. Sealora kyrkby, Seglora socken 

Seglora kyrka ligger i Viskans dalgång och omges av ett öppet .odlingslandskap med 
betade småkullar och strandängar. Seglora har sedan lång tid tillbaka varit ett viktigt 
sockencentrum och kyrkbyns utveckling ar idag klart avläsbar med prästgård, kyrka och 
kyrkogård med arkivbod grupperade langs den gamla byvägen. Längre västerut ligger den 
f.d kyrkskolan, folkskolan och småskolan samt en välbevarad gårdsmiljö tillsammans med 
resterna efter Seglorabergs säteri. Stenvalvbron från 1860 över Viskan bidrar till den 
pastorala landskapsbilden i miljön. 

Uppkomst 

Utmed Viskans stränder utbreder sig betade fuktangar som tillsammans med 
jordbruksmarkerna vid Segloraberg utgör ett väsentligt inslag i landskapsbilden. Seglora 
kyrka ligger på ett isälvsdelta av geologiskt intresse. Nar inlandsisen for 12 000 år sedan 
började smälta undan bildades har stora fornfjordar, som då nådde upp till trakterna runt 
Seglora. Det finkorniga sedimentet som bildades utgör grunden för dagens jordbruk i 
dalgången. 

Viskadalen har sedan aldsta tid varit en viktig kommunikationsled och de tidiga 
bosattarna följde denna vag. Området mellan Kinnaström och Rydal var dock 
svårpasserat pga Viskans forsar, varför man valde att följa Haggans dalgång från Orby 
upp till Kinnarumma och Fritsla vidare till Borås. Segloradalens stora skogsbygder 
omgiven av branta berg gjorde denna del svårtillgänglig anda fram i sen tid. 

Några säkra belägg for nar socknen började bebyggas finns ej, men området ar 
jämförelsevis fattigt på fornlämningar. I Viskans dalgång vid Seglora har en del 
stenåldersfjrnd påträffats, men de flesta lamningar härstammar dock från brons- och 
järnålder. Vid Lundsberg finns ett gravfalt innehållande ca 20 lamningar, varav en 
domarring samt tio resta stenar som troligtvis härrör från bronsålder. Sydväst om kyrkan 
finns ett gravfält innehållande resta stenar och en stensättning troligtvis från järnåldern. 
Nyupptäckta fjrnd av järnframställnings- och kolningsplatser visar på att man framställt 
järn och smide har under medeltiden. 

Kyrkan 

Seglora socken omnämns första gången 1294 i ett dokument som bekräftar att biskopen i 
Skara byter bort några gårdar i "Säghlorum". Från socknens och kyrkans aldsta tid finns 
fjmd från en gravsten samt bitar av en dopfunt. Dessa har kunnat dateras till 1100-1200- 
talet. Dokumenten och fjrnden säger oss att Seglora varit ett kyrkligt centrum långt 
tillbaka i tiden. Nar den till Skansen flyttade träkyrkan togs ner, hittade man rester efter 
inte bara en, utan två äldre kyrkobyggnader. Dessa kyrkor lär ha varit av stavkyrkotyp. 
Nar den första kyrkan ar byggd vet man ej men kyrkan därpå ar troligen uppförd i slutet 
på 1500-talet. 



Nästa kyrka uppfördes 1729-1732 och det är den som nu står på Skansen. I slutet av 
1800-talet började den gamla träkyrkan bli otidsenlig och otillräcklig på grund av 
befolkningsökningen och man beslöt 1901 att bygga en ny kyrka. Den gamla kyrkan togs 
ner och direktören på Viskaforsfabriken köpte den för att uppföra den som kapell vid 
fabriken. Nordiska museet visade dock intresse för kyrkan och köpet återgick 1916. 
Kyrkan flyttades då till Skansen  ch återinvigdes 1918. Den nya kyrkan kom att uppföras 
längre norrut, ca 100 meter från den gamla kyrkoplatsen där Seglora gamla kyrka stod. 
Kyrkan uppfördes efter ritningar av arkitekt Adrian Pettersson, och byggdes i tegel i 
nygotisk stil med sidoskepp och sidoaltare. Den inrymde från början 800 sittplatser. 

Kyrkan var en stor markägare under medeltiden och fram till reformationen. 1540 
omfattade Seglora by Srra gårdar och alla dessa tillhörde kyrkan vilket ca hälften av alla 
gårdar i socknen gjorde. Den största och mest betydelsefulla gården var Segloraberg som 
omnämns redan 1326, då den testamenterades till Skara domkyrka. Från en förteckning - 
1397 finns uppgifter om att här fanns 24 torp och en kvarn som alla låg under 
Segloraberg. Segloraberg förlänades 1545 till släkten Stenbock som ägde gården fram till 
1683. Efter reduktionen fick Segloraberg säterifrihet och man köpte in ett flertal gårdar i 
socknen. 1857 köpte Rydahls manufaktur gården tillsammans med underlydande gårdar 
och 1901 flyttade man huvudbyggnaden till Rydal där den användes som arbetarbostad. 

Prastgården 

Mittemot den gamla kyrkogården och kyrkplatsen uppfördes 1793 en prastgård. Här har 
det tidigare legat en prastgård, som dock låg för nara kyrkan enligt en biskopsvisitation 
från år 1790. Prästgården uppfördes i två våningar efter de resolutioner för prästgårdar 
som stadgades 1720 och 1727. Allmogen var skyldiga att uppföra sju stycken hus på 
prastgården. Dessa var ladugård, brygghus, bod och visthus, får- och svinhus, 
drängstuga, kölna samt hemlighus. Alla dessa hus fanns tidigare på Seglora prastgård men 
har nu försvunnit. 1939 byggdes en ny bostad till komministern strax norr om kyrkan. 
Prastgården stod då öde fram till 1949 då den Överläts till stiftelsen Seglora prastgård. 
1963 blev byggnaden ett statligt byggnadsminne. 

Väster om prastgården intill Viskan, ligger en välbevarad bebyggelsemiljö. 
Mangårdsbyggnaden är uppförd i början av 1800-talet och tillhörde tidigare Segloraberg. 
h 191 5 gjordes en ombyggnad och en affarslokal öppnades i byggnaden. På gården finns 
en ryggåsstuga från 1700-talet som ursprungligen var soldattorp och senare användes 
som bryggstuga. Soldattorpet och den äldre ladugården har på senare tid båda använts 
som affarslokaler. Marsverksamheten lades ner på 1960-talet. 

På andra sidan Viskan ligger tre f.d skolbyggnader. 1842 kom folkskolestadgan som 
påbjöd inrättande av minst en folkskola per socken, men det dröjde ända till 1862 innan 
den första folkskolan byggdes i Seglora. Den gamla folkskolan ersattes 1931 av 
kyrkskolan och användes sedan som SLU- lokal för att på senare år byggas om till 



bygdegård. Kyrkskolan innehöll gymnastiksal, skolkök, lärosalar samt en lägenhet för 
folkskoläraren på fem rum och kök. Den fungerade till 1968, då den gamla 
folkskolläraren tog över hela huset. Småskolan, som uppfördes 1912, är idag ombyggd 
till bostadshus och ligger intill den f.d kyrkskolan. 

Kontinuitet och förändring 

I Seglora socken kom industrisamhällena langs Viskan; Svaneholm, Viskafors och Rydal 
så småningom att ta över sockencentrumets roll. Fram till 1960 fanns dock i Seglora 
kyrkby både skola, två handelsbodar, brandkår samt poststation.. I samband med 
kommunsammanslagningen 196 1, när Seglora och Kinnarumma slogs ihop med Viskafors 
storkommun, lades handelsboden och skolan ner och poststationen flyttade till Viskafors. 
Riksväg 41 nya sträckning, som innebar att vägen går ca 6 km väster om byn istället för 
rakt igenom, har också bidragit till att kyrkbyn har förlorat sin centrala roll. 

Motiv för bevarande 

Kyrkomiljö som sedan medeltiden utgjort sockencentrum. På platsen har här funnits två 
medeltida träkyrkor varav den ena troligtvis var av stavkyrkotyp och var föregångare till 
den träkyrka som flyttades till Skansen 1919. Segloras nuvarande kyrka ar av nygotisk 
stil, ritad av Adrian Pettersson. Runt kyrkan uppfördes under 1700-1 800- och 1900- talet 
flera sockenkommunala byggnader; prastgård, komministerbostad, folkskola, kyrkskola, 
småskola och handelsbod. 

Uttryck för bevarande 

Odlingslandskap, gravfalt från järnålder, järnframställningsplats, stenvalvbro, prastgård 
1793, Folkskola 1862, Kyrka 1909, Kyrkogård med stenmur, stiglucka och arkivbod, 
komministerbostad 1939, kyrkskola 193 1, Gårdsbebyggelse 1700- 1800-talet. Tre 
stenvalvbroar 1860,1920-t samt en trol. tidigt 1800-tal. 



Figur 32. Seglora kyrka 
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17. L-iushults kyrka, L-iushults socken 

Ljushults socken tillhör geografiskt det sydsvenska höglandets utlöpare i Västergötland. 
Socknen ligger mitt i Sjuharadsbygden i Kinds härad, ungefar 1,5 mil sydost om Borås. 
Genom socknen rinner idag flera vattendrag Lysjöån, Lilla Haggan, Hökabacken och 
Kovraån, och har finns flera större sjöar bl a Frisjön,Såken och Lyssjön. Ljushults kyrka 
ligger på en höjd i landskapet i socknens södra del och omges av ett öppet 
odlingslandskap med bl a flera områden med röjningsrösen. Kring komministerbostallet 
Backa, väster om kyrkan, finns ett tilltalande kulturlandskap med kuperade åkrar och 
valbetade hagar med spår efter äldre odling. Området har ett stort varde genom 
förekomsten av gamla ekar. 

Uppkomst 

Socknens läge mellan stora åar och dess kuperade terräng med stora skogsområden, har 
framställt socknen som fornlämningsfattig och sent befolkat. Dock har senare 
kulturgeografiska undersökningar visat på att många områden har uppodlats tidigare an 
vad man trott. Fossil åkermark har påträffats bl a nordväst och väster om kyrkan vid 
Sibbarp och Hökhult samt aven österut vid Stommen. Undersökningarna visar på att 
många gårdar och byar i socknen och i Kinds härad har en kontinuitet från sen bronsålder 
fram till våra dagar. 

Kyrkan 

Ljushults socken nämns första gången 1403 i de skriftliga kallorna och ar givet efter 
gården Ljushult Stommen. Namnets bakgrund härrör troligen från sjön Lyssjön som 
ligger i närheten. På en av de högsta punkterna i socknen uppfördes under medeltiden 
troligtvis en träkyrka. Man vet väldigt lite om denna men den omtalas i Skara stifts 
kyrkliga jordebok från 1540. Kyrkan lär enligt sägnen ha ödelagts genom en mordbrand, 
men den kan också ha förstörts i samband med de krigsharjningar som rådde vid denna 
tid. Nuvarande kyrka har sedan äldsta tid tillhört Sexdrega pastorat, och ar troligen 
uppförd 1658. Enligt ett visitationsprotokoll från 1732 ar kyrkan belägen på en utmark, 
långt från någon gård. Kyrkan var dock belagen vid den viktiga landsvägen mellan Borås 
och Svenljunga. 

Ljushults kyrka ar uppförd i trä, kladd med rödmålade ekspån. och kortare an idag. Den 
bestod av ett rakt långhus med ett mindre kor och med ett brantare tak an idag. Taket var 
liksom fasaden kladd med ekspån. Den kände Boråskonstnaren Detleff Ross, som mellan 
åren 1739-64 var verksam i många kyrkor i Sjuharadsbygden, anlitades 1761 för invändig 
målning. 

Under de kommande åren gjordes ett flertal renoveringar med om- och tillbyggnader. Ett 
nytt torn byggdes 1786 varvid den gamla klockstapeln revs. 1826 gjordes en omfattande 
renovering då man bl a byggde till åt öster. Skillnaden mellan långhuset och koret 
försvann därmed. Kyrkan fick nu ett välvt tak och man tog upp nya fönster, samt att 



spåntäckningen på fasaden försvann. l86 1 vitmålades väggarna utvändigt och tre år 
senare målades allt vitt aven invändigt. De gamla målningarna togs senare fiam vid en 
renovering 1950. Mellan åren 1990- 1996 har en omfattande renovering gjorts. 

Bebyggelse 

Den äldsta bebyggelsen låg vid gården Stommen och enligt storskifteskartan från 1797 
låg har två gårdar med två brukningsenheter var. Runt byplatsen låg åkermarken och ett 
stort ängsgarde. Ängsgardet var indelat i separata garden och inhägnade. Troligtvis 
släppte man in djuren på ängsmarken för bete efter slåttern. Den stenbundna åkermarken 
med sina odlingsrösen, låg samlad namast byplatsen och från byn gick en fagata ut till 
utmarken. Ljushults stommen var ursprungligen kyrkohemman och prästgård och har 
bodde prästen fiam till 1849 då komministerbostaden byggdes. Gården flyttades aldrig ut 
vid skiftena utan ligger idag kvar på ursprunglig plats. 

Kyrkans ensliga läge på den forna utmarken innebar att det aldrig utvecklades något 
betydande sockencentrum runt kyrkan. Ett skolhus och ett s.k donationshus blev dock 
uppfört väster om kyrkan . Donationshuset var socknens fattighus som inköptes av en f d 
lantbrukare och gårdafarihandlare. Komministerbostaden som ar uppförd 1849 blev inte 
uppfört vid kyrkan som brukligt var utan förlades längre västerut vid Backa. 

Kyrkan hade dock en central placering intill vägen mellan Borås och Svenljunga. Har 
bedrevs på 1700- 1800-talet en omfattande krogrörelse då läget vid den gamla landsvägen 
med många resande var bra. Krogrörelsen levde kvar in på 1860-1 880-talet och åtskilliga 
historier om detta syndiga ställe levde kvar länge hos ortsborna. Nuvarande bostadshus 
som ersatte den f d  kroglokalen ar uppfört 1924 och besitter ett kulturhistoriskt värde 
genom sin välbevarade utformning med tidstypiska drag. I miljön runt kyrkan finns även 
ett välbevarat torp; Haga, som tidigare tillhörde prästgården. Det upfördes på 1880-talet 
av en trumslagare vid Alvsborgsregemente. På 1950-talet tillverkades man träjalusier har, 
som tidigare var en vanlig sysselsättning i socknen. 

Kontinuitet och förändring 

Sockencentrumet flyttades från kyrkan till stationssamhället Aplared i början av 1900- 
talet i samband med Alvestabanans framdragande 1902. Några år tidigare hade ytterligare 
en järnväg dragits fram genom socknen "Kindsbanan". Langs banan uppfördes ett 
stationshus i Roppered och mellan åren 1880 till 1902 inrymdes post- och 
telegrafstationen har. Redan 1903 awecklades Kindsbanan och post- och telegraf liksom 
andra verksamheter flyttade till det nya stationssamhället Aplared. samhället förvandlades 
under ett tiotal år från en bondby med några gårdar till ett blomstrande industrisamhälle. 

Det företag som under en lång tid betytt mycket for samhället startade med den 
förläggarrörelse som N J Johansson bedrivit på Aplareds gård sedan slutet på 1800-talet. 
Förläggarrörelsen hade sin bakgrund i hemvävnaden och gårdfarihandeln som under 
1700-1800-talet var särskilt livligt i Ljushult. Företaget N J Johansson byggde den första 



fabriken 1919 och den kom sedan kom att utokas i flera omgångar. Konfektionsfabriken 
JOFLO sysselsatte som mest på 1940-talet, över hundra anställda samt ca 200 
hemsömmerskor. JOFLO liksom många andra textilföretag som grundades mellan åren 
1920-40, awecklades på 1970-talet då konkurrensen från lågimporthandeln blev för stor. 

Motiv för bevarande 

Kyrkorniljö omgivet av ett värdefullt odlingslandskap med hagmarker och betade 
lövskogar. Träkyrkan från 1658 ligger på en höjd i landskapet och har genomgått om- 
och tillbyggnader som bl a speglar den kraftiga befolkningsutvecklingen under 1800-talet. 
Nedanför kyrkan finns två gårdsanläggningar av kulturhistoriskt värde. 

Uttryck för bevarande 

Odlingslandskap med hagmarker och betade lövskogar kring kyrkan, fossil åkermark, 
röjningsröseområden. Kyrka 1685, torpanlaggning 1880-t, Bostadshus 1924. 

Figur 33 Ljusliults kyrka 
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18. Borastena kyrkomil-iö, Borastena socken 

Borgstena socken ligger i norra delen av Borås kommun angränsande till Herrljunga 
kommun. Socknen utgörs av vidsträckta skogsbygder med spridd bebyggelse. Den 
utvärderade miljön ligger på en moramygg som löper i nordsydlig riktning och området 
har karaktär av gammal betad skog. I södra delen av området ligger kyrkan från 
medeltiden och norr om denna ligger ett öppet omväxlande odlingslandskap med åkrar 
och betesmarker. I området finns kommunens största jarnåldersgravfalt med inte mindre 
an 45 val bevarade järnåldersgravar som ligger exponerade i den betade marken. 

Uppkomst 

Området anses vara tidigt befolkat. De första "nybyggarna" följde troligtvis Viskadalen 
upp till Oresjö och sedan vidare langs Munkån upp till Nossekalla. Fynd i form av 
stenåldersverktyg har gjorts i området och nara gränsen till Molla socken i Herrljunga 
socken lär det ha funnnits en hällkista. Aven från bronsålder har man hittat lösfjmd, bla i 
form av bronsknappar. På senare tid har man har hittat ett flertal röjningsrösen i 
skogsmarkerna norr om Borgstena kyrka, som pekar på att området varit uppodlat sedan 
en lång tid tillbaka. 

Den stora bebyggelseexpansionen kommer dock på jarnålder. Därom vittnar de stora 
gravfaltet belaget på Ostergården, på den Ed prastegårdens agor. Gravfaltet innehåller 1 
röse, 10 högar och 24 stensättningar samt ev. en domarring. Gravfaltet ar vackert belaget 
på en skogsbacke, på ett område som ej varit begärlig för odling och närheten till kyrkan 
visar på att detta har varit ett bygravfalt. Denna hedniska begravningsplats vittnar om att 
har fanns en tät bebyggelse under förhistorisk tid. Gravfaltet med sina högar utgjorde det 
sista skedet i den förhistoriska gravbyggartraditionen. Därefter kristnades bygden och 
man började bygga kyrkor och begrava sina döda på kyrkogårdar. 

Kyrkan 

Borgstena kyrka ar vackert belaget på en höjd, strax ovanför sjön Nossekalla. Namnet 
Borgstena kan syfla på en försvunnen fornborg eller på att kyrkan ligger på en kulle, och 
borg i ortnamn kan betyda höjd. Kyrkan ar uppförd troligen på 1100- eller 1200-talet, 
och från den perioden kommer bl a den dopfunt som idag finns på Historiska museet. 
Dopfunten som ar unik i trakten ar troligtvis tillverkad eller inspirerad av engelsman. 
Under tidig medeltid byggdes ett stort antal kyrkor i länet, i Sjuharadsbygden fanns i 
mitten på 1200-talet 33 kyrkor. Dessa stenkyrkor som kallas för romanska, fick ett 
enhetligt utförande med antingen långhus, kor och halvrund absid eller långhus med rakt 
kor. 

Borgstenas kyrka byggdes om liksom de flesta medeltida kyrkor på 1600-1700-talet , och 
sin nuvarande form fick den 1753 då den breddades och förlängdes. Vid denna tidpunkt 
togs också de stora fönsterna upp, samt att huvuddelen av kyrkans inredning tillkom. Den 
kände boråsmålaren Detleff Ross målade taket i kyrkan 1763 med frikostiga bidrag från 



köpmän i Borås. Borås bildade på den tiden gemensamt pastorat med Fristad och 
Borgstena. Kyrkan har inget klocktorn utan kyrkklockorna, som lär var femhundra år, 
hänger i en fristående klockstapel. På kyrkogården finns ett flertal gravhällar med 
framstående män begravda. 

Bebyggelse 

Att Borgstena var en betydelsehl1 plats omtalas redan på 1600-talet. Den benämns då i 
de medeltida landslagarna som "rettan tingsplats". Tingsplatserna var fram till 1640 
ambulerande och i Vedens härad finner man tidiga tingsställen i Orlanda, Borgstena och i 
Längjum. På 1680-talet flyttades tingsplatsen till kyrkbyn. Borgstena var tingsställe fram 
till 1835 då det ersattes av Borås. Runt kyrkan fanns i slutet av 1800-talet ett flertal 
sockenkommunala byggnader bl a småskola, folkskola, sockenmagasin, gästgiveri och 
i..7ri.std!ar. Av dessa byggnader finns inget h a r  idag, smask~lan ersattes av ett " J  "' 

forsamlingshem och en ny centralskola ersatte den gamla folkskolan. 

Kontinuitet och förändring 

I samband med att Borås- Herrljungabanan drogs fram 1860 så flyttades sockencentrum 
från kyrkplatsen till området runt stationshuset. Det dröjde dock anda in på 1920-talet 
innan någon egentlig tätortsutveckling ägde rum. Detta berodde troligtvis på att det fanns 
så f% industrier här i början på 1900-talet. På 1930-talet fanns det dock kring stationen, 
två sågverk, en trikåfabrik samt en mekanisk verkstad. Under 1940-50-talet ökade antalet 
småindustrier ganska drastigt, främst då inom textilindustrin och befolkningen ökade i 
antal för första gången sedan 1860. 

Under de sista tio åren har den mesta servicen försvunnit i samhället, posten, affaren och 
stationen har lagts ner och busstrafiken har försämrats. Trots detta finns det idag arbete i 
samhället främst då inom textilindustrin och befolkningen har ökat under de senaste åren. 

Motiv for bevarande 

Borgstena sockens kyrkliga centrum sedan medeltid. Bygravfaltet - ett av kommunens 
största - norr om kyrkan ger kyrkplatsen en kontinuitet sedan åtminstone järnålder. 
Området innehåller ett värdefullt odlingslandskap med åkrar och betesmarker, där 
betesmarken har utmarkskaraktär. 

Uttryck för bevarande 

Järnåldersgravfält innehållande röse, stensättningar och högar, fornåkrar, röjningsrösen, 
kyrka 1 100 -1200-tal , 



Figur 34. Borgstena kyrka 
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19. Viskafors och Svaneholm. industrirniliöer i Viskans dalgång 

Langs Viskans dalgång uppfördes på 1850-talet ett vaveri i Svaneholm samt ett vaveri 
och ett spinneri i Viskafors. Sven Eriksson som var den ledande industripionjaren, hade 
innan dess grundat Sveriges första mekaniska bomulllsväveri i Rydboholm 1834,samt ett 
bomullsspinneri i Rydal 1850. I Svaneholm eller Skrapered som det då hette, ändrades 
inriktningen på 1890-talet då Skandinaviska gummiaktiebolaget tog över. Längst efter 
Viskans dalgång växte så två brukssamhällen upp kring dessa fabriker. Den äldsta 
bebyggelsen förlades längst efter dalgången, medan egnahemsbebyggelsen och 
villabebyggelsen expanderade österut, söder om Viskan. Samhällena Viskafors och 
Svaneholm har idag växt ihop och far sin prägel av Viskan, som flyter genom samhällena, 
samt de stora fabriksanläggningarna som ligger längs med vägen. 

Uppkomst 

Sven Eriksson var grundare till både Viskafors och Svaneholms fabriker. 1834 grundade 
han Rydboholms vaveri med två kompanjoner. När han 1845 blev ensam ägare, såg han 
sig om efter en utvidning av företaget. Sven Eriksson förvärvade 1849 Viskans vattenfall 
samt en hel del ströhemman i närheten. 

1847 brann vaveriet i Rydboholm upp och vävstolarna flyttades då till det nyuppförda 
vaveriet i Skrapered. Fyra år senare, 185 1, var väveriepoken avslutad i Rydboholm och 
man koncentrerade vävningen till Viskaforsfabriken där man 1854 lät uppföra ett nytt 
vaveri beläget vid Viskans norra strand. Efter en brand vid Rydahls spinneri 1877, 
inreddes en del av vaveriet i Viskafors till spinneri och 1880 var verksamheten i full gång 
efter krisåren på 1860-talet. Allteftersom produktionen ökade växte fabriken. Väveriet i 
Svaneholm blev en kort parantes då det visade sig att lokalerna var för mörka och redan 
1860 awecklades verksamheten dar. 1890 grundade Sven Erikssons son Johannes här 
Skandinaviska gummifabriken som den första i landet. 

Natur, lokalisering och bebyggelse 

Viskafors och Svaneholms fabriker anlades vid Viskan. Vid nuvarande Viskafors fanns ett 
vattenfall som tidigare hade drivit kvarnar. Viskafors knivfabrik och Grafvenfors 
knipphammare hade uppförts på 1700-talet och här bedrevs stångjärnssmide och 
kopparsrnide fram till 1865. Vid bruket fanns också en kvarn och en såg. 

Kraftförsörjningen i Viskafors sköttes med hjälp av ångmaskiner och turbiner som med 
remdrift drev maskinerna. Till bränsle använde man ved som det fanns gott om i skogarna 
runt om. Belysningsfrågan var viktig särskilt vid spinnerierna och 1884 kunde man 
installera elektrisk belysning i Viskafors. 190 1-02 byggde man en egen kraftstation i 
Viskan. Då vattenkraften ej var helt tillförlitlig byggde man en dammanläggning vid 
Bålån i Skäggaredssjöns utlopp. Från dammen leddes vattnet genom tunnlar ner till 
fabriken. 19 19 uppfördes en ny kraftstation varvid man kunde elektrifiera alla maskinerna 
samt aven installera elektriskt ljus i arbetarlängorna. 



De första arbetarbostäderna som uppfördes låg nära fabrikerna. I Viskafors och 
Svaneholm uppfördes från 1880-talet till 1920-talet ett flertal arbetarlängor kring 
landsvägen Kinna-Borås, som löper parallellt med Viskan. I Svaneholm blev landsvägen 
en form av bruksgata med disponentbostad uppe på en höjd i ena ändan av vägen och 
tjänstebostäder i form av trädgårdsmastarbostad, chaufförsbostad samt arbetarlängor 
uppförda längre ner mot vägen och närmare fabriken Längs vägen uppfördes senare 
brandstation och tvättinrättning. Högt ovanför fabriken uppfördes också ett flertal 
tjänstemannabostäder. 

Nästa utbyggnadsepok började på 1930-talet när Skandinaviska gummifabriken som då 
ägdes av Kopperativa förbundet, började uppföra egnahem. Expansionen skedde söder 
om fabriksanläggningen och Viskan. 1943 inleddes en ny epok i gummifabrikens historia 
då avtal ingicks med Firestone och tillverkningen av bildäck blev omfattande. Man 
uppförde då två nya flerfamiljshus och egnahemsbyggandet kom igång på allvar. 
Egnahemmen uppfördes i ett område väster om fabriken längsmed landsvägen och kom 
att kallas Nya Sverige. 

I samband med att järnvägen mellan Borås och Varberg drogs fram 1880, förlades en 
järnvägsstation till Viskafors. Runt denna växte så småningom en mindre centrumbildning 
fram med ett flertal affars- och bostadshus. På 1930-talet köpte Rydboholmsbolaget in 
markområden i bl a Fagersberg och Granbäcken öster om landsvägen. Bebyggelsen i 
dessa områden växte kraftigt i slutet av 1930-talet och början på 1940. 

Viskafors, Svaneholm och omvärlden 

Råvarorna till textilindustrin i Viskafors kom främst från USA via England. Maskiner och 
teknologi hade utvecklats på 1700-talet i England och från Manchester fraktades 
maskinerna med båt till Göteborg och sedan med järnväg. 

Råvarorna till gummifabriken i Svaneholm kom från början från Brasilien som hade 
monopol på rågummi långt in på 1900-talet. Kunniga yrkesarbetare som kunde 
gummiindustrin var man tvungna att hämta från Ryssland som var ett föregångsland. Från 
dess baltiska och polska områden flyttade tretton arbetare med sina familjer till 

. Svaneholm. Dessa arbetare blev sedan läromästare för de arbetare som sedan anställdes 
vid fabriken. Under andra världskriget blev importen av rågummi begränsad och man fick 
importera syntetiskt gummi från Tyskland. 

Social mil-iö 

Livet i Viskafors och Svaneholm präglades av starka band mellan industri och samhälle. 
Rydboholmsbolaget, som ägde Viskaforsfabriken uppförde bostäder, kyrka, skola och 
affarer. 
Sven Eriksson hade i Rydboholm uppfört en kyrkobyggnad 1852 och en dotterson till 
honom, Edvin Håkansson, bekostade uppförandet av en kyrka i Viskafors år 1918. I 
Viskafors liksom i Rydboholm ägde bolaget patronatsrätt, vilket innebar att man tillsatte 



och stod for kostnaden for en s.k fabrikspredikant. Fabrikspredikanten i Viskafors 
bebodde från 1940-talet den f d  herrgården som idag används som prästgård och 
pastorsexpedition. 

Gummifabriken uppförde även bostäder för sina anställda samt skola, affarer etc. När 
kooperativa förbundet tog över driften 1933, startade man sparkassa, byggde tvättstuga 
m.m. Denna sociala utbyggnad fortsatte och utvecklades under Wilhelm Ostermans tid på 
1940 -50-talet. Man förbättrade bl a de gamla arbetarbostäderna, byggde pensionärshem, 
badhus, tvättinrättning och garage, samt installerade vatten och avlopp. Bolaget skaffade 
sig även brandkår och ambulans. I Svaneholm inrättades en s.k välfardsfond på 1940- 
talet. Fonden bekostade bla en idrottsplats, tennisbana och miniatyrgolfbana. Wilhelm 
Osterman ställde också sin sommarstuga vid västkusten till förfogande för ordnande av 
barnkoloni. 

Vid textilindustrierna arbetade flest kvinnor. I Viskafors väveri var 79% kvinnor 1872 för 
att år 191 1 sjunkit till 52 %. Arbetarna kom oftast från trakten och stannade hela sitt 
yrkesverksamma liv. Generation efter generation avlöste varandra och bildade en 
kvalificerad arbetarstam som fabriksledningen var angelägen om. 1886 arbetade 352 
personer på fabriken och 1947 hade antalet stigit till 1000. 

Den forst anställde vid gummifabriken var en norrman som under en vistelse i Amerika 
gjort sig förtrogen med gummifabrikation. Förutom de från Ryssland importerade 
arbetarna var de flesta från trakten. Då tillverkningen kommit igång 1891 hade ett 
femtiotal arbetare fått anställning. 1950 hade antalet anställda ökat till 525 personer. 

Föreningslivet var starkt i samhällena och uppmuntrades av bolagen. De flesta aktiva 
Fackföreningarna bildades sent, 19 1 7 bildades en avdelning till svenska 
textilarbetarforbundet i Viskafors och 1916 bildades en avdelning i Svaneholm av svenska 
grov- och fabriksarbetarförbundet. 

Byggnadsskick och formspråk 

Bebyggelsen i Svaneholm och Viskafors är förlagd intill landsvägen mellan Kinna och 
Borås som går parallellt med Viskan. Samhället växte upp kring fabriksanläggningarna 
som uppfördes i tegel och sten utformade främst efter funktionella krav. Runt dessa låg 
arbetarbostäderna uppförda i två-tre våningar innehållande lägenheter med oftast bara ett 
mm och kök. Byggnaderna kom att utformas enligt lokala traditioner med viss likhet 
med forläggargårdarna i Mark, t ex den ljusa enhetliga fargsättning, de @rkantiga 
proportionerna och klassicerande detaljer. 

Disponent- och tjänstemannabostäderna utformades däremot enligt de arkitektoniska 
stildrag som var på modet. Kamrers- och direktörsassistensvillan som uppfördes på 1920- 
talet, fick en klassicistisk utformning med reverterade fasader och valmade tak. 
Disponentvillan, som urpsrungligen var uppförd 1895 byggdes om 1946 och fick en 
funktionalistisk stildräkt med putsade fasader, tälttak etc. 



I Viskafors fick den f.d herrgården en från utlandet inspirerad arkitektur med en 
mangårdsbyggnad i klassicistisk stil flankerad av två flyglar. Fram till herrgården leder en 
alle som avslutas framför mangårdsbyggnaden med en grusrundel. Mangårdsbyggnaden 
kom dock efter ombyggnaden 1828 att prydas med den s.k Boråsdekoren som spreds 
efter den sista stadsbranden i Borås 1827. Viskafors folkskola från 1898 fick också en 
nationell prägel med en nationalromantisk utformning vad gäller bl a materialval och 
utsmyckningsdetaljer. 1930-40-talets egnahemsbebyggelse kom även de att sakna lokal 
särprägel, då de utformades efter den tidens funktionalistiska ideal. 

Kontinuitet och förändring 

Viskaforsfabriken utvecklades kraftigt under 1930-40-talet och så gott som alla 
byggnader byggdes om och flera nya tillkom. Rydboholmsbolaget var under en viss tid 
det enda foretaget i Skandinavien som tillverkade manchestersammet och liknande 
produkter. Företaget ökade sin omsättning fram till 1960-70-talet då bolaget liksom de 
flesta andra i textilbranschen drabbades av den ökande konkurrensen från Fjärran Östern. 
1984 gick Rydboholmsbolaget i konkurs och i Viskaforsfabriken huserar idag ett flertal 
olika agenturer med inriktning på textila importvaror. 

Skandinaviska gummiaktiebolaget uppgick i Helsingborgs gummifabrik 1928. I denna 
regi drevs företaget till 1933 då den övertogs av kooperativa förbundet, för att 1939 
övergå i Ostermans händer. På Ostermans tid började man tillverka bildäck och denna 
tillverkningen exploderade framförallt efter andra världskriget. 1945 tecknades ett avtal 
med det amerikanska Firestonebolaget, dock med Osterman som ägare. 
Däckfabrikanterna hade under bilismens gyllene år på 1950-60-talet sin storhetstid. På 
Viskaforsfabriken hade man över 900 anställda, 1964 tog dock Firestone över 
aktiemajoriteten och dessa sålde 1980 vidare till Hexagon. 1986 tog 
Trelleborgskoncernen över och hade i slutet på 1980-talet 400 anställda. Tillverkningen 
bestod då av tekniska produkter, tätningsduk samt däck. 1990 gick bolaget i konkurs och 
byggnaderna används idag som industrihotell med olika verksamheter. 

Viskafors och Svaneholm är idag utpräglade pendlingsorter. Framförallt pendlar man till 
Borås men även till Göteborg. På 1950-talet slogs Kinnarumma och Seglora socknar ihop 
och Viskafors blev egen kommun. Man byggde då ett nytt kommuncentra, ny skola, 
bibliotek etc. Sedan 1974 ingår Viskafors i Borås storkommun. 

Motiv for bevarande 

Industrisamhällen som vuxit upp kring Viskaforsfabriken och Gummifabriken från mitten 
och slutet av 1800-talet. Bolagets patriarkaliska styre kan idag till viss del avläsas i 
bebyggelsen. Landsvägen som en gång tjänade som bruksgata följer Viskan och 
bebyggelsen placerades längst efter dess slingrande lopp. Närmast fabriken ligger idag 
rester av de gamla arbetarbostäderna och på avstånd från fabriken i höjdlägen ligger 



tjänstemanna- och disponentbostäderna. Egnahems- och villaområden har under 1900- 
talet vuxit upp på båda sidor om Viskan. 

Uttryck för bevarande 

Fabriksbyggnader från 1853- 1937 med kraft~tation~vattenreservoar etc, f d  
arbetarbostäder 1890-t, 19 1 O-t tjänstemannavillor 1890-t, 1920-t, disponentvilla 1895 
ombyggd 1945, f d herrgårdsanlaggning 1790-t,chaufförsbostad, tradgårdsmastarbostad 
1890-t, f.d pensionat 1892, järnvägsstation 1880-t ombyggd 1920-t, skola 1890-t, kyrka 
19 1 1, missionshus 1940-t, brandstation 1940-t, egnahem 193 0-40-tal m.m. 
Järnvägsviadukt från 1946. 

Figur 3 5, Viskaforsfabriken 
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20. Rydboholms textilindustrimil-iö 

Rydboholm ar en textilindustrimiljö belaget i Viskans dalgång i Kinnarurnrna socken. 
Miljön ar av riksintresse for kulturmiljövården då området utgör centrum for landets 
första mekaniska bomu1lsindusiri. 

Anläggningen anlades vid 1800-talets mitt då traktens textilindustri tog steget från 
hemindustri till fabriksindustri. Rydboholms samhälle ligger ca 10 km söder om Borås 
och består förutom bruksmiljön vid Viskan av bostadsområden med både egnahem och 
villaområden. Genom samhället går landsvägen mellan Borås och Kinna. 
Textilindustrimiljön får idag sin prägel av den av Viskan omflutna bruksmiljön med 
fabriks- och kontorslokaler samt kyrka alla uppförda i sten. 

Uppkomst 

Rydboholm mekaniska bomullssvaveri grundades 1834 av Sven Eriksson i Kinna. Sven 
Eriksson som drev sin verksamhet på Kinna Rattaregården var under 1820-talet en 
föregångsman vad gällde jordbruk och textilförlaggarverksamhet. Sven Eriksson 
förvaltade på detta satt arvet från sin far vilken bedrev en omfattande linnehandel 
omkring 1800. Aven hans mor "Mor Kerstin på Stamrnemad" var en av textilnaringens 
förgrundsgestalter då hon lär ha varit först med lönvävnad. 

För anlaggandet av en textilindustri i Rydboholm var det inte råvarutillgången som var 
avgörande utan organisationsformen. Det fanns sedan långa tider tillbaka en textil 
tradition med hemindustri, näringsslöjd, gårdfarihandel samt förläggarverksamhet. 
Förläggarverksamheten som hade växt fram under 1700-talet etablerades i större skala 
under 1800-talet då den importerade bomullen ersatte det lokalt odlade linnet som råvara. 
Många förläggare lyckades skrapa ihop medel genom denna verksamhet och lade grunden 
till de tidiga industrietableringarna. En viktig faktor för grundandet var också 
tulllförordningen från 1 8 16 som gynnade den inhemska bomullsvarutillverkningen. 

Sven Eriksson som hade kontakter i Göteborg genom sin förläggarverksamhet fick nys 
om att man hade utvecklat en meknisk vävstol i England. Han lyckades få tag i ritningar 
och beställde sedan fem vävstolar av Munktells i Eskilstuna. Detta blev sedan startskottet 
till Rydboholms Konstvafveribolag som Eriksson startade tillsammans med två 
kompanjoner, C J Bafverman från Borås och Johan Francke från Göteborg. 
Sven Eriksson tog så småningom ensam över företaget i Rydboholm och startade sedan 
fabriker i Svaneholm, Viskafors och Rydal. 

Rydboholm och omvärlden 

Från början var det lin och ull som var de vanligaste råvarorna men vid sekelskiftet 
började bomullen bli intressant. h iondena  innan hade man i England gjort 
revolutionerande uppfinningar och utvecklat mekaniska spinn- och vävmaskiner. 



Bomullen kom från USA och skeppades via England till Göteborg. Dar fraktades den 
först med hästskjutsar och sedan med järnväg. Det spunna bomullsgarnet levererades till 
Rydboholm dar det bereddes vidare. Farhågorna som hade funnits i början av seklet med 
att frångå inhemsk råvara besannades dock på 1860-talet. Det amerikansk inbördeskriget 
medförde att priserna på bomull steg och innebar bl a att samtliga spinnerier i Norrköping 
var tvungna att läggas ner. Rydboholmsbolaget klarade sig bättre an de flesta mycket på 
grund av Sven Erikssons goda utländska kontakter och betydande kapital. 

Natur, lokalisering och bebyggelse 

Rydboholms bomullsväveri anlades vid vattenfallet vid Rya Sörgården. Har fanns sedan 
1700-talet en sågkvarn som tidigare omnämndes som skvaltkvarn. Vattendragens forsar 
var en av de viktigaste förutsättningarna för anlaggandet av de tidiga textilindustrierna. 
Nar sedm ;ngmaskinerna ersatte vattenhjulen blev lokaliseringen mindre bunden. För 
Rydboholms fabriker och for Sven Eriksson var platsen vald också på grund av att fallet 
med omgivande marker ägdes av den blivande kompanjonen; handelsmannen C J 
Bafverman. 

Vid viskans östra strand uppfördes så 1834 den första väveribyggnaden. Den 
kompletterades senare med en blekeri- och appreturbyggnad i en våning. 1841 utvidgades 
fabriken och en ny väveribyggnad uppför des på andra sidan Viskan. Dar uppfördes några 
år senare ett gasverk och ett fargeri. En stor brand ödelade nästan hela anläggningen 
1847 och de byggnader som uppfördes efteråt förlades längre söderut langs Viskans 
västra strand. 

Förutom vattenkraftens betydelse var också tillgången till duglig arbetskraft viktig. Den 
medeltida traditionen med hemvävnad och hemindustri hade skapat förutsättningar för en 
kunnig arbetarstam och från starten så anställdes flest kvinnor. Av fabrikens 120 anställda 
år 1839 var 22 män och 98 kvinnor. Kvinnornas arbete var vid vävstolarna och senare i 
spinneriet, medan männen arbetade i tryckeriet, blekeriet och fargeriet. 

Då fabrikerna var förlagda till rena landsbygden var bolaget tvungna att uppföra bostäder 
till sina anställda. Vid Rydboholmsfabriken fanns 1843, 100 anställda och för dessa 
uppfördes redan på 1830-talet särskilda arbetarlangor. Dessa var belagda intill 
fabriksbyggnaderna och innehöll oftast bara ett rum och kök. Allteftersom fabriken och 
antalet anställda växte så uppfördes alltfler arbetarbostäder. Ända in på 1920-talet var 
detta boende det enda som fanns till buds i samhället. Från senare delen av 1920-talet 
ökade behovet av bostäder och man började då uppföra egnahem. Bolaget hade länge 
vägrat slappa till mark men 1924 gav man efter och sålde den första tomten på Rya 
Stamps agor väster om om nuvarande landsvägen. 

Egnahemsbyggandet tog riktigt fart på 1930-och 40-talet. Under andra världskriget var 
bostadsbristen märkbar och bolaget gick in och subventionerade byggandet. Områdena 
&gården strax norr om fabriksområdet och Stampen och Orrleken väster om landsvägen 
bebyggdes av egnahem på 1930-40-talet. Man lat även uppföra ett flertal flerfamiljshus. 



Invid landsvägen i området Orrleken uppfordes mellan åren 1945-47 två st flerfamiljshus 
innehållande åtta lägenheter med vardera två rum och kök. Egnahemsområden har idag 
blandats upp med yngre villor från 1960-70talet. 

Social mil-iö 

Rydboholms samhälle styrdes efter patriarkaliskt mönster. Bolaget uppförde bostäder, 
inrättade pensionsförening, sjuk- och begravningskassa, byggde kyrka, skola, 
ålderdomshem m.m. 1853 ansökte Sven Eriksson till konungen om att vid fabriken f% 
anställa en av stiftets prästmän som lärare vid en planerad skolinrättning i Rydboholm. 
Denne skulle undervisa de fabriksbarn som inte konfirmerats i läsning, räkning och 
skrivning sex timmar i veckan. Domkapitlet biföll ansökan 1844 och en lärare och 
fabrikspredikant anställdes på fabriken. 1867 inrättades dock en fast folkskola och en 
utbildad lärare anställdes. 

Som en naturlig följd av att det funnits en fabrikspredikant sedan 1844 uppförde 
Rydboholmsbolaget 1853 en kyrkobyggnad vid Viskans strand ej långt från 
fabriksbyggnaderna. Kyrkan sakande ursprungligen torn och klockor men i slutet på 
1890-talet byggdes ett spetsigt torn i vilket två kyrkklockor installerades. 
Ratt för ett företag eller enskild person att anställa präst kallades för patronatsrätt och 
uppkom i Sverige på medeltiden. Den avskaffades 1922 men Rydboholmsbolaget 
innehade denna s.k patronatsrätt ända till 1954 vilket var unikt för landet. 

Bolaget utgjorde från 1837 ett eget fattigvårdssamhälle. En överenskommelse hade 
gjorts med Kinnarumma socken att bolaget hade skyldighet att försörja "fattigt folk" som 
hade anställning vid fabrikerna. Bolaget uppförde ett ålderdomshem 1906som dock togs 
över av kommun 19 1 8 då en ny fattiglag inträdde. 

Den patriarkaliska andan genomsyrade verksamheten hos Rydboholmsbolaget långt in på 
1900-talet. Man bildade bl a " Rydboholms AB:s stiftelse för Qsisk och andlig fostran" 
som donerade medel till bl a uppförandet av ett semesterhem 1934 och ett medborgarhus. 
Den @siska fostran omhändertogs bl a genom uppförande av idrottsplatser. 

B-nadsskick och formspråk 

Fabriksområdet %r sin prägel av de kontorsbyggnader som uppfördes på 1850-talet samt 
av de fabriksbyggnader som i huvudsak är uppförda på 1930-talet. Kontorsbyggnaden 
uppfördes 1852 som bostad åt Sven Eriksson. Den nuvarande klassicistiska utformningen 
med pilastrar och trekantsgavel är från 1920-talet. I direkt anslutning till denna ligger en 
byggnad kallad minuthandeln som uppfördes samma år. 
Manchesterfabriken som uppfördes 1920 är liksom reparationsverkstaden exempel på 
1920-talets fabriksbyggnadsteknik i rött tegel med klassiska fönsteromfattningar. Efter 
den stora branden 1934 om- eller tillbyggdes så gott som alla byggnader och fick en 
funktionalistisk utformning i framförallt rött tegel. . 



Av de arbetarbostäder som uppfördes på 1800-talet finns det idag inga spår efter, 
detsamma gäller de fabrikbyggnader som uppfördes under väveriepoken dvs fram till 
1850. 

Egnahemmen från 1930-40-talet ar uppförda enligt de funktionalistiska ideerna som 
spreds över landet med kubistiska byggnadskroppar, ljus puts eller träpanel, symmetriska 
fonstersättningar, tälttak etc. Egnahemsområdena fick en likartad karaktär med raka gator 
och relativt stora tomter som innehöll fmkttrad, trädgårdsland och ofta något uthus eller 
redskapsbod. 

Kontinuitet och förändring 

Efter branden 1850 så avslutades väveriepoken i Rydboholm och flyttades till Svaneholm 
for att senare koncentreras till Viskafors som blev bolagets stora fabrik. Kvar i 
Rydboholm blev beredning, tryckeri och fargning samt huvudkontor för bolagets ledning 
och administration. Fabriken i Rydboholm utvecklade nya produkter och 
behandlingsmetoder och genomgick ständiga utbyggnader och moderniseringar. Dessa 
påskyndades genom ett flertal stora bränder, 1873 totalförstördes tryckeriet och fargeriet 
och 1934 brann tryckeriet ner ännu en gång. 

Huvuddelen av anläggningen fick sitt nuvarande utseende under 1930-talet då ett nytt 
fargeri, blekeri och tryckeri byggdes. Arbetareantalet var då uppe i omkring 800 och på 
1950-talet hade antalet anställda ökat till ca 1000 personer. 

Rydboholmsbolaget lades ner etappvis under 1970-talets slut fram till 1984. Idag fullföljs 
textiltraditionen då textilföretaget Lind numera Rydboholms Textil AB flyttade sin 
textilberedningsverksamhet in i de tomma lokaler och fortsatte med ungefar samma 
verksamhet som förrut. 

Motiv för bevarande 

Rydboholm är en textilindustrimiljö med högt symbolvärde sett ur ett riksperspektiv då 
den är platsen för landets första mekaniska bomullsväveri. Bomullsindustrin hade en 
avgörande betydelse för Sveriges industrialisering. Då ingen av de ursprungliga 
byggnaderna finns kvar idag ligger det kulturhistoriska värdet i förhållandet mellan de 
kvarvarande byggnaderna från olika tider med olika arkitektoniska formspråk och deras 
placering i landskapet kring Viskan. Av kulturhistoriskt varde är också 
egnahemsområdena som speglar den bostadssociala reform som tillkom på 1930-talet och 
som för företagets rakning syftade till att behålla en kunnig arbetarstam. 



Uttryck för mil-iön 

Fabriksbyggnader från 1850-1970-talet, tjänstemannabostader från 1880-1 91 O-talet, 
huvudkontor, butik med bostad från 1852, kvarn från 1700-1800-tal samt 
egnahemsområden utanför fabriksområdet från 1930-40-tal. Betongbågbro från 1934, tre 
stenvalvbroar sydväst och sydost om Rydboholms kapell. 

Figur 37. Gamla kontoret in.rn. i Rydboliolm 
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2 1. Dals-iofors textilindustrisamhälle i Toarvs socken 

Dalsjöfors samhälle ligger i Toarps socken 13 km öster om Borås. Samhället ligger på det 
sydsvenska höglandet och omges av en kuperad terräng med skogklädda berg och dalar. 
Stora Dalsjön, som namngivit samhället, har sin nordligaste spets vid samhället. 

Dalsjöfors växte upp kring det linneväveri som startade i slutet av 1800-talet. Väveriet 
placerades där landsvägen mellan Borås och Draered gick över Sågebäcken. Samhället 
expanderade kraftigt under 1900-talets första decennier, mycket tack vare järnvägens 
framdragande 19 17. Dalsjöfors samhälle får idag sin prägel av de stora fabriksbyggnader 
som ligger samlade längs Storgatan, av de affarsbyggnader som uppfördes i början av 
seklet och de modernare affarsbyggnaderna uppförda på 1950-60-talet. Samhällets 
utbyggnadsskeden är idag klart urskiljbara, med egnahemsområden och villaområden i en 
krans runt centrumkärnan med Storgatan och stationen. 

Uppkomst 

Dalsjöfors Väveri AB bildades 1897 av bröderna Wenander samt av Herman Jansson. 
Bröderna hade genomgått utbildning vid Vävskolan i Borås och bildade 1891 ett 
aktiebolag tillsammans med Herman Jansson. Fabriken grundades med hjälp av ärvda och 
ingifta medel som bl a förvärvats genom gårdfarihandel. Toarps socken var en av de 
gårdfarihandlartataste socknarna och många gårdfarihandlare var framgångsrika och 
kunde skrapa ihop en ansenlig förmögenhet. 

Förutsättningarna för att kunna anlägga ett vaveri fanns, förutom i vattenkraften, även i 
den arsenal av duktiga väverskor som kom att utgöra den första personalstyrkan. I 
Toarps socken liksom i de flesta andra socknar i Sjuhäradsbygden hade man sysslat med 
hemslöjd och hantverk under långa tider och hade skaffat sig stor yrkeskunskap inom 
området. 

Natur.lokalisering, bebyggelse 

Dalsjöfors vaveri anlades vid Sågebäcken, en utlöpare från Stora Dalsjön. Bolaget hade 
dar köpt upp Skenstads kvarnar med tillhörande vattenfall. Där fanns, förutom kvarnarna, 
endast ett bostadshus för mjölnaren och en liten handelsbod. Det befintliga vattendraget 
var en av anledningarna till varför man förlade fabriken på denna plats. Vattentillgången i 
Sågebäcken och Dalsjön visade sig dock vara otillräcklig för att hålla maskinerna igång. 
Problemen löstes av att man anskaffade en ångmaskin. Denna blev dock snart för liten 
varför den 1904 utbyttes mot en större. Genom fabrikens expansion blev ångkraften 
otillräcklig och 1906 övergick man till att driva fabriken med elektricitet som man erhöll 
från en egen kraftstation. 

I många brukssamhällen, t ex i Svaneholm och Viskafors, uppförde fabriksledningen 
arbetarlängor i närheten av fabriken. I Dalsjöfors frångick man denna bostadstyp och 
endast en arbetarlänga blev uppförd 1898. Ledningen förordade istället bostäder av 



egnahemstyp och köpte därför in mark for detta ändamål. Egendomarna och hemmanen 
Turnmarp, Gårda och Kråkhult förvärvades och på Gårda uppfördes 191 1 det första 
egnahemmet av tvåfamiljstyp. Längs Storgatan hade dessförinnan uppförts ett flertal 
affars- och bostadshus. Samhället expanderade kraftigt under 1920-30-talet och i 
samband med järnvägens framdragande 19 17 uppstod en mindre centrumbildning runt 
stationen med bank, affarer,bageri etc. Söder om fabriken, längs Tummarpsvägen, 
uppfördes på 1940-talet ytterligare egnahemsområden. Under 1950-60- talet fortsatte 
samhället att växa framförallt vid Dalsjöns nordvästra strand men även österut. 

Dalsiöfors och omvärlden 

Väveriets huvudsakliga tillverkning utgjordes av produkter av lin. För att säkra 
råvarutillförseln gjorde man tappra försök att odla lin i bygden, men detta upphörde på 
1930-talet. Viss inhemsk produktion fanns främst från det linproducerade landskapet 
Hälsingland men i början av 1900-talet var dock linskörden dålig, varför man var 
beroende av utländsk import från framförallt Belgien, Ryssland och Holland. 

Tekniken att väva lin hade funnits i Sverige sedan 1500-talet men den moderna tekniken 
och maskinerna kom främst från Skottland och England. Dalsjöfors fabriker var under 
den stora linneepoken på 1920-talet ett av världens modernaste linnevaverier. En begåvad 
ingenjör från trakten, Fritz Sterner, uppfann i början av 1900-talet en mönstermaskin för 
att utnyttja damasttekniken i en maskinvävstol. Uppfinningen betydde att man kunde 
förbilliga framställningen av mönsterkortkedjorna och utnyttja samma kedjor för olika 
kvaliteer. Dalsjöfors fabriker var också den första textilfabriken i Sverige att införa 
flerskift i produktionen. 

Efter första världskriget blev konkurrensen från andra linnevaverier, bla från Haggådalen, 
Forsa. Oskarström och framförallt Almedahls, för svår och 19 19 sammanslogs Almedahis 
med Dalsjöfors. 1929 görs ännu en sammanslagning då Forsa linnespinneri, 
Madängsholms, Marks och Häggådalens väveri ingår i Almedahl-Dalsjöfors AB. 

Social mil-i ö 

Dalsjöfors hade ända fram till 1950-60-talet en stark s.k bruksanda där bolaget skötte allt 
ifrån byggande av bostäder till inrättande av brandkår. Av alla de åtaganden av social 
karaktär som företaget gjorde var omhändertagande av barnen det viktigaste. En stor del 
av arbetskraften var kvinnor och man var naturligtvis angelägen om att behålla dessa. 
Förutom barnhemmet, som inrättades 19 19 i den f d arbetarbaracken, ordnade bolaget 
med hälsovård, samlingslokaler, bibliotek, idrottsplatser, sjukkassa m.m. En 
tvättinrättning med badhus och brandstation i en och samma lokal byggdes 1947 med 
medel från företaget. Företaget drev även pensionat där man subventionerade maten till 
sina anställda. 

Arbetsstyrkan vid fabriken var så gott som uteslutande från trakterna omkring, bland 
annat en del före detta indelta soldater. Antalet anställda var från början ett tjugotal varav 



de flesta var kvinnor. De var särskilt värdefulla for företaget då de var val förtrogna med 
vävstolar sedan tidigare och lätt kunde lära sig att väva på maskinvävstolar. Redan år 
1900 hade antalet anställda ökat till ett hundratal och 1923 fanns ca 400 personer 
anställda. Under 1930-40-talet upplevde fabriken sin storhetstid och hade 720 anställda 
som mest. 

Företaget tog aven del av arbetarnas fritidssysselsättningar och medverkade bl a till att en 
idrottsplats anlades. Ett markområde i närheten av järnvägsstationen uppläts av bolaget 
och man lat dar anlägga en idrottsplats; Gårdavallen. Sporthallen liksom Folkets Park 
uppfördes på mark som inte tillhörde bolaget, men företaget bidrog med medel när 
sporthallen skulle byggas ut på 1940-talet. Den omfattade då teatersalong, biograf, samt 
bibliotek. En badplats vid Dalsjön kunde också anordnas tack vare bidrag från bolaget. 

Foreningslivet var livligt i samhallet men fackföreningsrörelsen hade det svart. Bet dr6jde 
anda till 1919 innan de anställda på fabriken bildade en avdelning och anslöt sig till 
Textilarbetarförbundet. Nykterhetsrörelsen bildades dock redan 1892 och uppförde 1905 
godtemplarhuset, belaget i korsningen BoråsvägenIStorgatan. 

Byggnadsskick och formspråk 

Fabriksbyggnaderna langs Storgatan i Dalsjöfors är uppförda under olika epoker och 
expansionen kan avläsas i de olika byggnadskropparna. Den äldsta byggnaden, som 
innehöll väveriet ar uppförd 1896 i en våning i natursten, några år senare byggde man på 
en våning och den kom då aven att innehålla spinneri. Ett maskinhus med tillhörande 
skorsten uppfördes 1906 och samma år byggdes ett nytt väveri som fick ett för 
industribyggnader typiskt shedtak eller sågtandstak. Detta tak tillsammans med den höga 
skorstenen kom att bli symbolen för industriell verksamhet och en viktig exponent för 
samhallet.Ytterligare byggnader uppfördes allteftersom fabriken expanderade. 

Längst eRer Storgatan, öster om fabriken, uppfördes vid sekelskiftet ett flertal 
villabetonade flerfamiljshus. Dessa fick en tidstypisk utformning med lövsågade detaljer 
och glasverandor. Nordvästra delen av Storgatan kom att bebyggas med en- och 
tvåfamiljshus av enklare karaktär. Dessa fick en traditionell utformning med faluröda 
fasader och vita knutar. Bebyggelsen fortsatta sedan på 1910-20-talet att breda ut sig i 
de egnahemsområden som bolaget ägde. På 191 O-talet uppfördes ett egnahemsområde på 
Gårda norr om fabriken. Dessa byggnader fick ett byggnadsskick utan egentlig lokal 
särprägel och utformades med reverterade fasader, med endast gavlarna kladda i trä samt 
brutna tak. 

Söder om fabriken uppfördes på 1940-talet ett egnahemsområde som kom att kallas "Nya 
Sverige". Byggnaderna fick en funktionalistisk utformning med stående panel i ljusa 
farger och symmetriska fönstersattningar. In på 1950-talet började 
typritningsverksamheten att sprida sig och i Dalsjöfors uppfördes många villor efter 
typritningar som gavs ut av bostadsstyrelsen. Dessa var belägna i villaområden vid Stora 
Dalsjöns nordvästra sida. 



Insprängda bland affars- och bostadshus längs Storgatan och Boråsvagen uppförde 
bolaget aven ett flertal tjanstemannavillor. Dessa omgavs av större tomter och blev mer 
insynsskyddade an egnahemmen och fick ofta en mer påkostad utformning med ljusa 
putsade fasader, frontespis och brutet tak. På Storgatan 15 ligger en välbevarad f d  
disponentbostad som uppfördes 1906 av Almedahl-Dalsjöfors M3.Villan har en 
uppbruten och asymmetrisk planlösning och ar uppförd i puts med gavlarna kladda med 
träpanel. 

I samband med den stora kommunreformen 1952 blev Dalsjöfors förvaltningscentrum. 
Ett nytt kommunalhus byggdes 1953 på samma tomt dar folkskola och lärarbostad hade 
uppförts och vid Storgatan, strax ovanför fabriken, uppfördes ett nytt affars- och 
bostadhus som hade bank och affar i bottenvåning och bostäder på övervåningen. 

Kontinuitet och förändring 

Dalsjöfors fabriker fortsatte att i patriarkaliska former styra samhället anda in på 1960- 
talet. Det växte så småningom upp ett flertal andra småindustrier och verkstäder och 
bolaget var inte längre allenarådande. I samband med kommunsammanslagningen 1952 
fick samhället rollen som kommuncentra som till viss del ersatte bruksamhället. 
Dalsjöfors fabriker tvingades också på 1960-talet till omfattande rationaliseringar och 
förändringar pga textilbranschen nedgång. På 1980-talet tog främst handeln över 
ruljansen i samhället mycket tack vare den s.k "guldhandeln", dvs med Hedbergs guld, 
som på 1980-talet hade en omfattande försäljning över hela landet. Idag ar Dalsjöfors en 
del i storkommunen Borås och de flesta har sin försörjning dar och pendlar till sina 
arbeten. Dalsjöfors fabriker innehåller idag skilda verksamheter; Almedahls AB har 
lokaler har för varudistribution, tygförsäljning, tygtryckeri m.m. Här finns även en firma 
för plasttillverkning, olika lagerlokaler,fabriksförsaljning, fabriksmuseum, 
kommundelskontor, polis, försäkringskassa m.m. 

Motiv för bevarande 

Textilindustrisamhalle som vuxit upp kring Dalsjöfors Väveri från slutet av 1800-talet. 
Samhället byggdes ut med affars- och bostadshus langs med Storgatan i början av 1900- 
talet och expanderade sedan norrut med egnahemmen. Nar stationen anlades 1917 
uppstod en mindre centrumbildning runt stationen med bank, affarer, bageri. Samhällets 
utbyggnadsskeden kan avläsas i bebyggelsen med affars- och bostadshus i närheten av 
fabriken, langs Storgatan, i de egnahemsområden som tillkom på 1920-30-talen och i 
villaområden i en krans utanför. 

Uttryck för bevarande 

Fabriksbyggnader från 1897- 1944, f.d arbetarbarack, tjanstemannavillor och 
disponentvilla från 1900-talets början, f d  pensionat, f d  affars- och bostadshus langs 
Storgatan från 19 10-20-tal, egnahem från 191 0-40-tal. 



Figur 36. Dalsjöfors fabriker 
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22. Målsryds textilindustrisamhälle i Toarps socken 

Målsryds samhälle är belägen ca 9 km sydost om Borås, i den södra delen av Toarps 
socken. Samhället ligger i en dalgång på det sydsvenska höglandet, och omges av en 
kuperad terräng. Området är barrskogstätt men runt Målsryd finns ett av Sveriges 
nordligaste bokbestånd. Samhället delas idag av den starkt trafikerade riksvägen mellan 
Svenljunga och Borås. 

Samhället växte upp kring Borås-Alvesta banan, som anlades 1902. Järnvägen skapade 
förutsättningen för den textilindustri, som sedan kom att prägla Målsryd. Samhällets 
framväxt kan utläsas i den bebyggelse som växte upp runt fabriken och stationen. På 
19 10-20-talet uppfördes disponent- och tjanstemannavillor, och på 193 O-talet fick 
samhället den obligatoriska kransen av egnahems- och villabebyggelse kring 
samhällskarnan. J.A Pettersson ar ett typexempel for bygden på ett textilindustriföretag 
som startade med gårdfarihandel och förläggarverksamhet för att på 1900-talet övergå till 
fabriksdrift. 

Uppkomst 

Likt många andra i socknen började bröderna Martin och Johan Petersson sin yrkesbana 
som gårdfarihandlare, åren 1863-64. 1877 startade bröderna vävnadsförläggarverksamhet 
i firman J. A. & M. Petterson på fadernegården i Kulla i Toarp. Firman sysselsatte då 
ungefar 150 hemvävare. 1882 flyttades verksamheten till byn Slätthult, dar de bedrev 
både jordbruk och hemindustri. I Borås hade man ett kompletteringslager med bl a 
fabriksvävda bomullstyger. i%r 19 10 ombildades firman till ett familjebolag. 

Förutsättningen för anlaggandet av fabriken var naturligtvis järnvägens framdragande, 
men också den yrkeskunskap som fanns i de hemvävare som företaget hade sedan 
tidigare. Bröderna hade också kunnat skrapa ihop en del kapital genom sin gårdfarihandel 
uppe i Norrland, dar det på 1870-talet vilade en slags Klondikestamning med 
järnvägsbyggen och skogsaverkningar. 

Målsryd och omvärlden 

Verksamheten vid J.A Pettersson utvecklades under 1900-talet allt mer från 
hantverksmässig produktion till fabriksdrifi. Vid fabriken genomfördes tillbyggnader av 
olika slag, mellan åren 19 19- 1933. Vid en tillbyggnad 1926 omlades hela produktionen 
efter engelskt-amerikanskt mönster, med ett s.k löpande band. J. A Petterson blev genom 
detta nya systen ett föregångsföretag inom sin bransch. 

På 1950-talet inleddes en rad strukturrationaliseringar och J. A Petterson blev en av 
landets modernaste konfektionsindustrier. Man koncentrerade sig på herrkonfektion, och 
blev med varumärket Stadion välkänt i hela landet. 



Natur, lokalisering och bebyggelse 

I Målsryd fanns i början på 1900-talet endast tre gårdar, en handelsbod samt 
järnvägsstation. Att jarnvagsstationen anlades i Målryd och inte i Dalsjöfors, dar det 
sedan 1897 funnits ett linneväveri, berodde på Toarpsbornas ovilja att stödja en järnväg i 
den södra delen av socknen. Bolagsledningen vid Dalsjöforsföretaget insåg nyttan med 
jarnvagen och stödde anläggandet i Målsryd. 

I Målsryd fanns förutom de tre gårdarna, aven ett hantverksmässigt fargeri, som startade 
1881 av fargare Flodin. Då fargningen blev alltmer omfattande kompletterades den 1890 
med en ångmaskin. Fram till 1914 fick man sin belysning och kraft av fotogen och karbid 
lampor, men sedan installerades Målsryds första "elektricitetsverk" hos fargare Flodin. 
Detta utgjordes av ett enkelt batteriverk och kunde enbart försörja fabriken och de 
närmaste gårdarna. När samhället började utvidgas blev detta för litet och bolaget fick 
1916 överta distributionsrätten av elektrisk energi i Målsryd med omnejd. Bolaget 
ombesörjde alltså utbyggnaden av det elektriska nätet i samhället, 

På 1920-talet började företaget att förväxva fastigheter i samhället. En av disponenterna 
på J.A Pettersson köpte 1928 upp mark i Bråthult, öster om fabriken och sålde tomter till 
både enskilda och till företaget. Företaget förmedlade egnahemslån men lånade även ut av 
egna medel till bostadsbyggandet. De första egnahemmen uppfördes närmast 
jarnvagsstationen på 1910-talet för att på 1920-30-talet uppföras i större skala öster om 
jarnvagen. På Bråthults, Målsryds och Germundareds ägor hade det 1938 uppförts 
sammanlagt 27 egnahem. På 1940-50-talet byggde man på Hasselbacken flera hyreshus 
som innehöll lägenheter med allt ifrån två rum och kök ner till enkelrum med kokvrå. 

Social mil-i ö 

Målsryds samhälle styrdes som så många andra textilindustrimiljöer vid den tiden av 
fabriksledningen. Bolaget uppförde kyrka, skola, idrottplatser, arbetarbostäder etc. Vid 
anläggandet av den första fabriken uppförde man ett pensionat med café, 
tjänstemannamäss och matservering. Bolagsledningen satt med i de kommunala 
nämnderna och kunde därmed styra utvecklingen i önskad riktning. 

Målsryds kyrka tillkom på initiativ från en av direktörerna vid J.A Pettersson. Kyrkan 
stod fardig 191 5 mitt i brinnande världskrig och man hade på grund av detta svårigheter 
att uppbringa bla koppar till kyrkklockorna. Man gick då ut i samhället och tiggde ihop 
koppparkärl som så småningom kunnde gjutas ihop till en kyrkklocka. 

J.A Pettersons fabrik var den enda arbetsplatsen i Målsryd långt in på 1900-talet. På 
1950-talet fanns i Målsryd ca 600 personer och av dessa var 200 anställda vid fabriken. 
Företaget bedrev också en omfattande sömnadsförläggarverksamhet och på 1950-talet 
fanns det fortfarande ett femtiotal hemsömmerskor kvar. 



Folkrörelser i form av nykterhets- och fackföreningar bildades sent i Målsryd. Den första 
NTO-föreningen startades 1926 och året därpå bildades den första arbetarkommunen. En 
idrottsförening bildades 1922 och man fick hjälp av bolaget att uppföra både fotbollsplan, 
danspaviljong och badplats. 

mggnadssktck och fonns~råk 

Fabriksbyggnaderna som är uppförda längs med vägen ar tillbyggda fem gånger sedan 
tillkomsten. Den ursprungliga byggnadskroppen uppfördes 19 13 i tre våningar och 
reverterades. Fabriksbyggnaden utformades främst med tanke på dess funktion. Stora och 
många fönster var viktiga då man inte fick elektricitet forrrän 1916. Nuvarande utseende 
är från den senaste tillbyggnaden 1941 då man avlägsnade alla utsmyckningar och aven 
byggde till . 

Disponent- och tjänstemannavillorna som uppfördes på 19 10- 1920-talen fick en 
medveten utformning efter de rådande stilidealen. Villa Löfstaholm byggdes for disponent 
Martin Pettersson 1913, och fick en ståndsmässig utformning med influenser fråra 
jugendstilen med rundade hörntorn, varierande takformer och burspråk. De egnahem som 
byggdes på 1920-talet fick även de en internationell prägel och utformades med stildrag 
både ifrån jugend och 20-tals klasscism med reverterade fasader, utsmyckade gavelrösten, 
burspråk etc. Egnahemmen från 1930-40-talet fick däremot en funktionalistisk stil som 
karaktäriseras av en kubistisk byggnadskropp, symmetriska fonstersattningar samt tattak. 
Målsryds skola som byggdes 1932 kom att uppföras med drag både från funktionalism 
och 20-tals klassicism. 

Inpå 1950-talet började typritningsverksamheten att sprida ut sig och i Målsryd uppfördes 
flera villor efter dessa typritningar som gavs ut av bostadsstyrelsen. Dessa uppfördes 
främst i Ekås söder om samhället. 

Kontinutet och förändring 

J. A. Petterssons konfektionsföretag var under 1950-talet ett lönsamt företag med över 
200 anstalllda. I Målsryd fanns då @ra livsmedelsaffarer, en möbelaffar, en cykelhandlare, 
ett sågverk, skomakare, kvarn etc. Kommunikationerna var bra med både tåg och 
busstrafik. 

1963 firade företaget 100-års jubileum och man anade inte då att redan i slutet av 1960- 
talet skulle företaget avvecklas. Den 10 juni 1970 lades fabriken i Målsryd ner sin 
verksamhet. Likt de flesta andra företag i konfektionsbranschen drabbades man av den 
ökade konkurrensen med fjärran Östern. Samhället drabbades hårt av denna nedläggning 
då de flesta i samhället hade sin utkomst här. Servicen försämrades och idag finns har 
endast en livsmedelsaffar och en pizzeria samt några småföretag. Ett byalag har dock 
bildats och man försöker idag att vanda utvecklingen. 



Motiv för bevarande 

Textilindustrisarnhalle som vuxit upp kring J.A Petterssons konfektionsfabrik i början av 
1900-talet. Bolagets betydelse för samhället kan avläsas i den byggda miljön med 
disponent- och tjänstemannavillor tydligt exponerade längs nuvarande riksvägen samt 
egnahemsvillorna i en krans runt omkring stationen och fabriken. 

Uttryck för bevarande 

Fabriksbyggnader 19 13-1 941, järnvägsstation 1902, Målsryd kyrka 191 5, folkskola 1932, 
kommunisterbostalle 19 16, disponent- tjänstemannavillor 19 10- 1920-t, 
egnahemsbebyggelse 1920- 1940-t. personalbostäder/flerfamiljshus 1940-tal. 

Figur 38. J.A. Pettersson i Målsryd 



EK.KARTA. Målsryd 6297 



23. Fristads stationssamhälle. Fristads socken 

Fristads samhälle är belägen längs Viskans dalgång ca 13 km norr om Borås. Samhället 
ligger strax söder om Oresjö som är en sprickdalssjö med branta barrskogsklädda sidor. 
På Oresjös östra sida drogs Borås-Herrljungabanan fram 1863, och en station anlades i 
Fristad. Fristad är ett exempel på jarnvagen som tätortsbildande. Sockencentrumet som 
från allra första början legat vid kyrkan kom så småningom att flyttas en kilometer 
nordväst från kyrkplatsen till stationen. Ett samhälle utvecklades där, som så småningom 
drog till sig industrier och blev centralort i trakten. 

Fristads samhälle präglas idag främst av riksväg 42, som går igenom samhället. Vägen 
kantas av både aldre bebyggelse från 1900-talets början samt yngre från 1950 och framåt. 
Vid korsningen mellan Tämta- och Borgstenavägen ligger idag en modern 
centrumbildning med affarshus, kornmundelskontor, caféer, resaturang m.m. 

I Fristad har det funnits människor sedan lång tid tillbaka. Därom vittnar ett flertal fasta 
fornlämningar bl a från stenåldern. Viskan och Oresjö var viktiga transportleder och och 
trakterna runt dessa befolkades tidigt. Sockennamnet nämns i medeltida källor 1343 
medan kyrkbyn omnämns i äldsta jordebok 1540. På medeltiden uppfördes stenkyrkor, bl 
a i Längjum samt vid nuvarande Fristads kyrka. Vägarna mot dessa kyrkor gick igenom 
järnåldersgravfält och det troliga ar man byggde kyrkorna på gamla kultplatser. 
Nuvarande kyrka invigdes 1850 och ersatte den aldre stenkyrkan. Sydväst om kyrkan 
uppfördes prästgård, 
sockenstuga m.m. 

På 1700 och 1800-talet uppstod ett litet centrum eller marknadsplats längre västerut, vid 
nuvarande musikskolan och pastorsexpeditionen. Denna plats kallades Ljungheden eller 
Fristads HedEkalle hed. Platsen kom också att kallas "lellemarten" = lillmarknaden, man 
stannade här för att göra affirer. Två allfartsvägar; Borås- Skara, Bredared - As mittes 
nämligen strax söder om marknadsplatsen, vid nuvarande bensinstationen. På Ljungheden 
låg fattighuset, ett sockenmagasin samt några torp. Bland annat de två högloftsstugorna; 
Ekalyckan och Klockarbolet, som är bevarade från den tiden. Klockarbolet var 
klockarens boställe som även användes som skola en tid. Ekalyckan däremot lär ha inrymt 
Fristads första handelsbod. 

När jarnvagen mellan Borås och Herljunga anlades 1863 förlade man stationen norr om 
Ljungheden, trots att marken där var vattensjuk och sank. Orsaken till placeringen av 
stationen var troligtvis att Älvsborgs regemente hade sina byggnader strax väster om 
stationsområdet. 

Det första stationshuset uppfördes på 1860-talet, men i samband med att järnvägsspåren 
breddades i slutet av 1800-talet fick man flytta stationshuset av utrymmesskäl. Man valde 



att auktionera bort detta och bygga ett nytt stationshus. Det gamla stationshuset flyttades 
till Skogsryd 1901 och ett nytt stationshus i tegel uppfördes år 1900. Den nya 
stationsbyggnaden uppfördes sannolikt efter typritningar och Fristads stationshus blev det 
enda längs banan som uppfördes i tegel. På området fanns, förutom avträdet som 
fortfarande finns kvar, godsmagasin, uthus innehållande brygghus och vedbod. 

I det område dar stationssamhället senare kom att breda ut sig, fanns 1866 endast ett fåtal 
hus, varav ett var gästgivaregården. Gastgivaregården uppfördes strax efter järnvägens 
tillkomst och hade skjutsstation anda fram till på 1920-talet. 

Bebyggelse 

1861 uppfördes det första skolhuset i Fristad. Den placerades vid det forna 
sockencentrumet Ljungheden. Folkskolan användes fram till 1939 då den nya 
centralskolan uppfördes. Byggnaden kom senare att användas till skola, pastorsexpedition 
och från 1974 som musikskola. Bebyggelsen började breda ut sig langs med vägen mellan 
åren 1905 och 1930 och mellan skolområdet och jarnvagsstationen uppfördes ett flertal 
bostadshus som idag har bevarat mycket av sin ursprungliga karaktär. 

Alvsborgs regemente som sedan 1797 disponerade Fristad Hed flyttade till Borås 1914. 
Kronan sålde en del av marken till landstinget och 1923 flyttade Alvsborgs läns 
folkhögskola hit. Några av byggnaderna från regementstiden byggdes om till nya 
funktioner och nya byggnader tillkom. En del av marken som kronan ägt såldes vidare till 
kommunen. På den marken upplät kommunen tomter för egnahemsbebyggelse. Området 
omfattade från början ett tiotal byggnader belägna på Hedevagen. Dessa byggdes på 
1920-1 930-talet. På 1940 och 50-talet utökades området med bl a flerfamiljshus. 

Samhället expanderade relativt långsamt fram till på 1920-talet. Då började ett flertal 
industrier att förlägga sin verksamhet har. Vid Viskan hade det tidigare uppförts mindre 
snickerier och kvarnar bl a Fristads snickerifabrik från 1888. Vid 1880-talets början fanns 
i närheten av jarnvagsstationen en spånhyvel för takspån. Takspånet som drevs av en 
lokomobil var en stor handelsvara på den tiden. AB skyddskläder började sin verksamhet 
1925 och 1928 byggde man nya lokaler strax söder om stationsbyggnaden. I slutet på 
1940-talet hade fabriken över 100 anställda och var den största arbetsplatsen i samhället. 
Bland övriga industrier som fanns då, kan namnas en möbelfabrik, flera syfabriker, 
armaturfabrik, mekanisk verkstad etc. Dessutom fanns har flera speceriaffarer, 
möbelaffar, sportaffar samt biograf, hotell, m.m. 

Bagnadsskick och formspråk 

De bostadshus som uppfördes i början på 1900-talet längs Stora vägen fick en för den 
tiden tidstypisk utformning med dekorerade gavelrösten, ljusa oljefargade fasader, 
frontespisar etc. Byggnaderna omgavs av stora trädgårdar inramade av staket. Av alla de 
byggnader som uppfördes kring sekelskiftet, på båda sidor av vägen, finns det idag endast 
ett fåtal bevarade. 



Egnahemsområdet vid Hedevägen började bebyggas på 1920-talet. Byggnaderna fick en 
klassicistisk utformning med reveterade fasader, brutna tak, frontespis etc. Detta 
formspråk ersattes av de funktionalistiska när 1940-tals egnahemmen började uppföras. 

När Fristad blev centralort för den nya storkommunen 1952 och då fortsatte man den 
febrila byggnadsverksamhet som hade startat i blygsam skala redan i mitten på 1940- 
talet. En bostadsstiftelse bildades och man köpte in mark för uppförande av bla flera 
hyreshus. På Prastgårdsornrådet vid Ringvägen uppfördes 1957- 195 8 ett 
egnahemsområde innefattande ca 20 villor. Dessa kom att f"a en likartad utformning med 
fasadtegel, inbyggda altaner, kallare etc. Bostadsstyrelsen spred vid den tiden ut 
typritningar på liknande hus som kom att annammas av många byggföretag och 
kommuner. 

Kontinuitet och förändring 

I slutet av 1950-talet och början på 1960-talet drabbades Fristad liksom så många andra 
orter av en saneringsvåg. En arkitekttävling utlystes 1963, där man skissade på olika mer 
eller mindre genomförbara förslag hur det framtida samhället skulle se ut. Dessa planer 
hann dock ej förverkligas till fullo då ett beslut om ny kommunreform kom 1974 dar 
Fristad skulle ingå i Borås storkommun. Före sammanslagningen satte man igång en 
omfattande byggnation av kommunala nyttigheter t ex ålderdomshem, daghem, 
idrottshall, högstadieskola m.m. 

Näringslivet i Fristad består idag av flera småindustrier av olika slag. Plastfabriken 
Uponor är den näst största arbetsplatsen i Fristad med ca 100 anställda, Förutom den 
finns har en bakugnsfabrik, en byggfirma samt flera affarsrörelser. Närheten till Borås gör 
också att många pendlar till sina arbeten dar. 

Motiv för bevarande 

Stationssamhälle som vuxit upp kring järnvägen i början av 1900-talet. Samhället 
expanderade på 1920-talet och drog bl a till sig flera industrier och blev så småningom 
centralort för ett stort omland. Näringslivsutvecklingen kopplat till de goda 
kommmunikationerna till Borås möjliggjorde Fristads expansion. Samhällets utveckling 
kan avläsas i den byggda miljön runt stationen och längs med landsvägen. De senare 
utbyggnadsskedena med egnahems- och villabebyggelse ar belägna i en krans utanför 
detta stråk. 

Uttryck för bevarande 

Järnvägsstation 1900, folkskola 1 86 1, centralskola 1939, hembygdsstugorna; Ekalyckan, 
Klockarbolet 1700-t, villabebyggelse 1900- 193 0, folkhögskolan med byggnader från 
1860 och frammåt, egnahem 1920-40-t, affarshus 1936, brandstation 1954, 
villabebyggelse 1957-58 



Figur 39. Järnvägsstationen i Fristad 



EKKARTA: Fristad 7227 



24. Bråten. Rudorna. Liushults socken 

I norra delen av Ljushults socken ligger byn Bråten och Rudorna. Området ar skogsrikt 
och mycket kuperat. Norr om gårdarna löper Kovraån och Lindåsabacken, den senare 
langs med sockengränsen mot Toarp. Söder om gårdarna mellan de höga branterna går 
Skansabacken. I södra delen av området gick förr jarnvagen mot Borås till Alvesta den 
s.k Kindsbanan. Järnvägen ledde över Kovraån på en hög vagbank och passerade sedan 
flera bergsskarningar. Idag ar jarnvagen nedlagd och den gamla banvallen används nu 
som enskild vag. 

Gården Bråten omnämns i äldsta jordeboken 1540 som kronotomt, men blev senare 
skattlagd som ett 114 mantal skatte. Rudorna omnämns forst 1632 också som kronotomt , 
men finns dock med tidigare i tiondelangderna. Den skattelaggs snart som 118 mantal 
skattehemman. Bråten vars namn härleds från ordet Bråte- i betydelsen "svedjefall" . 
betyder en uthuggning i skog och namnet Ruderna kommer från ordet ruhda= röjning. Då 
det saknas fornlämningar runt byn kan man anta att den har åtminstone senmedeltida 
anor. Gårdarna kan därför ses som ett exempel på den nyodlingsverksamhet på 
allmänningar som uppmuntrades av kronan på 1500-talet. 

På en karta från mitten av 1600-talet upprättad av Kjettil Claesson visas Bråtens 
odlingsmarker. Jorden brukades med ensade och bestod av både sandmylla och lerjord. 
Inägorna som var hägnade ut mot utmarken; bestod av små åkerlappar med odlingsrösen, 
en hårdvallsang med gräs och björkskog samt en oduglig mosse. På gården fanns aven en 
humlegård för 100 stänger. 

En brukare fanns på Bråten fram till 1750-talet då gården delas i två 118 delar. I samband 
med laga skifte som stod klart 1862 delas hemmanen ytterligare två gånger så att det nu 
fanns @ra 1/16 hemman i byn. Dessa flyttade ut från bykärnan och förlades längsmed 
byvägen. Eventuellt kan den gamla bykarnan ligga dar Bråten 1:3, en relativt nybyggd 
villa ar belagen idag. 

Trots att gårdarna flyttade ut i samband med laga skifte har byn ändå kvar lite av sin täta 
bykaraktar. Har kan namnas gårdsmiljön på Bråten 1:4 som med sina välbevarade 
ekonomibyggnader och mangårdsbyggnad kantar byvägen. Till fastigheten hör en 
torvlada, då man bröt torv har in på 1980-talet. En annan välbevarad gårdsmiljö hör till 
gården Rudorna och ar belagen i början av byn. Gården ligger på en höjd med ett öppet 
odlingslandskap runt om. Nuvarande mangårdsbyggnad ar troligtvis uppförd på 1860- 
talet efter lagaskifte som genomfördes 1867.Gården som ar av västsvensk typ har 
ekonomibyggnaderna åtskilda med ladugården placerad i vinkel och vagnslidret/brygghus 
intill, båda är uppförda i slutet av 1800-talet. På den välskötta gårdsplanen finns ett 
vårdträd i form av en stor lönn. 

Landskapet hålls idag öppet och hävdas genom bete och åkerbruk. På Bråten 1:2 har 
huset ej bebotts sedan 1937 men ägaren slog markerna med lie fram till på 1980-talet. 



Motiv for bevarande 

välbevarade gårdsmiljöer från tiden efter lagaskifle. Gårdsmiljöerna bildar tillsammans 
med den äldre byvägen och det öppna odlingslandskapet en vi;rdefull helhet. Bråten 
representerar sannolikt medeltidens nyodlingar i kommunen. 

Uttryck för bevarande 

Gårdsmiljöer uppförda efter laga skifte på 1860-70-talet, äldre brukningsvägar, öppet 
odlingslandskap. 

Figur 40. Gårdsmiljö i Bråten 
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25. Askhult- Vedhult, Kinnarurnrna socken 

Gårdarna Äskhult och Vedhult ligger i mellersta delen av Kinnarumma socken, strax 
öster om Lillan. Askhult som ursprungligen bara omfattade en gård hör idag visuellt ihop 
med gården Vedhult och utgör idag en relativt sammanhållen bymiljö. Gårdarna omges av 
ett stort skogsområde, men langs med byvägen öppnar sig ett småbrutet öppet 
odlingslandskap. Att skogsmarkerna tidigare utgjordes av lövskog, kan avläsas i namnet 
Äskhult som betyder ask, som i askskog eller askved. Gårdsnamnet Vedhult betyder 
också ved i den gamla beteckningen skog. 

I aldsta jordebok från 1540 omnämns Askhult som ett mantal frälsehemman. Avsaknad av 
fornlämningar gor det troligt att platsen koloniserats forst under medeltiden. På 1700- 
talet skatteköps gården och upptas som 114 kronohemman. Gården skiftas 1829 och man 
delade då gården mitt itu? och en av gårdarna flyttade ut På 1890-talet hade hemmanet 
ökat till tre brukningsdelar. På lagaskifteskartan ligger åker- och angsgärdena centralt i 
byn, med den gemensamma utmarken utanför. Att åkermarken är relativt stenbunden kan 
man se på det stora antalet odlingsrösen som är inprickade på kartan. Strax norr om byn 
ligger ett torp som på lagaskifleskartan omgärdas av små åker- och angsgarden. På 
kartan benämns torpet Svenshult medan den på 1900-talet byter namn till Ormagården. 

Vedhult omnämns också sedan 1540 men upptar då två gårdar; Vastergården och 
Östergården. Vastergården omfattar 112 mantal kronohemman medan Ostergården 
omfattar ett helt mantal kyrkohemman. På Vastergården storskiftas endast skogsmarken 
1814 medan lagaskifie 1875 omfattade både inäga och utmark på Ostergården. 
Ostergården delas och i slutet på 1800-talet finns två brukningsenheter med 118 mantal 
skattehemman vardera. 

Den nuvarande bebyggelsen har till viss del en utskiftad karaktär med gårdar utspridda 
längs vägen och upp mot sluttningarna i norra delen av byn. Intill den gamla ryggåsstugan 
med sina små uthus kan en äldre bystruktur dock anas. Idag ligger tre av gårdarna i 
Vedhult på samma fastighet och ägs av samme ägare. Denne ägare ar den sjunde 
generationen på gården. 

Längst norrrut ligger en gårdsanläggning som ar uppförd 1904. Mangårdsbyggnaden ar 
ett västsvenskt dubbelhus som byggdes till 1940. På gården finns en ladugård från 1930 
samt en vagnbod och en stenkallare från slutet av 1800-t. Längre söderut i byn ligger den 
aldsta anläggningen, dar mangårdsbyggnaden utgörs av en ryggåsstuga från 1700-talet. 
Denna ryggåsstuga har tidigare varit en höglofisstuga med enbart ett habbare, men detta 
bakre habbaret revs på 1870-talet. På gården finns dessutom ett magasin, en stenkallare 
samt en ladugård samtliga uppförda på 1870-talet. Längst söderut ligger den yngsta 
gården som ar uppförd 1932. På fastigheten finns en ladugård från 191 1 samt ett 
brygghus. 



Motiv for bevarande 

Kulturhistorisk värdefull bebyggelse belägen längs en slingrande byväg. Byn har bevarat 
en äldre bystniktur med några byggnader kvar i ett delvis oskiftat läge. Bebyggelsen 
utgörs av en f.d högloftsstuga från 1700-talet , ett västsvenskt dubbelhus från tiden efter 
lagaskifte samt ett yngre s.k jordbruksegnahem. Gårdarna omges av ett srnåbrutet 
odlingslandskap med odlingsrösen och stenmurar. 

Uttryck för bevarande 

Odlingslandskap, kulturhistorisk värdefull bebyggelse; ryggåsstuga 1700-tal, västsvenskt 
dubbelhus från 1904, jordbruksfastighet från 1932. 

Figur 4 1. F.d högloftsstuga i Vedhult 
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26. Gåshult. Bredareds socken 

Gården Gåshult ligger i de barrskogsklädda höjdområdena norr om Kulsjön i Bredareds 
sockens nordligaste del. Denna karga del mellan Alingsås och Borås kallades av Linne på 
1700-talet for Vastgöta fjällar. Något öster om Linnes resväg ligger gården Gåshult som 
en liten odlingseniklav bland mossor och barrskog. 

Gården Gåshult odlades upp på Vedens härad kronoallmänning och den omnämns första 
gången i jordeböckerna 1773. Efter ett antal fria skatteår skattlägges gården som ett 
åttondels skattehemman 1793. Lantmätaren beskriver gården på 1700-talet som mager 
och stenbunden, dar endast 1,3 hektar är åkermark och ängen är till större delen " @lid av 
blinda berg " . Troligtvis fanns det mycket impediment i slåttermarken. Intill gården finns 
en bäck som rinner ner till Gåsesjön och dar hade man en egen skvaltkvarn. Söder om 
gården fanns ytterligare en kvarn. En humlegård på 150-200 humlestänger fanns också 
för att dryga ut hushållet. För att klara sig var var man tvungen att ha en bisyssla som 
hjälpte till att Mara skatterna, och i Bredared var smidet en vanlig binäring. 

I slutet av 1 Soo-talet hade hemmansklyvningar, befolkningsökningen samt skiftena lett till 
en större brist på mark. En omfattande nyodling påbörjades och på många stallen odlades 
all odlingsvärd mark upp. Gården Gåshult skiftades 1875 och delades då upp i tre 
brukningsenheter. Man började odla upp ängsmarken och angsarealen minskade från 17 
hektar till 7,7 och åkermarken ökade från 1,3 hektar till 7,7 hektar. Trots denna 
uppodling förblev åkerarealen i Gåshult jamforelsevis liten. Under 1300-talet uppskattas 
ett hemman ha ca 9 hektar åkermark och på 1800-talet ar medeltalet 22 ha. 

Idag brukas Gåshult på samma satt som det gjorde för två hundra år sedan. Angarna slås 
med lie och betesmarken betas med nötkreatur. En del av betesmarken har börjat brukas 
som äng eftersom man hävdat ängen på traditionellt satt med efterbete. I markerna finns 
idag också gott om om odlingshistoriska spår i form av stenmurar, hamlade trad och 
odlingsrösen. I Gåshults betesmarker och hackslåttang återfinns idag en stor mängd 
numera ovanliga arter som tack vare brukarens arbete och intresse kunnat leva kvar. 
Området ar idag av riksintresse för naturvården. 

.Motiv för bevarande 

Odlingslandskapet runt Gåshult innehåller ett av f.d Alvsborgs lan artrikaste betesmarker. 
I odlingslandskapet finns ett stort inslag av varierande hagmarker, små åkrar, stenmurar, 
odlingsrösen och hamlade trad som ger området en ålderdomlig karaktär. Marken brukas 
på traditionellt sätt med slåtter och efterbete. 

Uttryck for bevarande 

&derdodi@ odlingslandskap med tradtionella brukningsformer, förekomst av ovanliga 
arter 



Figur 42. Slåtter i Gåshult, bilden från Bredareds heinbygdsförening 





27. Karret, Tubbared, Toarps socken 

Gården Karret ar belagen sydöst om Målsryd i södra delen av Toarps socken. Gården 
ligger vid den gamla vägen mellan Målsryd och Stackhult. Landskapet ar av sprickdalstyp 
med höga kullar och dalgångar kladda med skog. Runt gårdarna öppnar sig landskapet 
och har finns öppna betes och kulturmarker. 

Vid gården Karret bedrivs ett litet skogsjordbruk på ett tradtionellt satt. Skörden från de 
små åkrarna som ligger närmast gården, binds med självbindare och hangs på tork på 
hässjor. Inklämt mellan två åkrar ligger ett litet slåtterkärr som slås med lie på 
eftersommaren och 'i den torrare delen finns aven inslag av ljunghed. Söder om gården i 
hagmarken, betar tjurar och aven här finns inslag av ljunghed. I markerna kan man idag 
finns spår efter tidigare odling i form av odlingsrösen och stenmurar och i närheten av 
gården finns hamlade askar. 
u 

På 1890-talskartan omnämns Karret som torp och hela området anges som äng förutom 
de små åkerlapparna närmast gården. Karret låg tidigare under gården Tubbared som 
namns i jordeböckerna 1542 som kronohemman. Inägorna till gården Tubbared skiftades 
redan 1834 och utmarkerna 1872. Hemmanet omfattade då en brukningsdel samt tre 
övriga lägenheter, varav Karret var en. 

Strax söder om gården Karret ligger Bokhult 1:5 som ar en gårdsanlaggning av 
västsvensk typ. Gårdstypen kännetecknas av att ekonomibyggnader och 
mangårdsbyggnader ar åtskilda, i det har fallet .av en mindre körväg. Bokhult omnämns 
som ett 114 mantal kronohemman 1567, köptes till frälsehemman på 1600-talet av Gustaf 
Stenbock, indrogs till kronan efter reduktionen för att sedan skatteköpas 1795. Gården 
genomgick laga skifte 188 1 och hade då tre brukningsdelar. Mangårdsbyggnaden ar 
uppförd efter laga skifte 1894 som ett västsvenskt dubbelhus och fick en tidstypisk 
utformning. Ekonomibyggnader som ligger samlade på motsatta sidan av vägen utgörs av 
ladugård, uthus, stenkallare samt en verkstad eller smedja. Gårdsanlaggningen brukas 
idag av samme ägare som till gården Karret och ekonomibyggnaderna används till 
förvaring av hö m m. 

Motiv för bevarande 

Området innehåller ett ålderdomligt odlingslandskap med öppna betes- och slåttermarker 
som idag brukas med traditionella brukningsformer. I markerna finns spår efter tidigare 
odling i form av odlingsrösen, aldre åkrar och hamlade trad. Gårdsanläggningarna varav 
Bokhult 1:5 ar av kulturhistoriskt varde, omges av ett landskap med stora 
landskapsmässiga varden dar aldre brukningsvagar och vallagda stenmurar bidrar till 
helhetsintrycket. 



Uttryck for bevarande 

Odlingslandskap innehållande naturliga betes- och slåttermarker, stenmurar, odlingsrösen, 
gårdsanlaggning 1880-tal 

Figur 43. Odlingslandskap i Kärret. 
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BORAS STADS UTVECKLING 

Stadens grundlaanande 

Borås stad grundades 1621 som tidigare nämnts i området runt Torpa kyrka. Staden fick 
en stadsplan med rutnatsmönster, men det var först 1727 man började bygga efter 
rutnätsplanen som hade utfardats av Erik Datan. 1600-talets planläggningen var strikt 
organiserad och lades ut utan att anpassas till den slingrande Viskan. På 1600-talet bestod 
Borås stad eller Torpa som den hette från början, endast av några E sammanbyggda hus 
med gavlarna vanda åt gatan. De var byggda av trä samt hade tak av halm eller spån. På 
1700-talet fanns i staden ca 400 tomter som omgavs av ett stadsstaket med tullbommar . 

Dessa tullar fanns vid Vasterbro, Södra Torget och Yxharnmarsgatan. 

Borås har brunnit Srra gånger: 1681,1727, 1822 och 1827. Efter den första branden 
fastställdes en officiell stadsplan som dock i princip var densamma som före branden. 
Efter branden 1727 upprättades ytterligare en stadsplan som gick ut på, att för 
brandskyddets skull, rata och bredda en del gator,. Carl von Linne berättar om staden 
Borås under sitt besök har 1746; " Alla byggnader utom kyrkan och rådhuset var byggda 
av timmer mestadels i två våningar och jämnhöga. Husen var panelade och troligen 
bestrukna med rödfarg". Inom den gamla stadsplanens område finns idag endast en 
byggnad kvar på ursprunglig plats från tiden efter 1727 års brand och det ar 
Brännerigården. Den låg, på grund av sin brandfarliga verksamhet en bit utanför staden 
och nåddes därför inte av lågorna. Byggnaden ger en god föreställning om hur husen såg 
ut på 1700-talet. En annan gård från 1700-talet finns bevarad och det ar Nymanska 
gården som flyttades till Borås museum på 1930-talet. 

1822 brann staden ner till grunden igen. Orsaken var dåliga brandredskap, samt att 
Viskan hade frusit och gjorde det svårt att hämta vatten. Staden byggdes dock snabbt upp 
igen året därpå. Fem år senare utbröt den fjärde och sista stora stadsbranden i Borås. 
Hela staden förutom kyrkan, prästgården, skolhusen, stadsfangelset samt ett trettiotal 
privathus brann ner. 1830 upprättades en ny byggnadsordning som skulle förhindra 
ytterligare brandkatstrofer. En gatu- och tomtreglering hade då redan införts 1827, som 
innebar att gatorna breddades och öppna platser skapades. Gator som breddades var bla 
Yxhammarsgatan, Brunnsgatan, numera Allégatan, samt Lilla Brogatan. Strandgatan 
breddades också och försågs med kajer och vattenhämtningsplatser. 

Borås stad var inte återuppbyggd förrän på 1850-talet och började då breda ut sig mer 
och mer utanför rutnatsstaden. Bebyggelsen bestod dar, förutom en del mindre industrier, 
av fattighus och av landerierna, Boråsbornas lantegendomar. Landerierna var ofta stora 
egendomar som låg i natursköna områden på mark som donerats av staden till 
betydelsefulla och välkända personer. Företeelsen ar från början Göteborgsk men spred 
sig till flera västsvenska stader. I Borås finns idag ett Etal landerier bevarade. På f.d 
regementsområdet ligger två landerier - Kristiansfalt och Katrineberg- som båda ar 
uppförda på 1820-talet. Vid Varbergsvagen söder om staden ligger ett annat landeri, 
Lorensberg. Det bebyggdes med en mangårdsbyggnad som ansluter till den sk. 



"Boråsdekoren" från 1830-talet med klassicistiska detaljer som tandfris, lunettfönster och 
halwalmat sadeltak. 

Ateruppförandet av bebyggelsen i Borås kom att styras av den tidigare nämnda 
byggnadsordningen från 1830. Enligt denna fick trahus hädanefter inte var högre än en 
våning, eller 7 1/2 alnars höjd på två alnars stenfot. Husen fick inte sammanbyggas med 
stall eller fahus och vindar över boningshus fick inte inredas till förvaring av hö eller 
halmfoder. Byggnadsstadgan angav också riktlinjer av estetisk karaktär, t ex skulle 
fönsterrutorna vara sex rutor höga med halvmånerunda vindsfönster ovanför. Borås stad 
fick genom dessa stadgar ett mycket enhetligt utseende och behöll i stort sett sitt 
likformiga utseende fram till 1950-talets centrumsanering. Idag finns endast några spridda 
exempel kvar på dessa byggnader, och de ligger samlade vid Södra torget. Dessa är 
Hemgården, Flamenska gården samt Strömqvists järnhandel. 

Stadens utveckling från 1900 

Borås stad präglades ännu in på 1800-talets senare del av den låga träbebyggelsen. En ny 
byggnadsstadga från 1875 lättade en del på bestämmelserna, och hus av trä fick nu 
byggas i två våningar och hus av sten fick byggas i Srra våningar. På fastigheten Freja 1 
finns idag ett av stadens bäst bevarade trahus i två våningar. Fastigheten bebyggdes 1895 
efter ritningar av arkitekt Lars Kellman och byggnaden präglas av en tidstypisk 
panelarkitektur från den tiden. Kvarteret Freja är centralt beläget utanför den äldre 
stadskärnan och ingår med intillliggande kvarteret Frigga i stadens första utvidgning mot 
öster. 

I samband med byggnadsstadgan 1875 kom en bestämmelse som sade att man endast fick 
uppföra hus av sten i stadskärnan. Detta ledde till att så gott som all 
nybyggnadsverksamhet i stadskärnan låg nere under lång tid. I slutet av 1800-talet hade 
endast tio stenhus uppförts i staden. Ett av dessa var ett bostadshus i tre våningar uppfört 
1886 i kvarteret Valhall i hörnet Asbogatan/Kungsgatan. Det kom i folkmun att kallas 
"slottet" på grund av sin upphöjda placering i staden samt av dess utformning . 
Byggnaden utformades med ett klassicistiskt formspråk med en rikt dekorerad fasad där 
paradvåningen markerats. En ny samhällsklass, borgerskapet, ville genom dessa 
ståndsmässigt utformade hus uttrycka sitt inflytande. Ett annat bostadshus i sten, som 
uppfördes på 1880-talet, ligger i kvarteret Perseus i hörnet StrandgatanJLilla Brogatan 
vid Viskan. Denna byggnad har senare förändrats vid minst tre tillfallen, dels 1904 då den 
tillbyggdes i vinkel mot söder och dels vid ombyggnader 1919 samt 1936 då byggnaden 
fick dagens utseende. 

Från andra hälften av 1800-talet ökade industrialiseringen av Borås stad. Textilindustrins 
tillväxt efter bomullskrisen på 1860-talet, ångmaskinens införande som kraftkälla i 
industrin, samt järnvägen, var de pådrivande faktorerna. Järnvägsanknytningen med 
Herrljunga och västra stambanan 1863 samt den direkta förbindelsen med Göteborg 1894 
gjorde staden mer konkurrensmässig, och i takt med kommunikationsförbättringarna 



ökade industrietableringarna. Fabrikerna började uppföras vid eller i nära anslutning till 
Viskan ochleller utanför själva stadskärnan vid viktiga järnvägslinjer. 

Inflyttningen av arbetskraft ledde till att bostadshus började uppföras vid industrierna 
utanför stadsplanen. Nya arbetarstadsdelar växte upp bla på Norrbygärde, Lundby, 
Landala, Lidaholm och Baltorp. Industrier och bostadsbebyggelse blandades här, styrda 
endast av ägoförhållanden,befintliga vägar och kommunikationer. Bostäderna bestod av 
stora hyreskaserner byggda av trä, med lägenheter som oftast bara inrymde ett rum och 
kök. Befolkningsökningen hade vid denna tid från l885 till 1905 tredubblats från 6000 till 
drygt 18 000. 

Stadsplaneringen hade halkat efter den kraftiga befolkningsökningen och det därmed 
ökade bostadsbehovet. En ny stadsplan inrättades 1906 och den kom att frigöra sig från 
det strikta rutnätsplanen. Stadsplanen var inspirerad av den österrikiske arkitekten 
Camillo Sitte, vars ideal var den medeltida staden med vindlande gator med torg och 
öppna platsbildningar. Gatunätet och bebyggelsen skulle anpassas till terrängen, och med 
hjälp av murar och träd kunde gatorna bli trivsamma rum. Resultatet av detta nya 
tänkande är mycket tydligt i de tidiga egnahemsområden i Borås, bl a i Byttorp, 
Parkstaden,Ostermalm, Salängen och Nedre Norrmalm. 

Figur 44. Vy från Tokarpsberg mot sydväst. Bilden visar bl a egiiaheinsoinrådeils iitbrediling på 1940- 
talet 



Borås var också den första stad som införde utomplansbestämmelser för att Ei kontroll 
över bebyggelsen utanför det planlagda området. Dessa bestämmelser började galla 1912 
och innebar bl a en maximering av hushöjderna till två våningar för trähus och tre för 
stenhus. 

Offentliga bvggnader i Borås stad 

Förutom en mängd industrier och bostäder, tillkom i slutet på 1800-talet och början på 
1900-talet en rad olika offentliga byggnader såsom rådhus, banker, sjukhus, skolor, 
järnvägsstationer m:m. Dessa förlades strax utanför den gamla nitnätsstaden och ingick i 
den utvidgade planen från 1878. 

Kyrka, skola och rådhus fanns redan på 1680-talet, men dessa ödelades som alla andra 
byggnader av stadsbränderna. Det nuvarande rådhuset uppfördes som stadens sjatte i 
ordningen 1908- 19 10, då det ersatte en äldre trähusbebyggelse på platsen. För ritningarna 
stod Arkitektfirman Tengbom & Torulf, och byggmästarna Broberg & Björkqvist fick 
uppdraget att bygga huset. De tunga murarna består, efter tidens ideal, av de "akta 
materialen" handslaget Barringetegel samt Bohusgranit och stilmässigt ar byggnaden en 
mycket bra representant för den nationalromantiska arkitekturen. Byggnaden inrymde 
ursprungligen bland annat rådhusrätt, polismyndighet samt stadshus med alla därtill 
hörande funktioner, men används idag som tingsrätt. 

Rådhuset uppfördes vid Stora Torget, dar det vid denna tid hade börjats uppföra 
byggnader av mer monumental karaktär och trähusbebyggelsen fick ge vika för den mer 
storstadspraglade arkitekturen med hus i tegel och sten. Den första byggnaden som 
uppfördes langs Vasterlånggatan var Borås Enskilda Bank. Den byggdes 1894 av arkitekt 
Adrian Pettersson och innehöll, förutom banklokaler och kontor, aven Kungl. 
Telegrafstyrelsens verksamhet. Byggnaden utformades efter en för 1890-talet tidstypisk 
och representativ tegelarkitektur med maskinslaget tegel i olika farger och rundbågiga 
fönster. Den tillbyggdes kraftigt mot väster år 1915 efter ritningar av arkitekt Lars 
Kellman med en del som innehöll bla. butiker, bostäder och kontor, samt även en biograf 
med 27 1 platser. Under 19 1 O-talet utökades Vasterlånggatans stenhusbebyggelse med 
Svenska handelsbanken i kvarteret Merkurius och Telegrafsstyrelsens byggnad i kvarteret 
Galatea. 

Bland offentliga byggnader ingår aven skolorna. I Borås infördes lagstadgad folkskola 
1847, endast fem år efter folkskolereformen. Tidigare ombesörjdes skolundervisningen av 
framförallt kyrkan och det finns uppgifter om, att en s.k barnskola ska ha funnits i Borås 
sedan 1630-talet. Den första skolbyggnaden uppfördes 1847 i den byggnad som idag 
inrymmer Borås tryckeri. Den blev dock snart för trång och 1880 uppfördes ett 
gemensamt skolhus för både småskola och folkskola; Caroliskolan. Fastigheten har en 
lång och handelsrik byggnadshistoria dar tre stora skolbyggnader uppförts mellan 1878 
och 1912. Den stora slätputsade folkskolebyggnaden ritades av arkitekt A. F. Lignell och 
ansluter stilmässigt till tidens institutionsarkitektur. Ytterligare en folkskola uppfördes 
1893-94 efter ritningar av arkitekt Lars Kellman. Den kallades efter 1907 för Gustav 



Adolfskolan. Ytterligare skolor som uppfördes i början av 1900-talet ar bla 
Norrbyskolan och Daltorpsskolan. 

Slutet av 1800-talet samt tiden efter sekelskiftet utmärktes bl a av de nya landvinningarna 
inom det tekniska området. Man ville manifestera den nya borgarstadens tekniska och 
ekonomiska framåtskridande, och gav därför bl a vattentorgen ett särskilt arkitektoniskt 
uttryck.Vattentornet belaget i Kvarnbergsparken ar ett bra exempel på detta. Det 
uppfördes år 1900 efter ritningar av arkitekt Erik Josephson 1898. Byggnaden 
utformades som ett medeltida försvarstorn, som skulle utstråla fasthet, stabilitet, historisk 
förankring och beständighet, och därmed associera till verksamheten. Idag ar byggnaden 
en av stadens bast bevarade institutionsbyggnader från en mycket expansiv tid. 

En annan institution som uppfördes efter sekelskiftet var de s.k fattiginrättningarna eller 
ålderdomshemmen. Dessa ersatte de gamla fattigstugorna. I Borås fanns fram till 1903 ett 
fattighus som låg vid dåvarande Krokshallstorget. 1902-1903 uppfördes Rarnnalid, vars 
funktion ursprungligen var försörjningshem eller " fattiginrattning", men ändrades senare 
till ålderdomshem. Nar fastigheten bebyggdes hade den ett helt lantligt läge utanför 
staden. Byggnaden har en tydlig institutionspragel med monumentala tegelfasader som 
visar influenser från både klassicism och jugendstil. 

I raden bland institutionsbyggnader som uppfördes i slutet av 1800-talet och början på 
1900 strax utanför den gamla stadskärnan, ligger den gamla lasarettsanlaggningen som 
idag ar fullmäktigehus. Den allra första lasarettsbyggnaden togs i bruk redan 1782, men 
förstördes i branden 1822. Sex år senare invigdes ett nytt lasarett på Backang, dar det 
nuvarande kulturhuset ligger. Detta var dock otillräckligt och man beslöt bygga ett nytt 
tvärs över gatan. Denna lasarettsbyggnad uppfördes 1891-93 efter ritningar av arkitekt 
Axel Kumlien, Stockholm. På den lummiga lasarettstomten uppfördes @ra byggnader; 
lasarettsbyggnad, ekonomibyggnad, portvaktsstuga samt en isoleringspaviljong. En 
sjukpaviljong tillbyggdes mot norr år 1909 efter Kumliens ritningar. Byggnaderna ar 
mycket typiska för sin tid med de monumentalt utformade fasaderna. 

Folkrörelsens byggnader 

Till folkrörelserna som växte fram under 1800-talets andra hälft raknas främst 
frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen samt idrottsrörelsen. 
Ståndssamhällets upplösning och framväxten av industriella produktionsförhållanden 
under 1800-talet innebar en period av förändrade levnadsvillkor och nya idéströmningar. I 
de folkrörelser som tog form, kunde människorna förenas i en ny intressegemenskap, i en 
gemensam religiös övertygelse, för nykterhetens sak, eller för rösträtt och fackligt 
inflytande. 

Frikyrkorörelsen i Borås startade i början av 1870-talet i Borås, då Lutherska 
missionsförsamlingen bildades. Det första missionhuset uppfördes i Vassmaden söder om 
Borås och 1883 byggdes ett missionshus på Norrbygarde. I kvarteret Frigga, belaget 
strax utanför själva stadskärnan, uppfördes två frikyrkolokaler. I hörnet mot Kungsgatan 



uppförde Lutherska missionskyrkan en kyrkobyggnad 1929, och i det andra hörnet mot 
Sturegatan uppförde metodistförsamlingen 1902 en frikyrkobyggnad Wesleykyrkan, som 
den kallas efter den engelske förgrundsgestalten, ritades av Hans Hedlund. Den fick en 
utformning som präglades av den nygotiska stilen som blev populär på 1890-talet i 
samband med de stora kyrkorestaureringar som Helgo Zettervall genomförde. 

Nykterhetsrörelsen hade sitt genombrott på 1830-40-talen genom Peter Wieselgren. 
Nykterhetsrörelsen i Borås har anor sedan 1880, då den första IOGT-logen bildades. Ett 
ordenshus uppfördes i kvarteret Korsnäbben uppe på Lugnet. Fastigheten bebyggdes 
1888 av @ra nykterhetsloger, vilka gick samman för att realisera projektet och den 
uppförda byggnaden gick senare under namnet "Godtemplarhuset". Efter 1898 fanns även 
Borås Arbetarinstitutsförening i huset, som bla. innehöll ett sk. folkbibliotek och en 
konsertsal. Byggnaden om- och tillbyggdes år 1920 efter ritningar av arkitekt Lars 
Kellman, då funktionen förändrades till tingshus. Huset är en av stadens aldsta bevarade 
stenbyggnader och är numera en sällsynt representant för tidig tegelarkitektur i Borås. 

Uppförandet av arbetarrörelsens egna samlingslokaler startade på 1890-talet i 
skånestaderna. Fackföreningarnas hus i Kristianstad, inrett i en ombyggd snickeriverkstad 
brukar räknas som den första. I Borås stad bildades en Folkets husförening 1899, och det 
forsta Folkets Hus invigdes 1901. Den bestod av en träbyggnad i 1 112 plan och var 
belägen på Sturegatan. Den innehöll en större och två mindre möteslokaler, samt en 
vaktmästarbostad på två rum och kök. Bygcnaden ersattes 1938-39 av nuvarande Folkets 
Hus. Anläggandet av folkparker kom också igång på 1890-talet, men var intensivast åren 
mellan 1905- 19 10. Den aldsta byggnaden i nuvarande Folkets Park- folkteatern- 
uppfördes 1924-25 av arkitekt Albin Lönnqvist. 

Egnahems- och villabebyaaelsen 

&-en efter sekelskiftet 1900 uppstod i Sverige en egnahemsrörelse. Den syftade bl a till 
att motverka emigrationen och att fånga upp de politiskt uppvaknande arbetarna. Den 
statliga egnahemskommitten skrev bland annat, "en bofast, självständig arbetarstam bildar 
alltid ett tryggt och pålitligt element i samhället", Myndigheter och industriledare förstod 
att de var tvungna att erbjuda arbetarna goda bostäder, Man köpte därför in mark i 
områden utanför stadskärnan och reserverade denna för egnahemsbebyggelsen. 

I Borås bildades 1907 föreningen Egna Hem som introducerade egnahemslånen i Borås. 
Det gick dock trögt för föreningen att sälja tomter och man inledde då ett samarbete med 
järnvagen, som medverkade till att tomterna såldes till järnvägspersonal. Exempel på 
dessa hus finns i kvarteret Dalbomslyckan. 1914 bildade några industriidkare AB Egna 
hem i vilket staden tecknade aktier. Bolagets syfte var, att för stadens arbetarfamiljer 
"underlätta uppförandet av s k egnahem", dvs att förmedla lån och aven att kostnadsfritt 
lämna ut byggnadsritningar. Dessa var utförda av arkitekt John Akerlund och kom att 
omfatta 25 olika hustyper. Under och efter första världskriget bebyggdes främst Salangen 
men aven delar av Eriksberg, med dessa hus. 



OVERSIKTSKARTA MED STADSMILJOERNA INRITADE 



UTVARDERADE MILJOER SOM REDOVISAS PA KARTAN 

l. Aldre rutnatsstaden 
2. Kvarteret Agården och Armbåga 
3. Kvarteret Tekniska Elementärskolan 
4. Kvarteret Idun, Nornan, Freja m.fi 
5. Kvarteret Astern, Blåklinten, Makrillen och Kamelian 
6. Gamla Knstineberg 
7. Östra Parkstaden 
8. Centrala och nordöstra Villastaden 
9. Västra Villastaden 
1 0. Skogsryd och Frufällan 
l i. Kvarteret Serapis, Vesta m.fl 
12. Kvarteret Berguven och Ornen 
13. Kvarteret Sardellen, Rödingen, Piggvaren och Petersberg 
14. Västra Parkstaden 
15. Kvarter mnt Hasselbacksgatan 
16. Salangen 
1 7. Skogstointsparken 
1 8. Nedre Byttorp 
19. Eriksliind 
20. Nedre Norrinalm 
2 l. Kvarteret Cedern 
22. Stadsdelen Göta 
23. Bergdalen 
24. Vendelsliöj dsgatan 
25. Sydvästra Sjöbo 
26. Kvarteret Fj allvråken, Östennalin 
27. Centrala Norrrnalrn 
28. Brainhult 
29. Kvarteret Brigantinen, Hedvigsborg 
30. Kvarteret Kaggen, Kostern in. f l  Hedvigsborg 
3 1. Kvarteret Ketchen, Kanoten m. fl Hedvigsborg 
32. Dammsvedjan 
3 3. Tullen 
34. Sydöstra Sjöbo 
35. Centrala Sjöbo 



1. Aldre nitnätsstaden 

Det stora området omfattar hela den aldre nitnätsstaden som den planerades efter den 
senaste stadsbranden 1827. Efter denna brand infördes en hårdare reglering av 
bebyggelsen och 1827 års regleringsplan samt byggnads- och brandordningen från 1830 
syftade främst till att förhindra ytterligare bränder. Detta skulle man åstadkomma genom 
breddning och trädplantering av gator samt skapande av öppna platser. Dessa planer var 
något av en föregångare till de byggnadsstadgor som upprättades i andra städer i slutet av 
1800-talet. Stadgorna strävade efter att styra bebyggelsen främst vad gälllde trafik, halso- 
och brandskydd. 

I Borås innebar 1827 års regleringsplan bl a att Yxharnmarsgatan, Lilla Brogatan, 
Västerlånggatan samt Allegatan breddades. Dessa gator trädplanterades och Allegatan 
blev enligt uppgift landets första genomförda gata av esplanadtyp. Mönsterbildande för 
dessa esplanader var bla Haussmans boulevardsystem i Paris. Dessutom utlades två öppna 
platser på var sida om kyrkan varvid Hötorget bildades samt att Strandgatan breddades 
och försågs med kajer och vattenhämtningsplatser. 

Gatu- och kvartersstrukturen med platsbildningar har idag till stora delar kvar den form 
som den fick efter 1827. Bebyggelsen ar dock mycket splittrad och denna stadsbild har 
blivit karaktäristisk Gr  staden eRer de stora omdaningarna från 1930-talet och framrnåt. 
Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen skapar endast i undantagsfall miljöer utan 
ligger istället ofta som solitärer, Bebyggelsens ålder är starkt varierad med byggnader 
uppförda från 1700-tal fiam till 1990-tal. Inom området finns ett relativt stort antal av 
länsmuseets värderade fastigheter bl a två av Borås äldsta byggnader Brännerigården 
samt Caroli Kyrka från 1690. Vid Södra torget, i kvarteret Romulus och Rea finns två 
handelsgårdar bevarade efter den sista stadsbranden 1827. Dessa gårdar utformades efter 
byggnadsstadgan 1830 med strikta riktlinjer vad gällde höjd, storlek, fönsterplacering 
etc. 

Motiv för bevarande 

Området omfattar Borås äldsta delar med den aldre nitnätsstaden planerad efter den 
senaste branden 1827. 
Vissa gatu- och kvartersstrukturer finns bevarade från den tiden bl a en av landets första 
genomförda gata av esplanadtyp. Inom området finns ett relativt stort antal 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader från 1690-tal fram till ca 1950 bevarade. Bland 
annat två av de handelsgårdar som utformades eRer 1830 års byggnadsordning och som 
fiam till ca 1960 var kännetecknande för Borås stad. I området finns dessutom ett flertal 
kulturhistoriskt värdefulla broar som löper över Viskan bl a vid Södra torget och 
Krokhallstorget. 



Uttrvck för bevarande 

Rutnatsplan 1827, gatu- kvartersstrukturer, platsbildningar, kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse från 1690 fram till ca 1950. Västerbron 1908, Teaterbron 1900, 
Viskabergsbron 1904 

Figur 46. Hemgården vid Södra Torget 



1. Aldre mtnatsstaden 



2. Kvarteret &ården och Armbåga 

Området ar belaget nordväst om stadskärnan i ett relativt avskilt läge i staden dar 
industribebyggelse och idrottsanläggningar ligger fritt placerade bl a i kvarteret hgården 
1, 2 och 4 samt Armbåga 1 och 2. Viskans vatten utgör en naturlig avgränsning mot 
väster och söder. 

Området bebyggdes med en anläggning av industriell karaktär 1853 då en kvarn byggdes 
vid &gårdsfallet. Redan 1647 lär dock drottning Kristina ha donerat en kvarn till staden 
men den låg troligen längre söderut vid Druveforsfallet. 1665 flyttades den norrut till 
kgården och har fanns då Srra kvarnhjul samt en vadmalsstamp. Kvarnen byggdes om till 
vattenverk 1898 och fungerade som det till 1932 då det nya vattenverket togs i bruk på 
Sjöbo. På fastigheten finns aven en f.d transformatorstation från 1918, en 
vaktmästarbostad från slutet av 1800-talet samt en filteranlaggning. 

Under 1800-talets sista år tillkom de stora textilindustrier som idag dominerar och och 
utgör kärnan i området. Strax söder om kgårdens kvarn startade Borås Band- och 
Hängslefabrik sin verksamhet 1898. Den första fabriksbyggnaden uppfördes 1898, vilken 
senare kompletterades med en rad byggnader. Byggnaderna är utformade efter arkitekt 
Lars Kellmans ritningar och är goda representanter för hans typiska och valartikulerade 
tegelarkitektur. 

Öster om Band- och Hängslefabriken uppfördes ytterligare en fabriksanläggning i slutet 
på 1800-talet. Företaget AB Borås Kladningstygsfabrik byggde har sin första fabrik 1898. 
Den brann dock upp 1908 och en delvis ny fabriksbyggnad uppfördes. Lars Kellman var 
aven här arkitekt och ritade ett flertal byggnader på anläggningen. Stilmässigt hör 
byggnaden till en för Borås och arkitekten Lars Kellman typisk tegelarkitektur. 
Byggnaderna har valarbetade fasader i gult tegel kontrasterat med våningsband och 
fönstervalv i rött tegel 

För disponenten vid Kladningsfabriken O. Olsen uppfördes 1899 en tjänstevilla. Villan 
som ritades av arkitekt Lars Kellman fick en representativ utformning med ett avskilt läge 
från fabriken. 1914 byggde man om villan och den fick en mer jugendinspirerad karaktär 
allt efter den tidens stilideal. 

De båda fabriksanläggningen utgör idag trots förändringar på detaljnivå, två av stadens 
absolut bast bevarade anläggningar från tiden runt sekelskiftet. Helhetsintrycket for 
området ar dock något splittrat med byggnader av varierande volym och funktioner. 

Motiv for bevarande 

Område vid Viskan som innehåller Borås stads äldsta industrimiljö med en f.d 
kvarnbyggnad från 1853 samt två av stadens bast bevarade industrianläggningar från 



tiden runt sekelskiftet. Industrianläggningarna ar båda goda representanter för arkitekten 
Lars Kellmans typiska och valartikulerade tegelarkitektur. 

Uttryck för bevarande 

F.d kvarnbyggnad från 1853, vaktmästarbostad 1890-tal, transformatorstation 19 18, 
filteranlaggning 1923. F.d Borås Band- och Hängslefabrik AB 1898-1914. F.d AB Borås 
Kladningstygsfabrik 1898- 1943. F.d disponentvilla från 1899. 

Figur 47. F.d balid & liangslefabriken 



2. Kvarteret agården och Armbåga 



3. Kvarteret Tekniska elementarskolan 

Området ar centralt och mycket exponerat, belaget omedelbart väster om den äldre 
rutnätsstaden. Miljön omfattar kvarteret Tekniska elementarskolan 2 vilken ligger som en 
ö i stadslandskapet, omgiven av en hårt belastad trafikled dar tekniska gymnasiets 
huvudbyggnad utgör fond i avslutningen på en av huvudgatorna i Borås; Stora Brogatan. 
Skolan kom att uppföras 1860 på en av stadens ägda stadsjordar; Marieberg, och har 
sedan byggts ut vid flera tillfallen fram till 1950-talets mitt. 

I takt med 1800-talets industrialisering och samhällsförändring ställdes nya krav på högre 
utbildning och genom 1849 års reform upprättades statliga läroverk och gymnasier. I 
Borås hade framväxten av den tidiga textilindustrin genom framförallt Sven Eriksson 
skapat ett behov av ingenjörskunskaper som skulle kunna användas främst inom 
textilindustrin. Borås tekniska elementarskola uppfördes 1861-62 av Boras stad eRer 
ritningar av E. Eriksson. Byggnaden uppfördes i sten och fick en monumental utformning 
med slätputsade fasader enligt den tidens ideal. Skolbyggnaden har på- och tillbyggts ett 
flertal gånger under åren . 

Inom kvarteret finns flera andra skolbyggnader från olika tidsperioder bla Textiltekniska 
Institutet som uppfördes i en utpräglad funktionalistisk stil år 1934. Ritningar till denna 
byggnad gjordes av stadsarkitekten Harald Eriksson. Ursprunget till det nuvarande 
textilinstituet ar Tekniska Vafskolan grundad 1866. Vavskolan som uppfördes av arkitekt 
L. Wold från Köpenhamn flyttade till sin nuvarande plats 1876-77. Byggnaden har 
forfarande samma funktion som nar den uppfördes och ar en av stadens äldsta 
träbyggnader. 

Tillsammans skapar dessa stilmässigt utpräglade skolbyggnader från olika tidsperioder en 
dynamisk och och lättläst bebyggelsemiljö, som ar intimt förknippad med Borås 
utveckling till en av landets ledande industristäder. Miljön karaktäriseras av 
arkitektoniska stilbrott med olikheter i volymer och fasadmaterial och flertalet av 
byggnaderna har genomgått relativt stora forandringar på detaljnivå. Den senast tillkomna 
bebyggelsen är välbevarad i detalj. 

Motiv för bevarande 

Miljön omfattar tre olika skolbyggnader från olika tidsperioder som är förknippad med 
Borås stads utveckling till ledande textilindustristad. Det kulturhistoriska värdet baseras 
på anläggningens stora centrala betydelse for stadens historia och utveckling samt av en 
som helhet bevarad bebyggelse. Den ursprungliga huvudbyggnaden ar sannolikt stadens 
äldsta stenbyggnad förutom Carolikyrkan. 

Uttryck for bevarande 

F.d Tekniska elementarskolan nuv. Borås tekniska gymnasium 1861 - 1957, 
Textiltekniska Institutet 1934-1954. Vavskolan 1877-94. 



Figur 48. Tekniska Väfskolan från 1876 

Figur 49. Bild från tidigt 1900-tal över Tekniska elementarskolan och Krokshallstorget 

1 92 



3. Kvarteret Tekniska Elementarskolan 



4. Kvarteret Idun. Nornan. Freia m f.1 

Området ar belaget omedelbart öster om den aldre rutnatsstaden i anslutning till 
stadsdelen Lugnet. Bebyggelsen består av institutionsbyggnader och bostadsbebyggelse i 
huvudsak fi-ån tiden före sekelskiftet 1900 i kvarteren Idun, Nornan, Korsnäbben, Frigga, 
Freja och Bifrost. 

I slutet av 1800-talet omvandlades många svenska stader från agrara köpstäder till 
industristäder. Den nya tiden skapade nya behov av skolor, lasarett, teatrar, 
nykterhetsloger etc samtidigt som inflyttningen till staderna ökade med krav på nya 
bostäder. Detta gjorde att staderna tvingades utöka sina gränser utanför sin ursprungliga 
stadskärna. Som en följd av industrialismens starka utveckling i Borås genomfördes en 
utvidgning av den aldre rutnatsplanen år 1878. I den nya stadsplanen behölls stadskärnans 
rutmönster medan den utvidgades åt öster samt åt väster. I södra delen av området finns 
idag ett stråk av institutionsbyggnader medan bostadsbebyggelsen dominerar i den norra 
delen.. 

Kvarteret Nornan ligger omedelbart utanför den gamla rutnatsstaden utmed Kungsleden, 
den f.d Staketgatan . I kvarteret ligger två stora fritt placerade skolbyggnader från i slutet 
av 1 Soo-talet. Caroliskolan och Gustav Adolfsskolan utgör båda välbevarade exempel på 
sekelskiftets puts- och tegelarkitektur. 

Kvarteret Idun bebyggdes med en lasarettsanlaggning 1891-93 efter ritningar av Axel 
Kumlien. På 1930-talet fick anläggningen en ny funktion som flickskola, stadsbibliotek 
och konstmuseum och 1987-88 flyttade komunens förvaltning in i byggnaden. 
Byggnaderna utformades enligt en för den tiden typisk institutionsarkitektur med 
valarbetade tegelfasader och horisontella listverk. 

I kvarteret Korsnäbben uppfördes 1888 av @ra nykterhetsloger det s.k Godtemplarhuset. 
1898 fanns Borås arbetarinstitutsförening i lokalen och den innehöll då både folkbibliotek 
och konsertsal. Byggnaden byggdes om 1920 efter ritningar av Lars Kellman då 
funktionen ändrades till tingshus. Idag utgör byggnaden ett dominerande inslag vid 
Sturegatan genom sina tidstypiska och detaljrika tegelfasader. 

I kvarteren Frigga, Freja och Bifrost dominerar bostadshus med trä- och putsfasader i 
huvudsak från tiden före sekelskiftet. Bostadshusen uppfördes troligen av välbeställda 
borgare och innehåller stora våningar med 3-5 rumslagenheter. Byggnaderna utformades 
med tidstypiska fasader i en rik panelarkitektur. 

Motiv för bevarande 

Området ingår i den utvidgade rutnatsplan som genomfördes 1878 som en följd av Borås 
starka utveckling i slutet av 1800-talet. Kvarteren innehåller anläggningar av 
kulturhistoriskt varde från 1880-tal och frammåt som representerar stadens historiska 
utveckling.. Området utgör som helhet en tydligt avläsbar "årsring" i staden och 
innehåller några av Borås bast bevarade och enhetliga kvarter. 



Uttryck för bevarande 

Rutnatsplan från 1878, Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse från 1880-tal till 1950-tal 

Figur 50. F.d lasarettsanlaggning numera kommunens förvaltning 



4. Kvarteret Idun, Nornan, Freja m.fl 



5. Kvarteret Astern, Blåklinten, Makrillen och Kamelian 

Området har ett mycket exponerat läge vid den hårt trafikerade genomfartsleden riksväg 
40, söder om den äldre rutnatsstaden. Berörda kvarter ar Astern 5,6, Blåklinten 1, 
Makrillen 3 och Kamelian 2. Bebyggelsen har tillkommit under en knappt 100-årig period 
mellan 1880 och 1960-talet. 

Området var till stora delar obebyggt fram till 1870-talet då de första industribyggnaderna 
började uppföras. Närheten till Viskan och till Kinds Härads Jernvag som löpte centralt i 
området, gjorde området mycket attraktivt for industrietableringar, och den äldsta 
industrin Annebergs spinneri uppfördes i kvarteret redan 1876. Runt järnvagen och 
Viskan grupperade sig sedan industrierna; Borås spinneri 1885 i nuvarande kvarteret 
Astern, Akerlunds spinneri,numera innehållande Textilmuseet i kvarteret Kamelian 1898 
samt Borås Tricotfabriks AB numera riven. Under 1900-talets inledande år förtätades 
området då bl a AB Sveriges Förenade Trikåfabrikers kontor uppfördes 1915 i kvarteret 
Blåklinten 1. Den senaste uppförda industribyggnaden i området uppfördes 1943 i 
kvarteret Makrillen. 

Bebyggelsestrukturen i området omfattar ett antal stora byggnadsvolymer som 
representerar och ger en bra bild av textilindustrins expansion och utvecklingen över tiden 
från de första 1880-talsindustrierna till den sista utbyggnadsfasen på 1960-talet. 
Strukturen kan sagas utgöra det fundament som dagens Borås vilar på. Flertalet 
byggnader står idag i stort sett välbevarade och många byggnader har ett stort 
arkitektoniskt varde. Borås spinneri som uppfördes 1893 ar till stora delar oförändrat 
sedan byggnadstiden och har ett byggnadshistoriskt varde i och med att den utgör en 
prototyp for den s.k "Kel1manformen'~et vill saga den mycket vanliga 
fabriksbyggnadsform som ritades av Lars Kellman. Akerlunds bomullsspinneri uppfördes 
1898 efter ritningar av den berömde textilindustriarkitekten Philip Sidney Stott. 
Spinneriet var en s.k typbyggnad som köptes nyckelfardig från konstruktören och man la 
stor vikt vid att i fasaderna redovisa de olika byggnadsdelarnas specialfunktioner. 

Motiv för bevarande 

Industriområde vid Viskan av högt teknik- och arkitekturhistoriskt varde som bla visar 
vattenkraftens och järnvagens betydelse som lokaliseringsfaktor. I området finns idag 
industribyggnader som representerar och ger en bra bild av textilindustrins expansion och 
utveckling från de första 1880-tals fabrikerna till 1960-talet. Karaktäristiskt för området 
ar främst gula tegel- eller putsfasader i olika och for sin tillkomsttid typiska 
byggnadsstilar. 



Uttryck för bevarande 

Industrianläggningar från 1880-tal till 1960-tal. 

Figur 5 1. F.d Akerlunds bomullspinneri som numera inhyser bla Textilrnuseet 



5. Kvarteret Astern, Blåklinten, Makrillen och Kamelian 



6. Gamla Kristineberg 

Området som går under namnet "Gamla Kristineberg" /Gässlösa består av en splittrad 
bebyggelse från i huvudsak 1890- 1920-talet utmed bl a Furubergsgatan, 
Fredriksborgsgatan och Kristinebergsgatan. Området gränsar i norr mot Viskan och de 
stora industrianläggningar i kvarteret Forsen 1, Silverpoppeln 4 och Gässlösa 5: 1 1. 

I slutet av 1800-talet började en oreglerad bebyggelse breda ut sig utanför själva 
stadskärnan. Den stora industriella expansionen vid den tiden innebar att nya tomter togs 
i anspråk inte bara för industrietableringar utan aven for bostadsbebyggelse. I området 
fanns tidigare på stadens utmark en gård, Kristineberg som gett området dess namn. 
Områdets framväxt har kopplingar till de näraliggande industrierna bla Druvefors Väveri 
som startade 187 1 och Kamgarnsspinneriet från 1890. 

De äldsta husen uppfördes på fritt liggande tomter i ett då lantligt läge. Av dessa 
byggnader är idag endast ett mycket fåtal bevarade och besitter därför stora 
kulturhistoriska värden. Längre söderut uppfördes i slutet av 1920-talet mindre 
flerbostadshus och Egnahem. Byggnaderna ar fritt belägna på stora tomter med uppvuxna 
trädgårdar och har utformning som präglas av 20-tals klassissism med brutna sadeltak, 
spröjsade fönster etc. Influenser från tidiga egnahemsbyggnader är tydligt. 

Som första stad i landet införde Borås år 1912 utomplansbestamrnelser for att få bukt på 
bebyggelsen utanför det planlagda området. Dessa bestämmelser kom främst att prägla 
egnahemsbebyggelsen utanför stadskärnan. I Gamla Kristineberg kan vissa spår av dessa 
utomplansbestämmelser skönjas i den mer strukturerade egnahemsbebyggelsen från 1920- 
talet 

Motiv för bevarande 

Det f.d bostadshuset från 1897 ar idag ett av mycket få bevarade exempel på tidig 
utomplansbebyggelse som växte upp kring den äldre stadskärnan i samband med stadens 
starka expansion. Enligt de utomplansbestämmelser som utfardades 19 12, som Borås var 
forst med i landet, uppfördes i slutet av 1920-talet ett flertal tidtypiska och välbevarade 
egnahem som idag tillmäts stora kulturhistoriska värden. 

Uttryck för bevarande 

Gårdsanlaggning 1897, Egnahem 1927 och 1928, 



Figur 52. Bostadshus fr5n 1897 ,numera glasinasteri 



6 .  Gamla Kristineberg 



7. Ostra Parkstaden 

Området omfattar stadsdelen Parkstadens östra delar. Bebyggelsen utgörs av 
representativt utformade en- och tvåfamiljshus av villakaraktar och mindre 
flerbostadshus. Den har i huvudsak uppförts under en period från 1890-talets andra hälft 
fram till 1930-talet. Berörda kvarter ar Apeln,Aspen,Asken och Akacian. 

Området ar planerat efter den tidens gällande stadsplaneideal som hämtade mycket av sin 
inspiration från England och dess trädgårdsstäder till en början och senare efter de 
tradgårdsideal som spreds bla Camillo Sitte. Parkstaden började bebyggas med trähus 
strax innan sekelskiftet och dessa uppfördes enligt den tidens träarkitektur med rika 
lövsågade och påkostade detaljer. Det första huset i området uppfördes av apotekare 
Hjalmar Lind år 1896. Huset uppfördes i en slags korsvirkesstil efter ritningar av Herman 
Göransson. Apotekare Lind ägde den mesta marken i området och sålde av allteftersom 
framförallt i början av 1900-talet. I kvarteret Acacian finns flera välbevarade byggnader 
från tiden strax efter 1900 bl a Villa Furubo som uppfördes för konstnären John Hedaeus 
efter ritningar av Herman Göransson. 

En stadsplan utarbetades 1906 for Borås stad och i denna fanns Parkstaden med för 
första gången. I denna stadsplan tog man mes hänsyn till topografi och vaxtlighet an vad 
tidigare nitnätsplan hade gjort och i samband med att området byggdes ut på 1910-20- 
talet kom dessa ideal att förverkligas i hög grad. Byggnaderna som uppfördes låg på stora 
tomter omgivna av grönska och hade skyddade lagen med typiskt indragna lagen enligt de 
engelska tradgårdsidealet. Ljusa, putsade fasaderna dominerade byggnaderna och flera av 
dåtidens kända arkitekter anlitades för att uppföra bostadshusen. 

Motiv för bevarande 

Parkstadens östra delar ar byggt med representativt utformade villor och flerfamiljshus 
från tiden kring sekelskiftet och fram till 1930. Området ar planlagt enligt den tidens 
tradgårdsideal med hänsyn taget till topografi och växtlighet. I området dominerar de 
putsade husen från 191 0-20-talet men det finns också ett flertal byggnader bevarade från 
1 goo-talets början som representerar sekelskiftets panelarkitektur. Området besitter stora 
miljöskapande varden genom sin välbevarade karaktär. 

Uttryck för bevarande 

Camillo Sitte inspirerad stadsplan från 1906 , Bostadshus från 1896 -1930-tal, 



Figur 53.  Villa fraii 1901 i kvarteret Acacian 





8. Centrala och nordöstra Villastaden 

Området utgör stadsdelens Villastadens centrala och nordöstra delar. Berörda kvarter ar 
Steglitsen, Storken, Stnitsen,Tjadern, Kornknarren, kgsknarren, Lövsångaren, 
Talgoxen, Uven och Vakteln. De byggdes i huvudsak under perioden 1900- 193 0. 

Villastaden planlades 1906 och gatorna anslöts utan större modifikationer till den s.k 
rutnatsplanen som stadskärnan innehöll. Det nya stadsplanetankandet vid den tiden var en 
reaktion mot denna rutnatsplan och egnahemsområden utanför stadskärnan planlades 
efter helt andra ideal. Villastaden var dock ett undantag från detta. 

Villastaden blev en representativ stadsdel med många monumentala byggnader. I området 
uppfördes i början av 1900-talet ett flertal flerbostadshus av villakaraktar som uppfördes 
med förtradgårdar enligt engelska villaideal. Byggnaderna var sannolikt ämnade för en 
övre medelklass och innehöll ofta stora lägenheter, Villorna och flerbostadshusen 
uppfördes många gånger efter ritningar av kända arkitekter. Albin Lönnqvist, Nils 
Sörensson, Einar Lundberg m. fl var några av dessa arkitekter som utformade byggnader 
efter rådande stilideal. 

Insprängt i kvarteret Uven finns en välbevarad bebyggelsemiljö från 1930-talet. 
Byggnaderna omges av en för stadsdelen och kvarteret, typisk förtradgård som vetter ut 
mot Kvarngatan. I stadsdelen finns ytterligare tillkommen bebyggelse med flerfamiljshus 
och radhus från 1930-70-tal som ersatt äldre bebyggelse. Villastaden karaktäriseras i dag 
av denna blandade bebyggelse med både villor och flerfamiljshus 

Motiv för bevarande 

Villastaden utgör idag ett gott exempel på den typ av "villastadsdelar" som på många håll 
växte upp i anslutning till stadskärnornas slutna bebyggelse strax efter sekelskiftet. 
Villastaden stadsplanelades 1906 och utgjorde huvudsakligen en utvidgning av gatunätet 
till den gamla nitnätsplanen i stadskärnan. 
I området uppfördes vid sekelskiftet ett flertal representativa flerfamiljshus av 
villakaraktar. Karaktäristiskt för området ar framförallt förtradgårdarna som återfinns 
framför såväl mindre som större byggnader. 

Uttryck för bevarande 

Utvidgad rutnatsplan från 1906, Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse från 1900- 1930 



Figur 54. Jugendhus fr211 1913 i kvarteret Vakteln 



8. Centrala och nordöstra Villastaden 



9. Västra Villastaden 

Det stora området Överensstämmer i stort med stadsdelen Villastadens västra del vilken 
omfattar kvarteren Trasten, Lärkan, Sparven,Svalan, Ärlan,~ärnan, Tranan och Uven. 
Bebyggelsen som består av större hyreshus och mindre flerfamiljshus av villakaraktär, är 
uppförd under perioden 1900-1980, dock med tyngdpunkt på de första tre decennierna. 

Villastaden planlades 1906 och gatorna anslöts utan större modifikationer till den s.k 
rutnätsplanen som stadskärnan innehöll. Det nya stadsplanetänkandet vid den tiden var en 
reaktion mot denna nitnätsplan och egnahemsområden utanför stadskärnan planlades 
efter helt andra ideal. Villastaden var dock ett undantag från detta. 

Villastaden blev en representativ stadsdel med många monumentala byggnader. I området 
uppfördes i början av 1900-talet ett flertal flerbostadshus av villakaraktar som uppfördes 
med förträdgårdar enligt engelska villaideal. Byggnaderna var sannolikt ämnade för en 
övre medelklass och innehöll ofta stora lägenheter. Villorna och flerbostadshusen 
uppfördes många gånger efter ritningar av kända arkitekter. Albin Lönnqvist, Nils 
Sörensson, Einar Lundberg m. fl var några av dessa arkitekter som utformade byggnader 
efter rådande stilideal. 

Västra Villastaden är den först utbyggda och samtidigt hårdast exploaterade. 
Huvudstråken id en nitnätsliknande stadsplanen ar 4:e villagatan och övre kvarngatan 
vilket kan skönjas genom större byggnadsvolymer, i några fall mer representativt 
utformad bebyggelse. Karaktaristiskt för området är främst forträdgårdarna som finns 
mot gatan vid såväl mindre som större byggnader, samt de i relativt stor utsträckning 
bevarade gårdshusen, vilket ger en ålderdomlig prägel åt bebyggelsestrukturen. Puts- och 
tegelfasader dominerar intrycket i området men enskilda träbyggnader finns ännu kvar. 

Motiv för bevarande 

Villastaden utgör idag ett gott exempel på den typ av "villastadsdelar" som på många håll 
växte upp i anslutning till stadskärnornas slutna bebyggelse strax efter sekelskiftet. 
Villastaden stadsplanelades 1906 och utgjorde huvudsakligen en utvidgning av gatunätet 
till den gamla rutnätsplanen i stadskärnan. 
I området uppfördes vid sekelskiftet ett flertal representativa flerfamiljshus av 
villakaraktär. Karaktaristiskt för området är framförallt forträdgårdarna som återfinns 
framfor såväl mindre som större byggnader. 

Uttryck för bevarande 

Utvidgad nitnätsplan från 1906, Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse från 1890- 1980 



Figur 55. Flerbostadshus i kvarteret Svalan 





10. Skogsrvd och Frufallan 

Det stora området ar belaget norr om staden dar det spänner över Skogsryd men aven 
samhället Frufallans södra delar. Bebyggelsen utgörs bl a av f d  sommarvillor från 1900- 
talets första decennier vilka grupperar sig invid eller i närheten av Oresjöns östra strand. 

På 1860-talet drogs jarnvagen mellan Borås och Herrljunga fram längsefter Oresjöns 
östra strand. Anlaggandet av jarnvagen lockade snabbt ut Borås borgerskap till utflykter i 
det natursköna laget vid Oresjön och i förlängningen till ett omfattande 
sommarvillebyggande. 

Sommarvillorna uppfördes främst av företagsledare och handlare från Borås som 
påverkats av 1890-talets naturdyrkan, kopplat med en längtan bort från industristädernas 
osunda miljö. Byggnaderna som ritades av kända Borås arkitekter fick en representativ 
utformning bl a med influenser från engelsk och amerikansk villaarkitektur. Dessa 
influenser kan man se bl a på en villa som ligger ovanför jarnvagen i Skogsryd; Kullen, 
uppförd 1909 och ritad av Herman Göransson. 

Langs med Skogsrydsvagen ligger två villor med liknande utformning som ritades av 
Lars Kellman. Bostadshusen ar uppförda vid sekelskiftet med influenser från både jugend 
och nationalromantik. Fasaderna ar kladda med spån och har lövsågade snickeridetaljer. 
Villorna omgavs med stora parkliknande trädgårdar med båthus, badhus, hönshus m.m.på 
tomten. Byggnaderna ligger idag relativt glest och ar till Övervägande del välbevarade och 
besitter stora arkitekturhistoriska varden. . 

Det natursköna laget innebar att det aven uppfördes sommarhem av olika slag vid 
Oresjön bl a för frikyrkorörelsen, scoutrörelsen etc. Ovanför Skogsrydsvagen ligger ett 
sommarhem som uppfördes för Frälsningsarmén i början av 1900-talet. Det köptes av 
Borås stad som äger det fortfarande. 

Utmed jarnvagen anlades stationer och hållplatser, och dessa påverkade ofla 
samhallsutbyggnaden som t ex i Frufallan och Sparsör. Runt dessa stationer växte det på 
1900-talet upp en omfattande villabebyggelse. 

Motiv för bevarande 

Sommarvillaområde uppfört av valbärgade, naturromantiskt influerade Boråsare vid 
sekelskiftet, som en följd av järnvagens framdragande. Villabebyggelsen uppfördes efter 
ritningar av kända Boråsarkitekter och utformades bl a med influenser från jugend, 
nationalromantik och engelsk villastil. 

Uttwck for bevarande 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse från 1880- 1950 



Figur 56. Aludden, somn~m~illa uppförd 1901 



10. Skogsryd och Frufallan 



11. Kvarteret Serapis,Vesta, m fl 

Området omfattar kvarteren Serapis, Vesta, Vulkanus och Uranus. Det ar belaget 
omedelbart söder om den äldre rutnatsplanen med en stadsplan som ansluter till denna. 
Dagens bebyggelse utmed Fabriks- och Bryggaregatan samt Mariedals- och Kallegatan 
uppfördes i huvudsak under 19 1 O-talet samt under en expansiv period mellan 193 0- 1965. 

De kompakta och hårt exploaterade kvarteren var under en 40-års period från 1920-talets 
slut fram till 1970-talets början en av centralpunkterna i industristaden Borås. Områdets 
södra del började bebyggas med industrier redan vid mitten på 1800-talet och i nuvarande 
kvarteret Uranus etablerades en av de tidigaste mekaniserade väverierna för bomulls- och 
halvyllevävnader i Borås. På 1890-talet fortsatte utbyggnaden av området då ett 
gummiväveri uppfördes i kvarteret Serapis. Dessa industrianläggningar kom sedan under 
1900-talet att gradvis ersattas av konfektionsfabriker och industrihotell. 

Området innehåller idag en kompakt kvartersanspassad bebyggelse med mörka 
tegelfasader som bildar slutna industrikvarter. Karaktären av industrimiljö förstärks 
genom Algotsfastighetens hörndel mot Bryggaregatan som har försetts med torn. 
Motsvarande torn finns på andra sidan gatan i kvarteret Uranus. Algotsfastigheten 
förbinds med en transportgång till en lagerbyggnad i kvarteret Vesta. Transportgången 
som ar helt unik i staden anppfGrdes på 1960-talet och fick ett tidstypiskt utseende med 
stora glasytor och turkosa fasadplattor. Området karaktäriseras i övrigt av kompakta 
byggnader med mörka tegelfasader som ligger i liv med gatan. 

Parallellt med industrietableringarna uppfördes ett flertal mindre flerbostadshus i området 
på 1890-talet. Dessa var ofta kombinerade med verksamhetslokaler på innergårdarna. 
Samtliga av dessa hus, utom ett, revs på 1930-50 -talet för att ge plats åt de stora 
moderna industribyggnaderna som idag ligger i området. 
Det enda hus som ligger kvar bebyggdes 1896 efter ritningar av Lars Kellman i en 
tidstypisk träarkitektur. Byggnaden var sannolikt avsedd för stadens vaxande befolkning 
och innehöll ursprungligen åtta lägenheter. Byggnaden har idag förändrats kraftigt men 
ger anda en bild av områdets ursprungliga bebyggelse kring sekelskiftet. 

Motiv för bevarande 

Området belaget söder om den gamla rutnatsstaden, började bebyggas med industrier 
redan i mitten på 1800-talet. Dessa ersattes under främst 1930 och 1940-tal nar området 
utvecklades till en av centralpunkterna i industristaden Borås. Området speglar idag olika 
expansionsfaser inom Teko-industrin och den framväxande postorderverksamheten. 
Viktiga symbolvärden finns bl a i kvarteren Uranus 2 och Vulkanus 16 dar de två 
hörntornen förmedlar den dynamik och framrnåtanda som fanns vid den tiden. 



Uttryck för bevarande 

Slutna industrikvarter med industrianläggningar från åren 1895- 196 1, Bostadshus 1895 
renoverat 193 1, 1946. 

Figur 57. Kvarteret Uranus 



11. Kvarteret Serapis, Vesta m.fl 



12. Kvarteret Berguven och Ornen 

Området ar belaget i stadsdelen Villastadens sydöstra del och omfattar kvarteren 
Berguven och Ornen. Bebyggelsen ar med något undantag uppförd mellan 1900 och 
1930. 

I området finns ett av stadens första Egna Hemsområden som inköptes redan 1913 av 
föreningen Hem och Härd. Föreningens ändamål var att främja förvarvandet av egna hem 
i Borås genom förmedlande av lån ur statens egnahemslånefond. Området har en typisk 
stadsplan med varierande gatubild efter den tidens Camillo Sitteideal. Dessa 
stadsplaneideal innebar att man ville ge gaturumrnet en mer oregelbunden och informell 
karaktär och detta skulle skapas genom oregelbundna gator och platsbildningar. 

Bebyggelsen i den centrala delen består av mindre putsade hus oftast ursprungligen 
innehållande två lägenheter medan den södra delen utgörs av stora representativa villor 
uppförda mellan åren 19 10-20-tal. De mer representativa villorna var ofta arkitektritade 
och utformades efter den tidens stilideal. Villorna från 1910-15 fick ofta drag från 
nationalromantiken medan de yngre egnahemmen utformades efter det klassicistiska 
formspråket med putsade fasader och brutna tak. . 

Nigra av de äldsta byggnaderna i området ar belaget runt platsbildningen Ornslanten. 
Området med välbevarade egnahem från olika tidsperioder tillsammans med slingrande 
gatustrackningar och uppvuxna trädgårdar ger tillsammans en bra bild av tidens ideal. 

Motiv för bevarande 

Egnahems och villaområde stadsplanelagt efter de s.k Sitteidealen med svangda gator och 
platsbildningar. Välbevarade byggnader från 19 10-20-tal som representerar de olika 
arkitekturstilar som var rådande vid den tiden. 

Uttryck för bevarande 

Stadsplan enligt tidens ideal med platsbildningar, svangda gatustrackningar, egnahem från 
1907- 1927, Villor från 19 1 O-tal 

Figur 58. Nationalronimtisk villa från 19 15 i kvarteret Önien 
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12. Kvarteret Berguven och Ornen 



13. Kvarteret Sardellen. Rödingen, Piamaren och Petersberg 

Området är beläget sydväst om den äldre rutnatsstaden invid den gamla infartsvägen från 
Varberg och Viskadalen. Bebyggelsen uppfördes till Övervägande del under 19 10- 1920- 
talen då större en- och tvåfamiljsvillor fick ett exklusivt och avskilt läge utanför 
stadskärnan i kvarteret Sardellen, Rödingen, Piggvaren och Petersberg. Stadsdelen 
kallades tidigare Petersberg men går idag under namnet Göta. 

Området började bebyggas under 1910-talets andra hälft. De representativa villorna som 
uppfördes var avsedda att bebos av de officerare som huserade på det nyligen 
fardigställda och näraliggande Alvsborgs regemente, vilket också till viss del var fallet. 
Villorna utformades efter rådande stilideal med i huvudsak putsade fasader och brutna tak 
och flera av stadens arkitekter var anlitade bl a Albin Lönnqvist, W.T Breikull och Arvid 
Pelin. 

1917 ritade lektor W. Th Breikull ett bostadshus i kvarteret Sardellen. Byggnaden fick ett 
formspråk som anslöt sig till nationalromantik och jugend. På 1920-talet lämnade man 
dessa stildrag och övergick till den mer strama 20-tals. klassicismen. 1920 ritade Arvid 
Pelin ett bostadshus i kvarteret Sardellen 6, vars formspråk anslöt sig till klassicismens 
ideal med symmetrisk fasad, putsade fasader och sexdelade fönster. 

Villorna uppfördes på stora gröna tomter med huvudbyggnaderna placerade i liv med 
eller nära gatan och uppvisar därmed drag efter trädgårdsstadens ideal. Dessa ideer om 
småhusboende i grönskande förorter och villasamhällen spreds från England i början av 
1900-talet och kom att f"a relativt stort genomslag i Sverige. 

Området har idag i allt väsentligt bevarat sin ursprungliga karaktär dar huvudbyggnaderna 
utgör välbevarade representanter för sin tid. Trots förändringar på detaljnivå kan 
samspelet mellan den till stora delar enhetliga bebyggelsen, trädgårdarna och 
gatustrukturen förmedla en bra bild av hur området ursprungligen planerades och 
gestaltades. 

Motiv för bevarande 

villaförort bebyggt med representativa villor främst avsett för högre befal vid det 
nyuppförda regementet. välbevarade byggnader från 19 10-20-tal som representerar de 
olika arkitekturstilar som var rådande vid den tiden. 

Uttryck för bevarande 

Stadsplan med drag av trädgårdsstadens ideal, Villabebyggelse från 19 17- 1922 





13. Kvarteret Sardellen, Rödingen, Piggvaren och Petersberg 



14. Västra Parkstaden 

Området omfattar stadsdelen Parkstadens västra delar. Bebyggelsen utgörs främst av en- 
och tvåfamiljshus av villakaraktar samt mindre flerbostadshus. Den har i huvudsak 
uppförts under en period mellan 1905-193 5. Berörda kvarter ar Eken, Furan, Cypressen. 
Björken. Linden och Hasseln. 

Området ar planerat efter den tidens gällande stadsplaneideal som hämtade mycket av sin 
inspiration från England och dess trädgårdsstäder till en början och senare efter de 
tradgårdsideal som spreds bla Camillo Sitte. Parkstaden började bebyggas med trähus 
strax innan sekelskiftet och dessa uppfördes enligt den tidens träarkitektur med rika 
Iövsågade och påkostade detaljer. 

En stadsplan utarbetades 1906 för Borås stad och i denna fanns Parkstaden med for 
första gången. 1 denna stadsplan tog man mer hänsyn till topografi och vaxtlighet an vad 
tidigare nitnätsplan hade gjort och i samband med att området byggdes ut på 1910-20- 
talet kom dessa ideal att förverkligas i hög grad. Byggnaderna som uppfördes låg på stora 
tomter omgivna av grönska och och hade skyddade lagen med typiskt indragna lagen 
enligt de engelska tradgårdsidealet. Ljusa, putsade fasaderna dominerade byggnaderna 
och flera av dåtidens kända arkitekter anlitades för att uppföra bostadshusen. 

Det äldsta delarna i västra Parkstaden kom till alldeles i början av seklet. k 1905 
byggdes det första huset i kvarteret Cypressen. Under 191 O-talet kom något enstaka hus 
till i kvarteret Hasseln och Björken men det var på 1920-talet som byggandet tog fart på 
allvar i området och hela kvarteren Björken, Linden, Eken samt delar av Hasseln och 
Furan bebyggdes. Den sista stora byggnadsepoken var på 1930-talet då hela Lindsgatan 
byggdes. 

I området finns aven friluftsmuseet Borås Museum som startade sin verksamhet 1912 
genom sin förening "De sju häradernas kulturhistoriska förening" . De äldre 
träbyggnaderna i friluftsanläggningen bidrar till att skapa den varierande gatubilden som 
finns utmed Parkgatan. 

Motiv for bevarande 

Parkstadens västra delar ar byggt med en - och tvåfamiljsvillor och flerbostadshus från 
tiden efter sekelskiftet och fram till 1935. Området ar planlagt enligt den tidens 
tradgårdsideal med hänsyn taget till topografi och växtlighet. De ijusa, putsade fasaderna 
dominerar intrycket vilket bidrar till att karaktären bevarats trots att detalj- och 
fasadforandringar splittrar helheten något. 

Uttryck för bevarande 

Camillo Sitte inspirerad stadsplan från 1906 , Bostadshus från 1905 -1935 



Figur 60. välbevarat bostads11us från 1922 i kvarteret Cypressen 



14. Västra Parkstaden 



15. Kvarter runt Hasselbacksgatan 

Området utgör stora delar av stadsdelen Ostermalm samt Villastadens östra utkant. Det 
berör ett stort antal kvarter bl a Gråärlan, Sädesärlan, Mosnäppan, Karrsnäppan, Skatan, 
Korpen, Gåsen och Villahöjd. Den långa Hasselbacksgatan utgör i någon mån en 
sammanhållande länk i området. 

I området finns aldre gatu- och kvartersstrukturer som uppvisar drag av en oreglerad och 
"organiskt" framvuxen stadsplan. utmärkande ar oregelbundna kvarter vilka avgränsas av 
och genomskars av mindre platsbildningar samt stigarlgångvägar vilka ger ett 
ålderdomligt intryck. 

I kvarteret Gråärlan 2 i områdets södra del finns en f.d mangårdsbyggnad kvar uppförd 
1865. Den är idag en av stadens äldsta bevarade träbyggnader och är ett bra exempel på 
hur äldre, agara byggnader har integrerats i den växande staden. I kvarteren Mosnäppan 
och Karrsnäppan där Snäppstigen skiljer kvarteren åt, har gatustrukturen tillsammans 
med den aldre bebyggelsen en ålderdomlig karaktär med oregelbundna kvarter och 
mindre gångstigar. 

I områdets norra del återfinns den oreglerade stadsbilden i kvarteret Skatan och 
Villahöjd. På Skatan 2 finns ett bostadshus från 1915 med tillhörande hönshus, och i 
kvarteret Villahöjd 8 finns ytterligare ett bostadshus med lantlig prägel uppfört 1909. 
Detta huset ar ett av de få i stadsdelen som har bevarat sina träfasader. Byggnaderna 
tillsammans med uthus och omgivande trädgårdar ger en bra bild av den 
utkantsbebyggelse som fanns har vid den tiden. 

Bebyggelsen i området ar relativt splittrad med byggnader från 1800-talets andra hälft 
fram till 1970-talet, men tyngdpunkten ligger dock på 19 10-20-talet. Ett mindre 
grönområde i öster samt överlag uppvuxna trädgårdar ger ett grönt och lummigt 
helhetsintryck. 

Motiv för bevarande 

Området karaktäriseras av aldre gatu- och kvartersstrukturer som uppvisar drag av en 
oreglerad och "organiskt" framvuxen stadsplan. Bebyggelsen utgörs av byggnader från 
1800-talet fram till 1970 med tyngdpunkten på 19 10-20-tal. 

Uttryck för bevarande 

Aldre gatu- och kvartersstrukturer, "organiskt" framvuxen stadsplan, Kulturhistorisk 
värdefull bebyggelse från 1865- 1960. 



Figur 6 1. Bostadslius axr egnahemstyp i kvarteret Kärrsnappan 



15. Kvarter runt Hasselbacksgatan 



16. Salanaen 

Området utgör stadsdelen Salangen som byggdes ut med Egna Hem under 1910- 1920- 
talet. Bebyggelsen grupperar sig utmed bl a Salmeniigatn, Skyttegatan, Borgmastargatan 
och Björkangsgatan samt kring stadsbildningen Salangsparken. 

Salangen var Borås första egnahemsområde och började bebyggas 1913. För att avhjälpa 
den svåra bostadsbrist som rådde i Borås vid den tiden köpte staden in tomtmark bl a i 
Salangen. h e t  därpå bildades ett bolag AB Egna Hem i Borås för att "underlätta 
uppförandet av s.k Egna HemN.I förmedlingsverksamheten ingick aven byggnadsritningar. 
Dessa utfördes av John Akerlund och bestod av 25 olika hustyper, fördelade på 
enfamiljshus, tvåfamiljshus och dubbelhus, dvs tvåsammanbyggda tvåfamiljshus. Husen 
var ursprungligen av samma typ med brutet tak och putsade fasader i 1 1/2 våning. 

Dagens bebyggelse har genomgått relativt stora förändringar framförallt nar det galler 
fasaderna men i kvarteret Bomben 5 och 6 finns ett egnahem som ar relativt intakt sedan 
byggnadstiden. Byggnaden uppfördes 19 17 efter ritningar av John Akerlund och innehöll 
ursprungligen två lägenheter. Bostadstypen som ar av mellanstorlek utformades med en 
nationalromantisk stildrakt.1 kvarteret Revolvern 4 finns idag bevarat i originalutförande, 
ett av stadens bast bevarade typhus från den tidens egnahem. Det uppfördes 1922 som en 
av de absolut sista i området och har även det hämtat stildrag från nationalromantiken. 

Gatu- och kvartersstrukturen planerades efter dåtidens ideal med slingrande, 
terranganpassade gator och gröna platsbildningar. Byggnaderna i kvarteret Skytten och 
Pilbågen grupperar sig kring den tallbevuxna Salangsparken enligt dessa ideal. Framför 
flera av byggnaderna finns en mindre tomtyta av förtradgårdskaraktar som vetter mot 
gatan. 

Utbyggnaden av Salangen fortsatte på samma satt under en femtonårsperiod och nar 
stadsdelen stadsplanelades 1933 befastes detta gatusystem och samtidigt infördes en 
bestämmelse om att vaxande trad ej fick tas bort utan byggnadsnämndens medgivande. 

Motiv for bevarande 

Borås första egnahemsområde bebyggt 1914 efter ritningar av bla John Akerlund. Inom 
området finns idag en val sammanhållen gatu- och kvartersstruktur som speglar tidens 
planeringsideal med oregelbundna, terränganpassade gator och gröna platsbildningar. 
Området förmedlar idag genom de i stort sett intakta byggnadsvolymerna i kombination 
med inhagander, tomtindelning, uppvuxna trädgårdar m.m. en bra bild av hur området 
ursprungligen planerades och gestaltades 



Uttryck för bevarande 

Oregelbunden gatu- och kvartersstruktur, Egnahemsbebyggelse från 19 14- 1922 

Figur 62. välbevarat egnahem i kvarteret Revolvern 



16. Salangen 



17. Skogstomtsparken 

Området är beläget i stadsdelen Villastadens sydöstra del dar bebyggelsen, som i 
huvudsak uppfördes under 1920-talet, grupperas utmed 7:e Villagatan och 
Nyckelbergsgatan samt runt platsbildningen Skogstomtsparken vilket utgör 
sammanhållande lank i området. Berörda kvarter är främst Näktergalen och Pärlugglan. 

Området har en typisk stadsplan med varierande gatubild eRer den tidens Camillo 
Sitteideal. Dessa stadsplaneideal innebar att man ville ge gatumrnmet en mer 
oregelbunden och informell karaktär och detta skulle skapas genom oregelbundna gator 
och platsbildningar. Runt den relativt stora platsbildningen 
Skogstomtsparken efterlevde man dessa ideal med svagt svangda och teränganpassade 
gatustrackningar. 

Bebyggelsen vid Skogstomtsparken tillkom med få undantag under åren 1929- 193 1 och 
utgörs i huvudsak av mindre flerfamiljshus av egnahemskaraktar. De reverterade 
trähusen, som ritades av bl a arkitekterna Eric Holmqvist och Nils Sörensen utformades 
mycket enhetligt kring den samtidigt anlagda parken. Byggnaderna ansluter stilmässigt till 
den 1920-tals klassicismen som uppfördes i stor utsträckning vid den tiden, där hustypen 
kännetecknas av två våningar med spritputs, sadeltak med vindskupa och här och var 
dekorativa element i klassicerande stil. 

Området karaktäriseras idag av dessa 1920-tals egnahem med "krattade fasader" omgivna 
av uppvuxna tomter. Flera av husen har idag genomgått förändringar på detaljnivå men 
trots detta ger samspelet mellan byggnader, trädgårdar och tidstypiska 
tomtavgransningar en bra helhetsbild av gällande ideal. 

Motiv för bevarande 

Egnahemsområde stadsplanelagt eRer de s.k Sitteidealen med svangda gator och 
platsbildningar. Bebyggelsen grupperar sig runt bl a Skogstomtsparken dar egnahem 
uppfördes mellan åren 1929- 193 1 enligt den tidens klasssicistiska ideal. 

Uttryck for bevarande 

Stadsplan enligt tidens ideal med platsbildningar, svangda gatustrackningar, egnahem från 
1920-30-tal 



Figur 63. Bostadslius uppfört 1930 i kvarteret Näktergalen 



17. Skogstomtsparken 



18. Nedre Byttorp 

Det stora området utgör stadsdelen nedre Byttorp vilken ar belaget nordväst om den 
äldre rutnatsstaden invid den gamla infartsvägen från Alingsås. Bebyggelsen uppfördes på 
jungfrulig mark till Övervägande del under 1910-, 1920- och 1930-talen. Ett stort antal 
kvarter berörs bl a Byttorpshall, Byttorpsberg, Byttorpslund, Byttorpshed, Byttorpsslatt, 
Byttorpsvall, Byttorpsbacke, Byttorpsdal och Byttorpsgård m.fl. 

Byttorp var det andra stora egnahemsområdet i Borås efter Salangen. Från och med 1924 
uppfördes har med början i kvarteren närmast järnvägen till Göteborg, bostadshus for två 
familjer. Lägenheterna varierade i storlek men 2-3 rum och kök var vanligast. I likhet med 
Salangen uppgjordes typritningar av bla arkitekterna John Akerlund och Albin Lönnqvist. 
Arkitekterna Nils Sörensson och Eric Holmqvist anlitades också for en stor del av 
bebyggelsen. 

Den hustyp som karaktäriserar Byttorp är en tvåvånings spritputsad byggnad med 
awalmade gavelspetsar på sadeltaken. Vissa av husen varierades med olika entrepartier, 
fönstersattningar, frontespisar och burspråk. Bebyggelsen i nedre Byttorp har idag 
genomgått relativt stora förändringar vad galler detaljer och fasadförändringar men 
helhetsintrycket bestående av i stort sett intakta byggnadsvolymer i kombination med 
ursprunglig tomtindelning ,uppvuxna trädgårdar m.m. består. Tillsammans förmedlar 
denna helhet en bra bild av hur området ursprungligen planerades och gestaltades. 

Inom området finns en val sammanhållen gatu- och kvartersstruktur med oregelbundna 
terränganpassade gator och mindre platsbildningar som speglar ett planeringsideal som 
ansluter till trädgårdsstadens övergripande ideer. Tomterna ar ofla terrasserade mot gatan 
och inhägnade med smidesstaket eller liknande. 

Motiv för bevarande 

Egnahemsområde stadsplanelagt efter de s.k Sitteidealen med svangda gator och 
platsbildningar. Bebyggelsen uppfördes efter 1924 bl a efter ritningar av John Akerlund 
och fick en tidstypisk utformning 

Uttryck for bevarande 

Stadsplan enligt tidens ideal med platsbildningar, svangda gatusträckningar, egnahem från 
1920-30-tal 



Figur 64. Eganhem i nedre Byttorp i kvarteret Byttorpsliall 





19. Erikslund 

Området utgör en stor del av stadsdelen Erikslund, vilken bebyggdes med Egna Hem 
under två perioder mellan åren 1 9 17- 1928 samt mellan åren 193 4- 1 940. Bebyggelsen 
grupperar sig utmed bland annat Isabellagatan, Kolonigatan, Fristadsvagen samt 
Gabriellagatan. Berörda k-vaiter ar Myggan, Tvestjärten, Fjärilen, Nyckelpigan, 
Skalbaggen samt Syrsan, Ollonborren och Biet. 

Egnahemsområdena planlades och placerades ofta med tanke på var arbetsplatserna låg 
och Erikslund låg i närheten av de stora textilindustrierna i kvarteret kgården, med bl a 
Borås Madningsfabrik och Borås Band- och Hängslefabrik. Stadsdelen Erikslund tillhör 
de tidigaste egnahemsområdena samtida med Byttorp och Salangen och de tidigaste 
byggnaderna i området uppfördes i slutet av 19 1 O-talet. Byggnaderna fick en utformning 
som liknar egnahemmen i Byttorp och Salangen, dvs med reverterade fasader och brutet 
tak, avsedda for två familjer. 

I områdets södra del upprättades en ny stadsplan på 1930-talet. Den Ed stadsarkitekten 
Harald Eriksson gjorde typritningar för kvarteren Syrsan, Biet och Ollonborren. Dessa 
typritningar fick en funktionalistisk prägel med kubistiska hus kladda med liggande 
träpanel. Området ar enhetligt utformat med fristående tvåfamiljshus från 1930-talet. I 
kvarteret Biet 2 finns idag ett av fa hus i området som bevarat den ursprungliga liggande 
panelfasaden. Kvarteret Biet utgör idag en grans i områdets södra del dar 
Erikslundsparken och smalhusområdet "Solgårdar" tar vid. 

Områdets karaktär skiftar langs Saltemadsgatan som kan sagas utgöra en skiljelinje 
mellan den äldre typen av Egna Hem i den norra delen och den yngre typen i södra delen. 
Den norra delen karaktäriseras av ljusa putsfasader medan liggande trapaneler ar 
dominerande på de lådformade funkishusen i söder. 

Inom området finns en val sammanhållen gatu- och kvarterstruktur som speglar tidens 
planeringsideal med oregelbundna, terranganpassade gator och mindre platsbildningar. 
Merparten av bebyggelsen inom området har till stor del genomgått fasadförandringar, 
men trots detta kan helheten i stort med intakta byggnadsvolymer i kombination med 
ursprunglig tomtindelning, uppvuxna trädgårdar etc förmedla en bra bild av hur området 
planerades och gestaltades. 

Motiv för bevarande 

Egnahemsområde uppfört i två perioder mellan åren 1917-1928 och 1934-40. I den 
norra delen karaktäriseras typhusen av ljusa putsfasader medan de funktionalistiska 
byggnader i söder har liggande trapaneler. Inom området finns en val sammanhållen gatu- 
och kvarterstruktur som speglar tidens planeringsideal med oregelbundna, 
terränganpassade gator och mindre platsbildningar. 



Uttryck for bevarande 

Terranganpassad gatu- och kvartersstruktur, Egna Hem 19 17- 1928, 1934- 1940 

Figur 66. Egnahem i funktionalistisk stil i kvarteret Biet 



19. Erikslund 



20. Nedre Norrmalm 

Området ar belaget nordost om den äldre nitnätsstaden i stadsdelen Nedre Norrmalm och 
omfattar kvarteren Bofinken, Uttern, Leoparden, Lejonet, Domherren, Katten, 
Kameleonten, Entitan, Kragbjörnen, Kamelen och Blåmesen. Bebyggelsen består till 
Övervägande del av Egna Hem och mindre bostadshus som i huvudsak ar uppförda på 
1920-30-talet med inslag av yngre byggnader från olika perioder. 

Nar kvarteren på Nedre Norrmalm bebyggdes på 1920-30-talet fanns har innan bara 
några enstaka villor från 19 1 O-talet. Hustyperna i området varierar från enfamilj svillor till 
hyreshus för 4-5 familjer. Norr om Baldersplatsen byggdes vid 1920-talets mitt några 
egnahem enligt Borås Stads typritningar. 

Söder om Baldersplatsen i kvarteret Lejonet uppfördes 2 112 vånings hyreshus efter 
ritningar av bl a Nils Sörensson och Eric Holmqvist. Stilmassigt ansluter dessa hyreshus 
till 1920-tals klassicismen med enkla, strama fasader med klassicierande detaljer. I 
kvarteret intill, i Leoparden uppfördes 1926 två byggnader som även de fick en 
klassicistisk utformning. På Leoparden 6 fick huset en något avvikande takform och en 
liten annan volym men i övrigt uppvisar byggnaderna stora likheter med de typritade 
Egna Hemmen som uppfördes i stor omfattning i Borås vid den här tiden. 

I kvarteret Bofinken beläget mellan Vedensgatan och Runebergsgatan uppfördes under 
1920-talets andra halR en enhetlig bebyggelse med klassicerande arkitektur med drag från 
nationalromantiken. 1 Bofinken 6 finns ett hyreshus bevarat idag med denna arkitektur, 
dar fasaderna har givits en stram prägel med markerat entreparti och frontespis. 
Ritningarna till husen i kvarteret Bofinken uppfördes bl a av arkitekterna Albin Lönnqvist, 
Erik Holmqvist, Nils Sörensson samt Folke Bergh. Dessa var de mest kända anlitade 
arkitekterna vid den tiden och flera bostadsområden i staden har Ett sin prägel av dem. 
På 1930-40 talet uppfördes några enfamiljsvillor i området som fick en delvis annan 
prägel. I kvarteret Uttern byggdes ett flertal funktionalistiska villor av mer representativ 
karaktär. 

Det relativt stora området utgör ett bra exempel på byggnadskonst och stadsplanering 
från 1900-talets första decennier med tidstypiskt svängda gator och teränganpassade 
gator, platsbildningar, uppvuxna trädgårdar och inhägnader. Trots förändringar vad galler 
senare tillkommen bebyggelse, fasader och detaljer kan området visa upp en tämligen 
enhetlig prägel med ursprungliga byggnadsvolymer och till stora delar sammanhållet 
formspråk. Ljusa putsfasader, tegeltak, förträdgårdar och smidesstaket ar några av de 
detaljer som karaktäriserar området. 

Motiv for bevarande 

Egnahems- och flerbostadshusområde uppfört i huvudsak på 1920-30-talet med inslag av 
yngre byggnader. Stilmassigt ansluter egnahemmen och hyreshusen till 1920-tals 
klassicismen men i området finns aven representativa villor med funktionalistiska stildrag. 



Inom området finns en val sammanhållen gatu- och kvarterstruktur som speglar tidens 
planeringsideal med oregelbundna, terranganpassade gator och mindre platsbildningar. 

Uttryck for bevarande 

Terränganpassad gatu- och kvartersstruktur, Egna Hem, flerbostadshus, villor 1920-30- 
tal 

Figur 67. Flerbostadslius i kvarteret Bofinken ritat av Albin Lönnqvist 



20. Nedre Norrmalm 



2 1. Kvarteret Cedern - 

Området ar val exponerat invid infarts- och genomfartsvagarna Göteborgsvagen och 
Alingsåsvagen i kvarteret Cedern. Bebyggelsen ar uppförd under 1920-, 30 och 50-talet. 

Området etablerades på 1920-talet då den första byggnaden uppfördes i kvarteret Cedern 
10. Den uppfördes 1920 i 2 1/2 våning efter ritningar av Albin Lönnqvist. Träbyggnaden 
användes ursprungligen som magasin men byggdes om till fabrik på 1930-talet då 
damkonfektionsforetaget Erik Winther flyttade in i byggnaden.. 

Det fördelaktiga laget till järnvägen och den betydelsefulla Göteborgsvagen ledde till att 
ett flertal industribyggnader, framförallt konfektionsindustrier, lades ut har efter 
funktionalistiska planideal på 1930-talet. Trikåfabriken Elit uppförde 1936-37 i kvarteret 
Cedern 8 en fabriksbyggnad, som liksom fabriksbyggnaderna i Cedern 2 och Cedern 12 
uppfördes i en renodlad funktionalistisk utformning. Karaktäristiskt för dessa 
fabriksbyggnader ar de stora glasytorna samt de indragna vindsvåningarna som var 
typiska för konfektionsindustrin. Ursprungligen var också fasaderna putsade i en ljus 
kulör. 

1955 bebyggdes i områdets västra del en större skolbyggnad; Särlaskolan. Den uppfördes 
efter ritningar av f d  stadsarkitekten Harald Eriksson och dåvarande stadsarkitekten 
Roland Gandvik. Byggnadernas placering gjorde stora ingrepp i området då tre vägar 
stängdes av. Skolan kallades ursprungligen Praktiska Realskolan. Byggnaderna är starkt 
präglade av, och har tidstypiska detaljer från 1950-talet med mosaiker, koppardetaljer, 
betongglas etc. Som helhet ar skolmiljön mycket välbevarad och en god representant for 
1950-talets skolmiljöer och arkitektur. 

Området domineras idag av de tre stora och stilmässigt renodlade byggnadsvolymer som 
med sina rationella och modernistiska fasader förmedlar en bild av konfektionsindustrins 
framgångar och betydelse vid den tiden. 

Motiv för bevarande 

Område med stora friliggande industribyggnader från 1930-talet som representerar några 
av stadens bast bevarade fabriksbyggnader i funktionalistisk stil. Inom området finns 
också stadens enda kvarvarande fabriksbyggnad i trä samt en skolbyggnad från 1955, vars 
volym och formspråk val ansluter till industribebyggelsen. 

Uttryck for bevarande 

Industri- och fabriksbyggnader 1920- 193 8, skolbyggnad 195 5 



Figur 68. Industribyggnader i fuiiktionalistisk stil i kvarteret Cedern 



2 1. Kvarteret Cedern 



22. Stadsdelen Göta 

Området är belaget i stadsdelen Götas västra del. Bebyggelsen tillkom under en relativt 
kort period fiån mitten av 1930-talet och ett tiotal år fiamrnåt. De kvarter som berörs ar 
Porsen, Poppeln, Tallen och valnötsträdet. 

Bebyggelsen i området domineras helt av flerbostadshus av lamelltyp i huvudsak 
uppförda under 1930-talets andra hälft. Området var till en början planerat eRer 20-talets 
stadsplaneideal med svänga gator och platsbildningar men detta blev ej verkställt. Under 
1930-talet lanserades istället ett nytt stadsplanemönster med friliggande hus, som enligt 
de funktionalistiska idealen skulle placeras så maximalt ljus och luft erhölls. I västra delen 
av Göta förlades lamellhusen med fritt placerade byggnadskroppar i en kuperad terräng. 

Under 1930-40-talet ökade inflyttningen till Borås oerhört snabbt på grund av 
konfektionsindustrins uppgång och man behövde bostäder till industriarbetarna. Delar av 
stadsdelen Göta kom därför att bebos under 1930-40-tal av mestadels industriarbetare. I 
kvarteret Tallen 5 uppfördes ett flerfamiljshus 1939 efter ritningar av Nils Sörensson. 
Byggnaderna innehöll 18 lägenheter om 1-3 rum och kök samt en livsmedelsbutik. Nils 
Sörensson ritade även flerfamiljshuset i kvarteret Poppeln 4. Det är ett välbevarat 
flerfamiljshus innehållande 1-3 lägenheter uppförd 193 7-3 8. Stilmässigt ansluter dessa 
byggnader till funktionalismens ideal med enkla putsads fasader och få utsmyckande 
detaljer. 

Området karaktäriseras idag av en enhetlig hyreshusbebyggelse vilken som helhet bevarat 
sin karaktär med intakta byggnadsvolymer, tomter, platsbildningar och grönska. Trots att 
merparten av byggnaderna i området har genomgått förändringar vad galler fasad och 
detaljer kan man ända få en bra helhetsbild av tidens planerings- och arkitekturideal. 

Motiv för bevarande 

Område med flerfamiljshus uppförda från mitten på 1930-talet till mitten på 1940-talet. 
Bebyggelsen som består av friliggande lamellhus är placerade enligt den tidens 
funktionalistiska stadsplaneideal med "hus i park" vilka orienterats i den kuperade 
terrängen efter tidens tankar om ljus och luft. 

Uttryck för bevarande 

Funktionalistiska stadsplaner, Flerfamiljshus från mitten på 1930-tal - till mitten på 1940- 
tal. 



Figur 69. Flerfainiljsl~us uppfört 1939 i kvarteret Tallen, efter ritningar av Nils Söreiissoii, 



22. Stadsdelen Göta 



23. Beradalen 

Området ar belaget i stadsdelen Bergdalens centrala och norra delar. Bebyggelsen som 
grupperar sig utmed bl a Kummel- och Tokarpsgatorna, tillkom under en relativt kort 
period från mitten av 1930-talet och ett tiotal år framåt. De kvarter som berörs ar Värjan, 
Sabeln, Bajonetten, Rådjuret och Kiden. 

Området består av både flerfamiljshus och villabebyggelse. Langs med Gustav 
Adolfsgatan som utgör områdets huvudgata ar byggnader utlagda efter ett 
funktionalistiskt stadsplaneideal med "hus i park". Det vill säga befintliga 
terängforhållanden har varit utgångspunkten nar bebyggelsen orienterats efter tidens 
tankar om ljus och luft. Ett flerfamiljshus med funktionalistiskt formspråk finns bevarat i 
kvarteret Sabeln 5 .  Det byggdes 193 6-3 7 och innehöll lägenheter med både enkelrum 
samt med två rum och kök. Byggnaden ar idag ett av få välbevarade hus från den 
perioden i stadsdelen Bergdalen. I slutet av Gustav Adolfsgatan ligger ytterligare ett 
välbevarat flerfamiljshus från tiden. Det byggdes 1938 av arkitekt Gösta Planck och fick 
en funktionalistisk utformning bl a med en för staden typisk indragen vindsvåning. 

I korsningen Kummelgatan- Gustav Adolfgatan ligger tre byggnader med samma karaktär 
och formspråk och bildar en för tiden representativ miljö. Byggnaderna omges av 
förtradgårdar mot gatan samt uppvuxna trädgårdar. En av dessa byggnader uppfördes 
1949 av direktören för Erlabolaget, efter ritningar av Elon Bernard från Göteborg. Villan 
fick en representativ priigel med en för den tiden ovanlig påkostad exteriör. 

Området karaktäriseras idag av en enhetlig hyreshusbebyggelse vilken som helhet bevarat 
sin karaktär med intakta byggnadsvolymer, tomter, platsbildningar och grönska. Trots att 
merparten av byggnaderna i området har genomgått förändringar vad galler fasad och 
detaljer kan man anda få en bra helhetsbild av tidens planerings- och arkitekturideal. 

Motiv för bevarande 

Område med flerfamiljshus och enstaka villor uppförda från mitten på 1930-talet ett tiotal 
år framåt, utformade efter den tiden arkitketurideal. Stadsplanen har utgått från tidens 
funktionalistiska planeideal med "hus i park" vilka orienterats i den kuperade terrängen 
efter tidens tankar om ljus och luft. 

Uttryck för bevarande 

Funktionalistiska stadsplaner, Flerfamiljshus och villor från mitten på 1930-tal - till mitten 
på 1940-tal. 



Figur 70. Flerfaniiljshus i funktionalistisk stil i kvarteret Sabeln 



23.  Bergdalen 



24. Vendelshöjdsgatan 

Området ar belaget i stadsdelen Ostermalms sydöstra del. Bebyggelsen uppfördes till 
övervägande del vid 3930-talets mitt då större enfamiljsvillor grupperades runt 
återvändsgatan Vendelshöjdsgatan i kvarteren Bergfinken och Rosenfinken. 

Inom området finns ett antal större representativa enfamiljsvillor vilka uppfördes för 
företagsledare och liknande, i en representativ och renodlad funktionalism. Nar den nya 
epoken med bostadsbyggande inleddes på 1930-talet, med funktionalismen som begrepp, 
var det tänkt for att passa alla i det svenska folkhemmet. Man skulle bygga bostäder för 
familjens dagliga liv och inte med tanke på representation. Så blev det dock inte i 
realiteten, villorna på Vendelshöjdsgatan t ex uppfördes for en elit av foretagsledare och 
liknande och ej för den vanliga arbetaren. 

Villorna var i de flesta fall ritade av erkända arkitekter, te x Gösta Planck, Gunnar 
Jonsson och Birger Jonsson och utformades efter tidstypiskt funktionalistiskt formspråk 
med ljusa slätputsade fasader, flacka pulpettak och en oregelbunden fönstersattning. 
Villorna omgavs av stora kuperade tomter och i flera fall placerades de på en höjd, vilket 
var ett annat tidstypiskt drag. 

Be enskilda byggnaderna fick sitt särskilda uttryck men smälter väl in i den sammanhållna 
miljön med bl a de ljusa putsade fasaderna. Trots förändringar på enstaka hus utgör 
miljön en av stadens bast sammanhållna miljöer i funktionalistisk stil. 

Motiv för bevarande 

Bebyggelsemiljön anses vara en av Borås stads mest sammanhållna miljö i funktionalistisk 
stil, och byggnaderna tillmäts både arkitekturhistoriska, samhallshistoriska- och 
socialhistoriska varden. 

Uttryck för bevarande 

Villor från 1930-talets mitt omgivna av stora uppvuxna trädgårdar. 



Figur 7 1. "Funkisvilla" i kvarteret Rosenfinken 



24. Vendelshöjdsgatan 



25. Sydvästra Sjöbo 

Området ar belaget i den sydvästra delen av stadsdelen Sjöbo. Bebyggelsen tillkom under 
en relativt kort period mellan åren 1935-1940 då mindre Egna Hem s.k småstugor 
uppfördes utmed Trollgatan, Sjöbogatan och Gyllentorpsgatan i kvarteren Kremlan, Karl 
Johanssvampen, Röksvampen, Tickan och Taggsvampen. 

Den dåvarande stadsarkitekten Harald Ericson gjorde på 1930-talet typritningar till 
småhus som i regi av stiftelsen "Egna Hem for barnrika familjer i Borås" uppfördes bl a i 
Sjöbo. Dessa var influerade av funktionalismens tankar och ideer som fick sitt 
genombrott vid Stockholmsutstallningen 1930, där slagorden var ljus, luft och sol. 
Bostadsområdet i Sjöbo planerades efter dessa funktionalistiska ideal utmed svagt 
svängda gator där kraven på soliga och luftiga bostöder skulle tillgodoses. 

De s.k småstugorna var förhållandevis billiga att uppföra och delar av insatsen kunde 
erhållas som lån av AB Egna Hem. Upprinnelsen till att dessa stugor uppfördes var ett 
riksdagsbeslut från 1935, dar socialminstern Gustav Möller föreslog att mindre 
bemedlade barnrika familjer skulle få bostadshjalp. I Borås uppfördes barnrikehus i bl a 
Erikslund. 

Småstugorna innehöll oRa tre rum och kök och i dessa hus var det vanligt att man bodde 
mellan 6-8 personer. Byggnaderna uppfördes främst för arbetare och hantverkare och fick 
en enkel funktionalistisk utformning. Stugorna radades upp så att gavlarna vette mot 
varandra och bildade skyddade gaturum. Tomterna ar i flera fall små och smala och i 
kvarteret Kremlan sluttar de ned mot ett grönområde. 

De enskilda byggnaderna i området har idag genomgått stora förändringar vad gller 
fasadmaterial och detaljer men bebyggelsestrukturen i området kan trots detta ge en bra 
bild av tidens förhållande och planeringsideal. 

Motiv för bevarande 

Egnahemsområde med småstugor i den västra delen av Sjöbo. Ett flertal typhus uppförda 
efter funktionalistiska ideal byggdes efter ritningar av förre stadsarkitketen Harald 
Ericson i mitten på 1930-talet. Området besitter samhälls- och socialhistoriska varden 
som en del i Egna Hemsrörelsen. 

Uttryck for bevarande 

Funktionalistiskt inspirerad stadsplan, Egna Hem s. k småstugor 193 5-40 



Figur 72. En s.k småstuga uppförd 1936-37 i kvarteret Taggsvampen 



25. Sydvästra Sjöbo 



26. Kvarteret F_iallvråken. Östermalm 

Området är beläget i stadsdelen Östermalms nordöstra del. Bebyggelsen uppfördes till 
Övervägande del under 1930-talets andra hälft då större enfamiljsvillor grupperades runt 
återvändsgatan Villabergsgatans avslutning i kvarteret Fjallvråken. 

Inom området finns ett antal större representativa enfamiljsvillor vilka uppfördes för 
företagsledare och liknande, i en representativ och renodlad funktionalism. När den nya 
epoken med bostadsbyggande inleddes på 1930-talet, med funktionalismen som begrepp, 
var det tänkt för att passa alla i det svenska folkhemmet. Man skulle bygga bostäder för 
familjens dagliga liv och inte med tanke på representation. Så blev det dock inte i 
realiteten, villorna i kvarteret Fjallvråken t ex uppfördes för en elit av företagsledare 
främst textildirektörer och ej för den vanliga arbetaren. 

Villorna i kvarteret Fjallvråken var i de flesta fall ritade av erkända arkitekter, t e x Gösta 
Planck och Hugo Häggström och utformades efter tidstypiskt funktionalistiskt formspråk 
med ljusa slätputsade fasader, flacka pulpettak och en oregelbunden fönstersättning. 
Villorna som omges av stora kuperade tomter, ligger grupperade i en cirkel kring en 
asfalterad vändplats, Tomterna med sina vildvuxna naturpartier på baksidan av husen 
speglar väl det funktionalistiska idealet med samspel mellan arkitektur och natur. 

De enskilda byggnaderna fick sitt särskilda uttryck men smälter väl in i den sammanhållna 
miljön med bl a de ljusa putsade fasaderna. Trots förändringar på enstaka hus utgör 
miljön en av stadens bäst sammanhållna miljöer i funktionalistisk stil. 

Motiv för bevarande 

Bebyggelsemiljön anses vara en av Borås stads mest sammanhållna miljö i funktionalistisk 
stil, och byggnaderna tillmäts både arkitekturhistoriska, samhällshistoriska- och 
socialhistoriska värden. 

Uttryck för bevarande 

Villor från 1938-1 948 omgivna av stora uppvuxna trädgårdar, 



Figur 73. Villa i funktionalistisk stil uppförd 1938 i kvarteret Fjällvråken 



26. Kvarteret Fjällvråken, Östermalm 



27. Centrala Norrmalm 

Området är belaget centralt i stadsdelen Norrmalm där bebyggelsen grupperar sig i 
kvarteret Kanslern som avgränsas av Ynglingagatan och Döbelnsgatan samt grönområdet 
kring Sagavallen. De aktuella en- och tvåfamilj svillorna uppfördes mellan åren 193 5-45. 

Inom det relativt lilla området finns ett antal tvåfamiljsvillor i funktionalistisk stil vilka 
uppförts i ett grönt läge i utkanten av staden. I kvarteret Kanslern 5 finns idag ett 
välbevarat tvåfamiljshus från den tiden. Den ingår i en grupp av sju fastigheter som 
uppfördes under en kort period på 1930talet. Bostadshuset uppfördes 1939 av E. 
Johansson som också ritade huset. Byggnaden innehöll från början två lägenheter men ar 
idag enbostadshus. Den fick en form som tydligt redovisar de funktionalistiska 
influenserna med rena avskalade fasader och fri fönsterplacering. 

Bebyggelsemiljön karaktäriseras idag av uppvuxna kuperade tomter där byggnaderna av 
villakaraktar med i flera fall ljusa slätputsade fasader och flacka sadeltak ligger något 
indragna från gatulinjen. Området ger ett lummigt intryck dar de stora tomterna 
samspelar med grönonvådet i söder. Bebyggelsen far därigenom en relativt anonym 
prägel. Ett antal byggnader har genomgått förändringar vad galler fasadmaterial men som 
helhet utgör miljön en av stadens bast sammanhållna från den tiden. 

Motiv för bevarande 

Bebyggelsemiljön anses vara en av Borås stads bast sammanhållna milj ö i funktionalistisk 
stil från den tiden. 

Uttryck för bevarande 

Villor från 193 5- 1945 omgivna av stora uppvuxna trädgårdar. 

Figur 73. Välbevarat bostadslius från 193 9 i kvarteret Kanslern 
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27. Centrala Norrmalm 



28. Bramhult 

Området ar belaget nordost om stadskärnan i stadsdelen Brämhults västra del. 
Bebyggelsen består av representativt utformade villor i huvudsak uppförda under 
perioden 1934-45. De grupperar sig främst utmed den relativt hårt trafikerade 
Hybergsvagens östra sida. 

Bramhult var anda fram till 1971 en egen socken. Socknen var relativt liten fram till 
1930-talet då samhället började vaxa. På tjugofem år från 1930 till 1955 femdubblades 
befolkningen. Orsakerna till detta var bla bilismens intåg som gjorde det möjligt att ha 
arbetsplats och bostad på skilda håll och aven att samhället ej var så hårt styrt som Borås 
och det var förhållandevis lätt att bygga hus har. I Brämhult etablerades så småningom 
också ett flertal industrier på 1940-50-talen, främst textilindustrier. 

Utmed Hybergsgatan i kvarteret Svinåsa uppfördes i mitten på 1930-talet ett flertal s.k 
funkisvillor. Dessa bebyggdes främst av högre tjänsteman och liknande och flertalet av 
dessa ritades av samme arkitekt. Bostadshusen influerades av de funktionalistiska idealen 
med en arkitektur präglad av ett enkelt och sakligt uttryck med putsade fasader, tälttak, 
fönster vid hörn etc. En bra representant för den funktionalistiska villabebyggelsen ligger i 
kvarteret Svinåsa 1 : 17 dar t ex fönstertyper, entretrappa och ursprungliga fargsattning 
finns bevarade från byggnadstiden. 

Bebyggelsemiljön karaktäriseras av stora uppvuxna tomter och langs med Hybergsvagen 
kantas tomterna av en låg kallstenmurad naturstensmur vilket binder ihop fastigheterna. 
Flertalet byggnader står idag ovanligt välbevarade och som helhet utgör miljön en av 
stadens bast sammanhållna villaområden från tiden. 

Motiv för bevarande 

Bebyggelsemiljön anses vara en av Borås stads bast sammanhållna miljö i funktionalistisk 
stil, och byggnaderna tillmäts både arkitekturhistoriska, samhallshistoriska- och 
socialhistoriska varden. 

Uttryck for bevarande 

Villor från 193 5- 1948 omgivna av stora uppvuxna trädgårdar 



Figur 74. Väibevarad "funkisvilla" i hiarteret Svinåsa 



28. Brämhult 



29. Kvarteret Brigantinen. Hedvigsborg 

Området ar belaget centralt i stadsdelen Hedvigsborg och består av lamellhus från 1940- 
talet som grupperar sig utmed Hedvigsborgsgatan i kvarteret Brigantinen. 

I området ingår ett flertal lamellhus uppförda av byggmästare Arvid Pelin. De 
ursprungligt identitiska flerbostadshusen ritades av arkitekt Gunnar Jonsson och innehöll 
Srra lägenheter med tre rum och kök vardera. Från början var Hedvigsborg avsett av 
enbart bebyggas med villor på det som förr var jaktmarker åt nämnde Pelin. Norra delen 
av området blev också bebyggt med enfamiljs- och tvåfamiljsvillor. I slutet på 1930-talet 
blev Borås ~tadsfullmakti~e erbjuden att köpa delar av Hedvigsborg men avböjde. 
Området såldes istället till Algot Johansson i slutet av 1940-talet. Då det vid den tiden 
rådde stor bostadsbrist byggde man istället flerbostadshus och man bröt i och med det, 
stadsarkitektkontorets intentioner om att planera Hedvigsborg för enfamiljsvillor. 

Bostadshusen uppfördes på spekulation och såldes sedan vidare som bostadsrätter. De 
kom att bebos främst av textilarbetare vid Algots och Erlabolagen. Flerbostadshusen fick 
en funktionalistiskt inspirerad stil med ljusa putsade fasader och placerades efter 
funktionalistiskt planmönster utmed den raka och breda Hedvigsborgsgatan. 
Byggnaderna i området hålls samman av en enhetlig form, skala samt i viss mån genom 
val av fasadmaterial. Ett antal hus har dock genomgått relativt omfattande 
fasadförandringar vilket inverkar negativt på helhetsintrycket. 

Motiv för bevarande 

Bostadsområde med flerbostadshus som utgör ett bra exempel på de funktionalistiska 
arkitektur- och stadsplaneideal som rådde vid den tiden. Bebyggelsemiljön har också 
samhallshistoriska- och socialhistoriska varden då den representerar textilarbetarnas 
boendevillkor under 1940-talet. 

Uttryck för bevarande 

Funktionalistisk stadsplan, flerbostadshus från 1940-talet. 



F igur 75. Larnelllius ritade av Arvid Pelin i kvarteret Brigantinen 



29. Kvarteret Brigantinen, Hedvigsborg 



30. Kvarteret Kaggen, Kostern m.fl Hedviasborg 

Området är belaget centralt i stadsdelen Hedvigsborg och består av lamellhus från 1940- 
talet som grupperar sig utmed Ulvens gata och Völundsgatan i kvarteret Kaggen, 
Kostern, Korvetten och Klipperskeppet. 

I området ingår ett flertal lamellhus uppförda av byggmästare Arvid Pelin. De 
ursprungligt identitiska flerbostadshusen ritades av arkitekt Gunnar Jonsson och innehöll 
lägenheter med mellan 3-1 rum och kök. Från början var Hedvigsborg avsett av enbart 
bebyggas med villor på det som förr var jaktmarker åt nämnde Pelin. Norra delen av 
området blev också bebyggt med enfamiljs- och tvåfamiljsvillor. I slutet på 1930-talet 
blev Borås stadsfullmäktige erbjuden att köpa delar av Hedvigsborg men avböjde. 
Området såldes istället till Algot Johansson i slutet av 1940-talet. Då det vid den tiden 
rådde stor bostadsbrist byggde man istället flerbostadshus och man bröt i och med det, 
stadsarkitektkontorets intentioner om att planera Hedvigsborg för enfamiljsvillor. 

Bostadshusen uppfördes på spekulation och såldes sedan vidare som bostadsrätter. De 
kom att bebos främst av textilarbetare vid Algots och Erlabolagen. Flerbostadshusen fick 
en enkel och något uppmjukad funktionalistisk arkitektur med putsade fasader och 
placerades efter ett funktionalistiskt stadsplaneideal grupperade runt en mindre 
platsbildning samt efter lokalgatan Ulvens gata. 

Byggnaderna i området hålls samman av en enhetlig form, skala samt i viss mån genom 
val av fasadmaterial. Ett antal hus har. dock genomgått relativt omfattande 
fasadförandringar vilket inverkar negativt på helhetsintrycket. 

Motiv för bevarande 

Bostadsområde med flerbostadshus som utgör ett bra exempel på de funktionalistiska 
arkitektur- och stadsplaneideal som rådde vid den tiden. Bebyggelsemiljön har också 
samhallshistoriska- och socialhistoriska varden då den representerar textilarbetarnas 
boendevillkor under 1940-talet. 

Uttryck för bevarande 

Funktionalistisk stadsplan, flerbostadshus från 1940-talet. 



Figur 76. Lamellhus uppfört 1945-46 i kvarteret Kostern 



30. Kvarteret Kaggen, Kostern m.fl Hedvigsborg 



3 1. Kvarteret Ketchen, Kanoten m.fl Hedvigsborg 

Området ar belaget i stadsdelen Hedvigsborgs östra del. Bebyggeisen tillkom under 1940- 
50-talet då en och tvåfarniljsvillor och lamellhus grupperades utmed Skrymegatan och 
Tursagatan i kvarteret Ketchen, Kanoten, Karacken och Ekstocken. 

Östra delen av Hedvigsborg har en stadsplan med drag efter det tidiga 1900-talets 
trädgårdsstadsplaner med svängda terränganpassade gator och byggnader som grupperar 
sig kring gemensamma grönytor och enkla platsbildningar. Stadsdelen Hedvigsborg var 
från början tänkt att enbart bebyggas med villor men kom på ren spekulation att byggas 
med flerbostadshus på 1940-talet. Marken köptes av Algot Johansson som sedan sålde 
lägenheterna till textilarbetare vid Algots och Erlabolagen. 

Villabebyggelsen i området ar uppförd främst för högre tjänsteman och företagare. 
Utmärkande drag for byggnaderna ar den sparsmakade arkitekturen med hög omsorg och 
kvalitet i detaljerna dar fasaderna ar putsade eller i tegel med dekorationer i smide. På 
Karacken 2 uppfördes 1954-55 en villa som fick ett mycket tidstypiskt uttryck med en 
något förskjuten byggnadskropp. På Kanoten 9 finns ytterligare en välbevarad villa från 
1955 dar byggnadens detaljer, form och material ansluter till den tidens arkitekturideal. 

Området består idag av en blandad bebyggelse med både flerbostadshus och villor och har 
bevarat mycket av sin karaktär med stora tomter som i samspel med närliggande 
grönområden ger ett grönt och lummigt intryck. 

Motiv för bevarande 

Område med villabebyggelse och lamellhus från 1940-50-talet. Den välbevarade 
villabebyggelsen ar goda representanter för de arkitekturideal som var förekommande vid 
den tiden och tillmäts både arkitekturhistoriska och byggnadshistoriska varden. 

Uttryck för bevarande 

Stadsplan från 1940-50-tal, flerbostadshus, villor från 1940-50-tal 



Figur 77. Tidstypisk villa uppförd 1954-55 i kvarteret Karacken 



3 1. Kvarteret Ketchen, Kanoten m. fl Hedvigsborg 



32. Dammsvedi an 

Området ar belaget i stadsdelen Darnrnsvedjan. Bebyggelsen tillkom under 1950-talets 
första år då 1-2 familjsvillor grupperades utmed Landbogatan, Bygatan och Bistigen i 
kvarteren Sadeln, Selen och Stigbygeln. Stadsdelen Dammsvedjan började bebyggas 
under 1950-talet i utkanten av södra Borås. Stadsplanen har sannolikt utgått från den 
tidens ideer om att skapa s.k grannskapsenheter med i huvudsak småhus vilka grupperats 
kring en egen centralt placerad torgbildning med affarer och samlingssal. I Dammsvedjan 
byggde man på 1950-talet upp skola och affarer i centrum, val skyddade från 
genomfartstrafik. 

Runt den centrala torgbildningen växte villabebyggelsen upp och i kvarteret Selen och 
Stigbygeln finns idag många välbevarade hus från tiden. Villorna uppfördes främst för 
tjänsteman och hantverkare och utformades efter en för femtiotalet karaktäristisk 
arkitektur. Den kännetecknas av byggnader uppförda i 1 112 plan ofta som typhus, 
putsade i ljusa kulörer med detaljer i smide, entreomfattning i tegel etc. Byggnaderna 
uppfördes ofta som tvåfamiljshus men har senare förändrats till enbostadshus. 

I området finns idag förvånansvärt många byggnader som har kvar sina putsade fasader i 
milda kulörer och sina urpsningliga byggnadsvolymer. Bebyggelsen, i ett som helhet 
enhetligt område, omgärdas av delvis uppvuxna tomter vilket i samspel med ett mindre 
skogsparti i norr, ger området ett grönt och lummigt intryck. 

Motiv för bevarande 

Område med villabebyggelse från 1950-talet planerat enligt den tidens stadsplaneideal 
med s.k grannskapsenheter. Den välbevarade villabebyggelsen ar goda representanter för 
de arkitekturideal som var förekommande vid den tiden och tillmäts både 
arkitekturhistoriska och byggnadshistoriska varden. 

Uttryck för bevarande 

En- tvåfamiljsvillor från 1950-tal 



Figur 78. Villa med många tidstypiska detaljer från 1950-talet i kvarteret Selen 



3 2. Dammsvedjan 



3 3.  Tullen 

Området ar en del av stadsdelen Tullen. Sebyggelsen uppfördes under 1950-talets första 
hala då friliggande lamellhus, centmmbyggnad och skola grupperades utmed 
Tollstorpsgatan, Vintergatan och Karlsbergsgatan i kvarteret Enhörningen, Sjustjärnorna 
och Antares. 

Stadsdelen Tullen började bebyggas under 1950-talet i utkanten av Borås. Stadsplanen 
har sannolikt utgått från den tidens ideer om att skapa s.k grannskapsenheter som innebar 
att områdena planerades kring en egen centralt placerad torgbildning med affarer och 
samlingssal. a ostad som råd ena gavs medvetet en varierad utformning , ofia med en 
blandning av höga punkthus och lamellhus. 

På Tullen planerades området efier dessa grannskapsideer. Vid Tullatorget skapades en 
centrumbildning med skola, affarer och servicefunktioner. Runt denna torgbildning 
grupperades de enskilda byggnaderna med trevåningslamellhus runt högre punkthus 
utlagda i den kuperade terrängen. Nar Tullen planlades under 1950-talet hade 
planförfattarna, dåvarande stadsarkitekt Harald Erikccson och Roland Gandvik, en klar 
målsättning om att bevara så mycket som möjligt av de naturliga förutsättningar som 
naturen erbjöd. 
Bebyggelsen blev trots att många byggmästare var inblandade, enhetligt utformad med de 
flesta hus i tegel. 

Lamellhusen i tre våningar uppfördes efter ritningar av bl a Boråsarkitekterna Nils 
Nordmark och Hugo Haggström. Hyreshusen innehöll 1-2 och 3-rumslagenheter samt 
även några 4-rumslagenheter i etage. I källarplanet på en av hyreshusen inrymdes även s.k 
ungdomslokaler. Området ger idag ett något splittrat intryck med rester av äldre 
utkantsbebyggelse och ett antal villor i gröna exklusiva lagen men 1950-tals bebyggelsen 
med enkla tegelfasader dominerar intrycket. 

Motiv för bevarande 

Område med trevåningslamellhus och högre punkthus grupperade runt en 
centrumbildning enligt den tidens stadsplaneideal med s.k grannskapsenheter. 
Lamellhusen har en tidstypisk utformning med enkla tegelfasader och sparsmakade 
detaljer. 

Uttryck för bevarande 

Stadsplan från 1950-60-tal, Lamellhus frin 1950-tal 



Figur 79. Lamellhus uppfört 1954 i harteret Enhörningen 



33. Tullen 



34. Sydöstra Sjöbo 

Området ar exponerat belaget i den sydöstra delen av stadsdelen Sjöbo invid 
Fristadsvagen som utgör infartsväg från norr. Bebyggelsen, som uppfördes i två etapper 
dels 1954-55 och dels 1965-66, grupperar sig utmed Fristadsvagen, Johannelundsgatan 
och Klintegatan i kvarteret Musseronen 1,6,7 och 8. 

Stadsdelen Sjöbo började bebyggas under 1950-talet i norra delen av Borås. Stadsplanen 
har sannolikt utgått från den tidens ideer om att skapa s.k grannskapsenheter som innebar 
att områdena planerades kring en egen centralt placerad torgbildning med affarer och 
samlingssal. Bostadsområdena gavs medvetet en varierad utformning , ofta med en 
blandning av höga punkthus och lamellhus. 

I Sjöbo planerades området efter dessa grannskapsideer och vid Sjöbo torg skapades en 
centrumbildning med skola, affarer och servicefunktioner. Runt denna torgbildning 
grupperades de enskilda byggnaderna med trevåningslamellhus runt högre punkthus 
utlagda i den kuperade terrängenz 

Detta område omfattar den sydöstra delen av Sjöbo som utgör en mindre s.k 
grannskapsenhet. De enskilda byggnaderna utgörs av lamellhus och punkthus i gult tegel 
som ar grupperade runt en öppen gård med lekplats och gröna ytor. Lamellhusen som 
byggdes 1954-55 består av kopplade hus med huskropparna något förskjutna. De ar 
uppförda i tre våningar och har ett tidstypiskt utseende med enkla tegelfasader med en 
awikande fargsattning på detaljerna. Punkthusen i kvarteret Musseronen uppfördes 
1965-66 av det kommunalagda bolaget AB Bostäder efter ritningar av Nils Nordmark 
och Hugo Haggström. Volymer, fargsattning och materialval ansluter till de näraliggande 
lamellhusen som uppfördes på 1950-talet. 

Områdets karaktär och kvalitet finns idag i de enkla tegelfasaderna med sparsmakade 
detaljer samt i fargsattningen vilket sammantaget skapar en tidstypisk helhet. 

Motiv för bevarande 

Område med trevåningslamellhus och högre punkthus grupperade runt en 
centrumbildning enligt den tidens stadsplaneideal med s.k grannskapsenheter. 
Lamellhusen har en tidstypisk utformning med enkla tegelfasader och sparsmakade 
detaljer. 

Uttryck för bevarande 

Stadsplan från 1950-60-tal, Lamellhus från 1950-tal, punkthus från 1960-tal 



Figur 80. Punkthus uppförda mellan åren 1955-56 i kvarteret Ivfusseronen 



34. Sydöstra Sjöbo 



35. Centrala Sjöbo 

Området omfattar de centrala delarna av stadsdelen Sjöbo. Bebyggelsen har i huvudsak 
tillkommit under en period mellan 1956-1962. Den grupperar sig runt eller i anslutning till 
Sjöbo Torg i kvarteren Skålsvampen 2, Ringskivlingen 4, Biskopsmössan 4, Sjöbohus 1,2 
Kragskivlingenl, Brödkorgssvampen Östra och Västra samt Slatskivlingen 5 och 
Pluggskivlingen 5. 

Stadsdelen Sjöbo började bebyggas under 1950-talet i norra delen av Borås. Området har 
planerats efier den tidens stadsplaneideal som ett s.k "Community center" dvs ett antal 
samverkande grannskapsenheter. Detta innebar att områdena planerades kring en egen 
centralt placerad torgbildning med affarer och samlingssalar. Bostadsområdena gavs 
medvetet en varierad utformning , ofta med en blandning av höga punkthus och 
lamellhus. 

Sjöbo är idag stadens enda fungerande exempel på sådant centrum. Har finns idag 
kommunala och kommersiella inrättningar som affarer, skola, banker, post etc. Runt 
Sjöbo Torg grupperades enskilda byggnader som trevåningslamellhus och högre 
punkthus. Centrumskrapan vid torget uppfördes 1960 av det kornrnunla bostadsbolaget 
AB Bostäder som en avslutning på byggnadsprogrammet kring Sjöbo Torg. Punkthuset 
som består av två byggnader dels ett sjuvåningshus och dels en lägre del, ritades av 
arkitekt E.Gustafsson. Byggnaden innehåller idag bibliotek, biograf samt studie- och 
samlingslokaler. 
Lamellhusen uppfördes på 1950-taket i tre våningar och fick en tidstypisk enkel 
utformning med tegelfasader och puts- och smidesdetaljer. Vissa av husen fick putsade 
fasader. 

Området ger idag med sin i stort sett välbevarad bebyggelse i samspel med sina bevarade 
funktioner, en bra bild av en tid då landets byggande och planerande stod i centrum. 

Motiv for bevarande 

Område med trevåningslamellhus och högre punkthus grupperade runt en 
centrumbildning enligt den tidens stadsplaneideal med s.k grannskapsenheter. 
Byggnaderna har en tidstypisk utformning med enkla tegel- och putsfasader och 
sparsmakade detaljer. 

Uttrvck för bevarande 

Stadsplan från 1950-60-tal, Lamellhus från 1950-tal, punkthus från 1960-tal 



Figur 8 1. Sjöbo torg 



35. Centrala Sjöbo 
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Förteckning över kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 

Har nedan följer en förteckning över kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Borås 
kommun. Dessa byggnader utvärderades i den byggnadsinventering som Älvsborgs 
Iansmuseum gjorde på uppdrag av Borås kommun 1996- 1998. Byggnaderna ar sorterade 
i alfabetisk ordning efter fastighetsbeteckning. Utforligare beskrivningar på byggnaderna 
finns i databaser för närvarande placerade på kommunen och på Borås museum. 
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Borås Bredareds-Fagerhult 1 :3 Bredared 
Borås Bredareds-Gravryd 2:27 Bredared 
Borås Bredareds-Hult 1 :9 Bredared 
Borås Brigantinen 12 Borås stadsregister 
Borås Brigantinen 14 Borås stadsregister 
Borås Brigantinen 15 Borås stadsregister 
Borås Brigantinen 16 Borås stadsregister 
Borås Briggen 10 Borås stadsregister 
Borås Briggen 16 Borås stadsregister 
Borås Bråten 1 :2 Ljushult 
Borås Bråten 1 :4 Ljushult 
Borås Bråten 1 :5 Ljushult 
Borås Bråthult 1 :23 Toarp 
Borås Bråthult 1:4 Toarp 
Borås Bråthult 1 :5 Toarp 
Borås Bråthult 1 :74 Toarp 
Borås Bråthult 2:1 Toarp 
Borås Brämhult 1 :l 0 Brämhult 
Borås Brämhult 12:l Brämhult 
Borås Brämhult 14:l Brämhult 
Borås Brämhult 2:9 Brämhult 
Borås Bramhults-ön 1 :25 Brämhult 
Borås Brödkorgsvampen Västra Borås stadsregister 
Borås Brödkorgsvampen Östra 1 Borås stadsregister 
Borås Bygd 1:19 Toarp 
Borås Bygd 1 :20 Toarp 
Borås Bygd 1 :21 Toarp 
Borås Byggmästaren 22 Borås stadsregister 
Borås Bytorp 1 :l 0 Rångedala 
Borås Bytorp 1 :36 Rångedala 
Borås Bytorp 1 :37 Rångedala 
Borås Byttorpsbacke 10 Borås stadsregister 
Borås Byttorpsborg 2 Borås stadsregister 
Borås Byttorpsdal 5 Borås stadsregister 
Borås Byttorpsgård 10 Borås stadsregister 
Borås Byttorpshall 10 Borås stadsregister 

Borås Björkhult 1 :l 2 
I Borås Björkhult 1 :l 7 

Borås Björnåsen 1 :l 2 
Borås Björnåsen 1 :22 
Borås Björryd 1 :3 
Borås Blåklinten 1 
Borås Blåvalen 2 
Borås Boanas 1 :25 
Borås Boanas 1 :30 
Borås Boanas 1 :34 
Borås Boanas 1 :42 
Borås Bofinken 2 
Borås Bofinken 6 
Borås Bogryd 1 : 1 3 
Borås Bog ryd 1 :241 
Borås Bomben l l 
Borås Bomben 5 
Borås Borgstena 13:l 
Borås Borgstena 4:29 
Borås Borgstena 6:12 
Borås Borgstena-Nygården 1 :2 
Borås Bosnas 3:1 
Borås Bosnas 3:2 



$#j#$ m:@$:mg&gg&m$; ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . , . . , . , , , , . , , . . . . . . . . . 
Borås Byttorpshall 3 Borås stadsregister 
Borås Byttorpshall 6 Borås stadsregister 
Borås Byttorpshall 8 Borås stadsregister 
Borås Byttorpshall 9 Borås stadsregister 
Borås Byttorpshed 1 Borås stadsregister 
Borås Byttorpshög 1 Borås stadsregister 
Borås Byttorpsland 1 Borås stadsregister 
Borås Byttorpsland 10 Borås stadsregister 
Borås Byttorpsland 2 Borås stadsregister 
Borås Byttorpsland. 3 Borås stadsregister 
Borås Byttorpsland 4 Borås stadsregister 
Borås Byttorpsland 5 Borås stadsregister 
Borås Byttorpsland 6 Borås stadsregister 
Borås Byttorpsland 7 Borås stadsregister 
Borås Byttorpsland 8 Borås stadsregister 
Borås Byttorpsland 9 Borås stadsregister 
Borås Byttorpslund 5 Borås stadsregister 
Borås Byttorpsslatt 31 Borås stadsregister 
Borås Byttorpsslatt 33 Borås stadsregister 
Borås Byttorpsvall 20 Borås stadsregister 
Borås Byttorpsvall 22 Borås stadsregister 
Borås ~y t to r~sva l l  3 Borås stadsregister 
Borås Byttorpsang 17 Borås stadsregister 
Borås Byttorpsang 6 Borås stadsregister 
Borås Backabo 1 : l  2 Sandhult 
Borås Caroli Kyrka 1 Borås stadsregister 
Borås Carolus 13 Borås stadsregister 
Borås Carolus 3 Borås stadsregister 
Borås Carolus 4 Borås stadsregister 
Borås Carolus 5, 6 Borås stadsregister 
Borås Carolus 9, 10, 1 1, 12 Borås stadsregister 
Borås Cedern 10 Borås stadsregister 
Borås Cedern 12 Borås stadsregister 
Borås Cedern 14 Borås stadsregister 
Borås Cedern 2 Borås stadsregister 
Borås Cedern 8 Borås stadsregister 
Borås Cypressen 1 Borås stadsregister 
Borås Cypressen 7 Borås stadsregister 
Borås Dalshestre 1 :l 0 Aspered 
Borås Dalshestre 1 :l 1 Äspered 
Borås Dannike l : l6  Dannike 
Borås Dannike 1 :l 8 Dannike 
Borås Dannike 1 :35 Dannike 
Borås Dannike 1 :56 Dannike 
Borås Dannike 3:l Dannike 
Borås Dannike 5:1 Dannike 
Borås Dannike-Backa 1 :7 Dannike 
Borås Dannike-Berg 1 :l 0 Dannike 
Borås Dannike-Berg 1 :9 Dannike 
Borås Dannike-Bosgården 1 : l6  Dannike 

Borås Dannike-Bosgården 1 :2 Dannike 
Borås Dannike-Bosgården 
Borås Dannike-Rölle 1 :l 2 
Borås Dannike-Rölle 1 : l  3 
Borås Dannike-Rölle 1 :3 
Borås Dannike-Rölle 1 :4 
Borås Dannike-Rölle 1:5 
Borås Diana 1 
Borås Draered 10:1 
Borås Draered 2:19 
Borås Draered 2:6 
Borås Draered 3:22 
Borås Draered 3:4 
Borås Draered 4:6 
Borås Draered 8:2 
Borås Draered 8:9 
Borås Druvefors 1 :l 
Borås Dusekarr 2:3 
Borås Ebbared 2:6 
Borås Ebbared 3:l 
Borås Eken 1 
Borås Eken 16 
Borås Eken 9 
Borås Ekås 1 :2 
Borås Elektra 4 
Borås Elektra 8 
Borås Enekulla 1 :2 
Borås Enekulla 1 :8 
Borås Enhörningen 1 
Borås Enhörningen 10 
Borås Enhörningen 11 
Borås Enhörningen 2 
Borås Eolus 6 
Borås Eskilsred 1 :2 
Borås Eskilsred 1 :4 
Borås Eskilsred 1 :5 
Borås Esstorp 1 :l 3 
Borås Esstorp 1 :3 
Borås Evedal 1 
Borås Fagerhult 1 :6 
Borås Falskog 2:3 
Borås Falskog 4:l 
Borås Finnedalen 1 :4 
Borås Finnedalen 1 :6 
Borås Finnekumla 2:15 
Borås Finnekumla 3:13 
Borås Finnekumla 3:9 
Borås Finnekumla 5:3 
Borås Fjällbruden 27 
Borås Fjällbruden 8 

1:26 Dannike 
Dannike 
Dannike 
Dannike 
Dannike 
Dannike 
Borås stadsregister 
Toarp 
Toarp l 

Toarp 
Toarp 
Toarp I 

Toarp 
Toarp 
Toarp 
Borås stadsregister 
Toarp 
Sandhult 
Sandhult 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Toarp 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Ljushult 
Ljushult 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Seglora 
Seglora 
Seglora 
Tarby 
Tarby 
Borås stadsregister 
Bredared 
Rångedala 
Rångedala 
Kinnarumma 
Kinnarumma 
Rångedala 
Rångedala 
Rångedala 
Rångedala 
Borås stadsregister 
Borås Stadsregister 



1~orås Fjällvråken 1 Borås stadsregister 
Borås Gällvråken 5 
Borås Fjällvråken 6 
Borås Fjallvråken 8 
Borås Fjästered ;:l6 
Borås Flaten 1 :3 
Borås Flenstorp 2:2 
Borås Flundran 3 
Borås Flyxhult 1 :6 
Borås Flyxhult 1 :7 
Borås Flädern 8 
Borås Forsen 1 
Borås Fregatten 8 
Borås Freja 1 
Borås Freja 2 
Borås Freja 3 
Borås Freja 6 
Borås Freja 7 
Borås Freja 8 
Borås Freja 9 
Borås Fridhem 1 : l  
Borås Frigga 1 
Borås Frigga 10 
Borås Frigga 5 
Borås Frigga 6 
Borås Frigga 7 
Borås Fristads Hed 1 : l  2 
Borås Fristads Hed 1 :2 
Borås Fristads Hed 1 :20 
Borås Fristads Hed 1 :23 
Borås Fristads Hed 1 :27 
Borås Fristads Hed 1 :31 
Borås Fristads Hed 1 :35 
Borås Fristads Hed 1 :4 
Borås Fristads Hed 1 :6 
Borås Fristads Klockarbol 1 :l 
Borås Fristads Klockarbol 1 : l4  
Borås Fristads Klockarbol 1 :l 9 
Borås Fristads Klockarbol 1 :5 
Borås Fristads Klockarbol 1:61 
Borås Fristads Klockarbol 4:1 
Borås Fristads Prastgård 1 :l 
Borås Fristads Prastgård 1 :44 
Borås Fristads Prastgård 1 :45 
Borås Fristads Prastgård 1 :47 
Borås Fristads prastgård 1 :48 
Borås Fristads Prastgård 1 :49 
Borås Fristads prastgård 1 :50 
Borås Fristads prastgård 1 :51 
Borås Fristads Prastgård 1 :52 

Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Ljushult 
Seglora 
Kinnarurnrna 
Borås stadsregister 
Seglora 
Seglora 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Ljushult 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Fristad 
Fristad 
Fristad 
Fristad 
Fristad 
Fristad 
Fristad 
Fristad 
Fristad 
Fristad 
Fristad 
Fristad 
Fristad 
Fristad 
Fristad 
Fristad 
Fristad 
Fristad 
Fristad 
Fristad 
Fristad 
Fristad 
Fristad 
Fristad 

Borås Fristads Prastgård 1 :53 Fristad 
Borås Fristads Prastgård 1 :54 Fristad 
Borås Fristads Prastgård 1 :55 Fristad 
Borås Fristads prastgård 1 :56 Fristad 
Bords Fristads Prastgård 1 :58 Fristad 
Borås Fristads Prastgård 1 :59 Fristad 
Borås Fristads prastgård 1 :60 Fristad 
Borås Fristads Prastgård 1 :61 Fristad 
Borås Fristads prastgård 1 :62 Fristad 
Borås Fristads prastgård 1 :63 Fristad 
Borås Fristads Prastgård 1 :64 Fristad 
Borås Fristads prastgård 1 :65 Fristad 
Borås Fristads Prastgård 1 :69 Fristad 
Borås Fristads Prastgård 1 :71 Fristad 
Borås Fristads prastgård 1 :72 Fristad 
Borås Fristads Prastgård 2:l Fristad 
Borås Fristads-Lida 1 :3 Fristad 
Borås Fristads-skogen 1 :29 Fristad 
Borås Fullriggaren 3 Borås stadsregister 
Borås Fullriggaren 5 Borås stadsregister 
Borås Fullriggaren 8 Borås stadsregister 
Borås Furan 1 Borås stadsregister 
Borås Furan 15 Borås stadsregister 
Borås Galatea 10 Borås stadsregister 
Borås Galatea 9 Borås stadsregister 
Borås Gamsen 1 :3 Bredared 
Borås Gamsen 1:4 Bredared 
Borås Gingri-Kil 2:6 Gingri 
Borås Gingri-Kil 2:9 Gingri 
Borås Gingri-Kärra 1 :6 Gingri 
Borås Gingri-Kärra 2:l Gingri 
Borås Gingri-Nygården 2:l Gingri 
Borås Gingri-Nygården 4:3 Gingri 
Borås Gingri-Aspered 1 : 1 0 Äspered 
Borås Gingri-Aspered 295 Gingri 
Borås Gingri-Äspered 2:7 Gingri 
Borås Gjutaren 11 Borås stadsregister 
Borås Glafsered 1 : l 4  Ljushult 
Borås Glafsered 1 :l 7 Ljushult 
Borås Glesvingen 12 Borås stadsregister 
Borås Glesvingen 15 Borås stadsregister 
Borås Glesvingen 17 Borås stadsregister 
Borås Granholmen 1 :2 Sandhult 
Borås Granholmen 1 :3 Sandhult 
Borås Granholmen 1 :4 Sandhult 
Borås Gretlanda 1 :5 Rångedala 
Borås Grimskulla 1 :l Kinnarumrna 
Borås Gråfäll 3 Borås stadsregister 
Borås Gråärlan 2 Borås stadsregister 
Borås Gråärlan 6 Borås stadsregister 



Sandhult 
Ljushult 
Ljushult 
Ljushult 
Sandhult 
Kinnarumma 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Aspered 
Aspered 
Borås stadsregister 
Aspered 
Äspered 
Borås stadsregister 
Rångedala 
Rångedala 
Rångedala 
Borås stadsregister 
Toarp 
Toarp 
Toarp 
Toarp 
Toarp 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Boris stadsregister 
Borås Stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Sandhult 
Sandhult 
Bredared 
Aspered 
Ljushult 
Ljushult 
Aspered 
Sandhult 
Sandhult 
Ljushult 
Ljushult 
Borås stadsregister 
Kinnarumma 

& Borås Hedared 1 :3 
Borås Hedared 1 :4 
Borås Hedared 1 :% 
Borås Hedared 11 : l  
Borås Hedared 2:14 
Borås Hedared 2:28 
Borås Hedared 2:31 
Borås Hedared 3:8, samfald 
Borås Hedared 6:11 
Borås Hedared 6:2 
Borås Hedared 6:5 
Borås Hedared 9:1 
Borås Hedared Samf 1 
Borås Heimdal5 
Borås Heimdal9 
Borås Henrikstorp 1 :2 
Borås Hermelinen 2 
Borås Hindared 1 :2 
Borås Hindared 1 :3 
Borås Hjortronet 3 
Borås Hjortryd 1 :39 
Borås Hjortryd 2:34 
Borås Hjortsberg 1 : l 7  
Borås Hjortsberg 1 :5 
Borås Hjulet 3 
Borås Hjalmryd 1 : l 4  
Borås Hjalmryd 1 :9 
Borås Hjalmryd 2:10 
Borås Holma 1 :2 
Borås Holma 1 :7 
Borås Holma 1 :8 
Borås Holmåsa 1 : l6  
Borås Hovalida 1 :l 
Borås Hulta 4:l 
Borås Hultadal 10 
Borås Hultamad 3 
Borås Hunghult 2:37 
Boras Hunghult 5:1 
Borås Hyberg 2:2 
Borås Hydran 18 
Borås Håstorp 1 :4 
Borås Håstorp 1 :7 
Borås Haggårda 1 :l 
Borås Haglared 2:2 
Borås Haljared 1 :3 
Borås Haljared 2:3 
Borås Hallered 1 :33 
Borås Hallered 1 :36 
Borås Hallered 1 :7 

Borås Grand 1 :l 5 
-P&~orås Gränd 2:6 

'i%orZs Griind 5:2 
Borås Graslid 1 :7 . 
Borås Grastorp 1 :l 
Borås Grävlingen 1 
Borås Grävlingen 2 
Borås Grävlingen 5 
Borås Grönelid 1 : l  
Borås Grönelid 2: l  
Borås Guldbaggen 35 
Borås Gullestorp 1 :3,2:3 
Borås Gullestorp 2:7 
Borås Gullvivan 1 
Borås Gunnarstorp 1 : l  0 
Borås Gunnarstorp 1 :6 
Borås Gunnarstorp 1 :9 
Borås Gustav Adolf Kyrka 1 
Borås Gårda 1 :26 
Borås Gårda 1 :63 
Borås Gårda 1 :73 
Borås Gårda 1 :9 
Borås Gårda 2:1 
Borås Gåsen 1 
Borås Gasslösa 5:1 
Borås Gasslösa 5:11 

Bredared 
Sandhult 
Sandhult 
Sandhult 
Sandhult 
Sandhult 
Sandhult 
Sandhult 
Sandhult 
Sandhult 
Sandhult 
Sandhult 
Sandhult 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Dannike 
Borås stadsregister 
Tamta 
Tamta 
Borås stadsregister 
Toarp 
Toarp 
Bredared 
Bredared 
Borås stadsregister 
Bredared 
Bredared 
Bredared 
Vanga 
Vanga 
Vanga 
Bredared 
Gingri 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Seglora 
Seglora 
Brämhult 
Borås stadsregister 
Fristad 
Fristad 
Kinnarumma 
Toarp 
Toarp 
Toarp 
Sandhult 
Sandhult 
Sandhult 

Borås Gasslösa 5:120 
Borås Gasslösa 5:25 
Borås Gasslösa 5:35 
Borås Gasslösa 536 
Borås Gasslösa 550 
Borås Gasslösa 595 
Borås Gasslösa 6:1 
Borås Gökblomstret 14 
Borås Göta 1 :l 
Borås Göta 2:1 
Borås Götsered 1 :5 
Borås Götsered 3:l 
Borås Habeltorp 1 :7 
Borås Hagalund l :l 
Borås Halla 1 :2 
Borås Halla 1 :3 
Borås Hallabron 1 :l 
Borås Hallagarde 1 : l 2  
Borås Hallagarde 1 :42 
Borås Hallared 1:4 
Borås Hallared 1 :5 
Borås Hasseln 15 
Borås Hassmundshult 1 :6 



Borås Hämplingen 8 Borås stadsregister 
Borås Hässleholmen 3:2 i Borås stadsregister 
Borås Hökhult 1 :8 Ljushult 
Borås Idun 1 Borås stadsregister 
Borås Ingelstorp 1 :35 Breda red 
Borås Jollen 3 Borås stadsregister 
Borås Jollen 4 Borås stadsregister 
Borås Jollen 5 Borås stadsregister 
Borås  ordst tjärn an 1 Borås stadsregister 
Borås Julrosen 12 Borås stadsregister 
Borås Jungfrubäret 1 Borås stadsregister 
Borås Jungfrubaret 2 Borås stadsregister 
Borås Justitia 1 Borås stadsregister 
Borås Järnvägen 1 :l Borås stadsregister 
Borås Järnvägen 2:1 Borås stadsregister 
Borås Järven 11 Borås stadsregister 
Borås Jössagardet 5 Borås stadsregister 
Borås Kameleonten 1 Borås stadsregister 
Borås Kamelian 2 Borås stadsregister 
Borås Kanariefågeln 1 Borås stadsregister 
Borås Kanonen 16 Borås stadsregister 
Borås Kanoten 9 Borås stadsregister 
Borås Kanslern 5 Borås stadsregister 
Borås Kantarellen 1 Borås stadsregister 
Borås Karacken 2 Borås stadsregister 
Borås Karl Johanssvampen 26 Borås stadsregister 
Borås Karon 1 Borås stadsregister 
Borås Karon 7 Borås stadsregister 
Borås Katrinedal 11 Borås stadsregister 
Borås Kattugglan 1 Borås stadsregister 
Borås Kilsund 3 Borås stadsregister 
Borås Kilsund 4 Borås stadsregister 
Borås Kinnarumma l : l  Kinnarumma 
Borås Kinnarumma 17:l Kinnarumma 
Borås Kiiinarumma 18:"i Kinnarumma 
Borås Kinnarumma 5:2 Kinnarumma 
Borås Kinnarumma-Fagerhult 10 Seglora 
Borås Kinnarumma-Fagerhult 2: Seglora 
Borås Kinnarumma-Fagerhult 2: Kinnarumma 
Borås Kinnarumma-Fagerhult 2: Kinnarumma 
Borås Kinnarumma-Fagerhult 4: Kinnarumma 
Borås Kinnarumma-Hulu 1 :24 Kinnarumma 
Borås Kinnarumma-Sjöbo 2:9 Kinnarumma 
Borås Klerhult 1:1 Ljushult 
Borås Klerhult 2:l Ljushult 
Borås Klinten 1 :l Breda red 
Borås Klipperskeppet 6 Borås stadsregister 
Borås Klammestorp 1:3 Rångedala 
Borås Klammestorp 1 :5 Rångedala 
Borås Knapphestra 2:l Dannike 

Borås Knapphestra 4:l Dannike 
Borås Knapphestra 4:3 Dannike 
Borås Knekten 4 Borås stadsregister 
Borås Koggen 1 Borås stadsregister 
Borås Koggen 4 Borås stadsregister 
Borås Koggen 5 Borås stadsregister 
Borås Kolibrin 4 Borås stadsregister 
Borås Kometen 1 Borås stadsregister 
Borås Komlösa 11 :3 Fristad 
Borås Komlösa 2:12 Fristad 
Borås Komlösa 2:24 Fristad 
Borås Komlösa 3:21 Fristad 
Borås Komlösa 3:5 Fristad 
Borås Komlösa 6:12 Fristad 
Borås Korsnäbben 1 Borås stadsregister 
Borås Kostern 13 Borås stadsregister 
Borås Kostern 14 2 d Borås stadsregister 
Borås Kostern 2 Borås stadsregister 
Borås Kremlan 13 Borås stadsregister 
Borås Kremlan 17 Borås stadsregister 
Borås Kronhjorten 1 Borås stadsregister 
Borås Kronhjorten 5 Borås stadsregister 
Borås Kråkbäret 3 Borås stadsregister 
Borås Kråkered 2:16 Borås Stadsregister 
Borås Kråkered 2:48 Borås stadsregister 
Borås Kråkered 2:69 Borås stadsregister 
Borås Kråkhult 1 :31 Toarp 
Borås Krökeslund 1 : l  Gingri 
Borås Krökling 2:1 Gingri 
Borås Krökling 2:1 ,Krökedund l : Gingri 
Borås Kulsjöholm 1 :2 Bredared 
Borås Kvarnberget 1 Borås stadsregister 
Borås Kyllared 1 :20 Brämhult 
Borås Kypered 1 : l 6  Sandhult 
Borås Kypered 1 :27 Sandhult 
Borås Kypered 1 :31 Sandhult 
Borås Kypered 1 :4 Sandhult 
Borås Kyrkebo 1 :33 Sandhult 
Borås Kyrkebo 1 :85 Sandhult 
Borås Kyrkebo 1 :86 Sandhult 
Borås Kyrkebo 1 :87 Sandhult 
Borås Kållakärr 1:3 Kinnarumma 
Borås Kallbacksryd 1 :l 36 Brämhult 
Borås Källbacksryd 1 :l 7 Brämhult 
Borås Källbäcksryd 1 :231 Brämhult 
Borås Källbacksryd 1 :28 Brämhult 
Borås Källbacksryd 1 :52 Brämhult 
Borås Kallbacksryd 1 :64 Brämhult 
Borås Kalleberg 1 :4 Sandhult 
Borås Källenäs 1 :3 Kinnarumma 



I~orås  Karrsnappan 1 Borås stadsregister 
Borås Körsbärsträdet 1 
Borås Körsbärsträdet 3 
Borås Körsbärsträdet 4 
Borås Lagmannen l 
Borås Lappmesen 8 
Borås Laxöringen 1 
Borås Lejonet l 
Borås Lekbrodern 1 
Borås Lekbrodern 10 
Borås Lekbrodern 11 
Borås Lekbrodern 12 
Borås Lekbrodern 13 
Borås Lekbrodern 6 
Borås Lekbrodern 7 
Borås Lekbrodern 8 
Borås Lekbrodern 9 
Borås Leoparden 6 
Borås Leoparden 7 
Borås Lergered 1 :3 
Borås Liljedal 13 
Borås Lilla Arydet 2:l 
Borås Lindebergshult 1 :23 
Borås Lindebergshult 1 :27 
Borås Lindebergshult 1 :28 
Borås Lindebergshult 1 :84 
Borås Linden 3 
Borås Lindsås 1 : l  0 
Borås Lindsås l :l 1 
Borås Lindsås 1 :3 
Borås Ljushult-Hulu 1 :46 
Borås Ljushult-Hulu 1 :77 
Borås Ljushult-Udden 1 :9 
Borås Ljushults stom 1 :4 
Borås Ljushults-Backa 1 :6 
Borås Ljushults-Kärra 1 :38 
Borås Ljushults-Kärra 1 :41 
Borås Lommen 12 
Borås Lommen 2 
Borås Lorensberg 2 
Borås Lundagården 2:3 
Borås Lundahagen 14 
Borås Lundastenen 10 
Borås Lundby 1 :l 
Borås Lundby 1 :23 
Borås Lundby 1 :6 
Borås Lunden 1:15 
Borås Lundsberg 1 :9 
Borås Lundsberg 2:10 
Borås Lundsberg 2:2 

Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås Stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Dannike 
Borås stadsregister 
Kinnarumma 
Sandhult 
Sandhult 
Sandhult 
Sandhult 
Borås stadsregister 
Borgstena 
Borgstena 
Borgstena 
Ljushult 
Ljushult 
Ljushult 
Ljushult 
Ljushult 
Ljushult 
Ljushult 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Fristad 
Borås Stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Toarp 
Seglora 
Seglora 
Seglora 

Borås Långan 12 
Borås Långan 2 
Borås Långan 9 
Borås Långarydet 1 :l 
Borås Langjum 1:59 
Borås Langjum 1 :6 
Borås Langjum 1 :61 
Borås Langjum 1 :63 
Borås Langjum 1 :71 
Borås Langjum 13:l 
Borås Langjum 2:3 
Borås Langjum 3:13 
Borås Langjum 3:28 
Borås Langjum 3:32 
Borås Lapparhult 1 :2 
l or ås Lapparhult 1 :5 
Borås Larkan 2 
Borås Larkan 4 
Borås Lökareds soldattorp 1 :l 
Borås Lönnhult 1 :3 
Borås Lönnhult 1:5 
Borås Lönnåsen 1 :21 
Borås Lönnåsen 1 :4 
Borås Lövaskog 1 :2 
Borås Lövaskog 2:17 ~ 

Borås Lövsångaren 4 
Borås Magne 1 
Borås Magne 11 
Borås Malryd 1 :33 
Borås Malryd 1 :7 
Borås Mars 10 
Borås Marsken 3 
Borås Maskinisten 3 
Borås Maskrosen 3 
Borås Medea l 
Borås Melltorp 1 : l 2  
Borås Merkurius 1 
Borås Midgård 2 
Borås Minerva 1 
Borås Minerva 10 
Borås Minerva 4 
Borås Minerva 5 
Borås Minerva 6 
Borås Minerva 7 
Borås Minken 2 
Borås Mjölner 1 
Borås Mjöshult 1 : l26 
Borås Mjöshult 1 :51 
Borås Mjöshult 1 :75 

Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Vanga 
Fristad 
Fristad 
Fristad 
Fristad 
Fristad 
Fristad 
Fristad 
Fristad 
Fristad 
Fristad 
Seglora 
Seglora 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Toarp 
Seglora 
Seglora 
Ljushult 
Ljushult 
Äspered 
Äspered 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Tamta 
Tamta 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås Stadsregister 
Borås stadsregister 
Sandhult 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Bredared 
Bredared 
Bredared 



I~orås  Mjöshult 1 :9 Bredared 
Borås Morfeus 2 
Borås Morfeus 3 
Borås Morfeus 7 
Borås Mosnäppan 5 
Borås Mosstomt 1 : l  3 
Borås Munin 7 
Borås Musseronen 1 
Borås Musseronen 6 
Borås Musseronen 7 
Borås Musseronen 8 
Borås Myrås 1 :6 
Borås Myrås 1 :76 
Borås Målsryd 1 :l29 
Borås Målsryd 1:14 
Borås Målsryd 1 : l  5 
Borås Målsryd 1 :l 8 
Borås Målsryd 1 :27 
Borås Målsryd 1 :4 
Borås Målsryd 1 :53 
Borås Målsryd 1 :64 
Borås Målsryd 1 :65 
Borås Målsryd 1 :82 
Borås Målsryd 1 :85 
Borås Målsryd 1 :9 
Borås Mården 1 
Borås Mölarp 1 :l 
Borås Narcissus 5 
Borås Nedre leatorpet 1:l 
Borås Nestor 3 
Borås Nolhaga 2:l 
Borås Nordtorp 1 :20 
Borås Nordtorp 1 :6 
Borås Nordtorp 2:1 
Böras Nornan 4 
Borås Näktergalen 15 
Borås Nödmyntet 2 
Borås Oket 8 
Borås Ormbäraren 3 
Borås Ormåsa 2:4 
Borås Ormåsa 5:l 
Borås Orren 8 
Borås Osdal 2:38 
Borås Osdal 2:7 
Borås Osdal 3:2 
Borås Osdal 4:l 
Borås Osdal 4:2 
Borås Ostronskivlingen 2 
Borås Pajebo 1 :l 3 
Borås Pan 1 

Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borgstena 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Bramhult 
Bramhult 
Toarp 
Toarp 
Toarp 
Toarp 
Toarp 
Toarp 
Toarp 
Toarp 
Toarp 
Toarp 
Toarp 
Toarp 
Borås stadsregister 
Fristad 
Borås stadsregister 
Aspered 
Borås stadsregister 
Vanga 
Sandhult 
Sandhult 
Sandhult 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Rångedala 
Rångedala 
Borås stadsregister 
Borås Stadsregister 
Borås Stadsregister 
Borås Stadsregister 
Borås Stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Sandhult 
Borås stadsregister 

Borås Papegojan 6 
Borås Paradis 1 :23 
Borås Paradis 1 :S1 
Borås Parkstaden 1 :5 
Borås Patronen 4 
Borås Pegasus 3 
Borås Perseus 1 
Borås Perseus 2 
Borås Perseus 3 
Borås Petersberg 5 
Borås Pilfinken 8 
Borås Pistolen 12 
Borås Pluto 4 
 orå ås Pomona 7 
Borås Poppeln 4 
Borås Provaren l 
Borås Pygmalion 4 
Borås Påholmen 1 :l 1 
Borås Påholmen 1 : l 5  
Borås Påholmen 1 :20 
Borås Påholmen 1 :6 
Borås Palsbo 1 : l  5 
Borås Palsbo 1 : l 6  
Borås Palsbo 1 :21 
Borås Påtorp 1:l 
Borås Ramnås 4 
Borås Rapphönan 12 
Borås Rapphönan 2 
Borås Rea 2 
Borås Rea 3 
Borås Rea 4 
Borås Regulus 22 
Borås Regulus 25 
Borås Remus 3 
Borås Remus 4 
Borås Remus 5 
Borås Revolvern 4 
Borås Ringskivlingen 4 
Borås Risa 1 :l 0 
Borås Risa 1 : l4  
Borås Risa 1 : l5  / 

Borås Risa 1 :l 8 
Borås Risa 1 :5 
Borås Romulus 1 
Borås Rosenfinken 2 
Borås Rosenfinken 3 
Borås Rosenfinken 4 
Borås Rosenlund 1 : l  
Borås Rudan 11 
Borås Rudorna 1 :2 

Borås stadsregister 
Fristad 
Fristad 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Ljushult 
Ljushult 
Ljushult 
Ljushult 
Sandhult 
Sandhult 
Sandhult 
Fristad l 

Borås stadsregister I 

Borås Stadsregister l 

Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Sandhult 
Sandhult 
Sandhult 
Sandhult 
Sandhult 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Sandhult 
Borås stadsregister 
Ljushult 



Borås Rya 1 : l4  Kinnarumma 
Borås Rya 1 :20 Kinnarumma 
Borås Rya 1 :38 Kinnarumma 
Borås Rya 1 :40 Kinnarumma 
Borås Rya 1 :43 Kinnarumma 
Borås Rya 1 :44 Kinnarumma 
Borås Rya 1 :8 Kinnarumma 
Borås Rya 1 :9 Kinnarumma 
Borås Ryda 4:1 Borås stadsregister 
Borås Ryda 4:18 Borås stadsregister 
Borås Ryda 9:l Borås stadsregister 
Borås Ryda 9:43 Borås stadsregister 
Borås Ryda 9:44 Borås stadsregister 
Borås Rydboholm 1 : l9  Kinnarumma 
Borås Rydboholm 1 :242 Kinnarumma 
Borås Rydboholm 1 :27 Kinnarumma 
Borås Rydboholm 1 :331 Kinnarumma 
Borås Rydboholm 1 :342 Kinnarumma 
Borås Rydboholm 1:376 Kinnarumma 
Borås Rydboholm 1 :377 Kinnarumma 
Borås Rydboholm 1 :384 Kinnarumma 
Borås Rydboholm 1 :399 Seglora 
Borås Rydboholm 1 :403 Kinnarumma 
Borås Rydboholm 1 :407 Kinnarumma 
Borås Rydboholm 1 :421 Kinnarumma 
Borås Rydboholm 1 :43 Kinnarumma 
Borås Rydbohslrn 1 :433 Kinnarumma 
Borås Rydboholm 1 :445 Kinnarumma 
Borås Rydboholm 1 :470 Kinnarumma 
Borås Rydboholm 1 :471 Kinnarumma 
Borås Rydboholm 1 :52 Kinnarumma 
Borås Rydboholm 1:64 Kinnarumma 
Borås Rydboholm 12:12 Kinnarumma 
Boris Rydboholrn 12:s Seg lora 
Borås Rydboholm 13:1 Kinnarumma 
Borås Rydboholm 17:l Kinnarumma 
Borås Rydboholm 18:1 Kinnarumma 
Borås Rydboholm 6:9 Kinnarumma 
Borås Rydboholm 9:4 Kinnarumma 
Borås Rydegård 1 :Z Gingri 
Borås Råddehult 1 :Z Borås stadsregister 
Borås Råddehult 1 :3 Borås Stadsregister 
Borås Rådjuret 3 Borås stadsregister 
Borås Rågången 7 Borås stadsregister 
Borås Rågången 8 Borås stadsregister 
Borås Rångedala l :l Rångedala 
Borås Rångedala 17:1 Rångedala 
Borås Rångedala 2:6 Rångedala 
Borås Rångedala 5:12 Rångedala 
Borås Rångedala 7:3 Rångedala 

Rånaedala 
Borås Rångedala 8:9 Rångedala 
Borås Rångedala 9:19 Rångedala 
Borås Rångedala 9:20 Rångedala 
Borås Rångedala 9:8 Rångedala 
Borås Rångedala-Bredared 3:16 Rångedala 
Borås Rångedala-Bredared 3:18 Rångedala 
Borås Rångedala-Gravryd 2:15 Rångedala 
Borås Rångedala-Holmen 1 :4 Rångedala 
Borås Råslatt 1 :l l Toarp 
Borås Råssered 1 :3 Brämhult 
Borås Råstenen 7 Borås stadsregister 
Borås Råstorp 1 :l Fristad 
Borås Raveskalla 1 :l 0 Sandhult 
Borås Raveskalla 1 :l 11 Sandhult 
Borås Raveskalla 1 :l 36 Sandhult 
Borås Raveskalla 1 : l  37 Sandhult 
Borås Raveskalla 1 :216 Sandhult 
Borås Raveskalla 1 :227 Sandhult 
Borås Raveskalla 1 :261 Sandhult 
Borås Raveskalla 1 :Z93 Sandhult 
Borås Raveskalla 1 :310 Sandhult 
Borås Raveskalla 1 :315 Sandhult 
Borås Raveskalla 1 :326 Sandhult 
Borås Raveskalla 1 :327 Sandhult 
Borås Raveskalla 1 :346 Sandhult 
Borås Raveskalla 1 :351 Sandhult 
Borås Raveskalla 1 :359 Sandhult 
Borås Raveskalla 1 :365 Sandhult 
Borås Raveskalla 1 :372 Sandhult 
Borås Raveskalla 1 :497 Sandhult 
Borås Raveskalla 1 :7f Sandhult 
Borås Raveskalla 1 :87 Sandhult 
Borås Rödingen 1 Borås stadsregister 
Borås Rödingen 6 Borås stadsregister 
Borås Rö1 1 :8 Bredared 
Borås Rölle 1 :9 Dannike 
Borås Rönåsa 1 : l  3 Vanga 
Borås Rönåsa 1 :5 Vanga 
Borås Rönåsa 1 :8 Vanga 
Borås Rörshult 1 :3 Fristad 
Borås Sabeln 5 Borås stadsregister 
Borås Sabeln 6 Borås Stadsregister 
Borås Samariten 4 Borås stadsregister 
Borås Sandared 1 : l  24 Sandhult 
Borås Sandared 1 :l26 Sandhult 
Borås Sandared 1 :l 46 Sandhult 
Borås Sandared 1 :l 60 Sandhult 
Borås Sandared 1 :l 70 Sandhult 
Borås Sandared 1 :l 83 Sandhult 



Borås Sandared 1 :215 Sandhult 
Borås Sandared 1 :241 Sandhult 
Borås Sandared 1 :266 Sandhult 
Borås Sandared 1 :290 Sandhult 
Borås Sandared 1 :353 Sandhult 
Borås Sandared 1 :358 Sandhult 
Borås Sandared 1 :42 Sandhult 
Borås Sandared 1 :487 Sandhult 
Borås Sandared 1 :56 Sandhult 
Borås Sandgardet 14,15 Borås stadsregister 
Borås Sandgardet 7 Borås stadsregister 
Borås Sandhult 1 :40 Sandhult 
Borås Sandhult 9:1 Sandhult 
Borås Sandhults-Hulebo 1 : l4  Sandhult 
Borås Sandhults-Hulebo 1 :5 Sandhult 
Borås Sandhults-Näs 1 :l 1 Sandhult 
Borås Sandhults-Näs 1 :l 2 Sandhult 
Borås Sandhults-Näs 1 : l  3 Sandhult 
Borås Sandhults-Näs 1 :2 Sandhult 
Borås Sandhults-Näs 1 :6 Sandhult 
Borås Sandhults-Rydet 1 :l49 Sandhult 
Borås Sandhults-Rydet 1 :92 Sandhult 
Borås Sandhults-Sjögården 1 :4 Sandhult 
Borås Sardellen 1 Borås stadsregister 
Borås Sardellen 6 Borås stadsregister 
Borås Seglora 1 :l Seglora 
Borås Seglora 1 :l 1 Seglora 
Borås Seglora 1 :5 Seglora 
Borås Seglora 2:12 Seglora 
Borås Seglora 3:21 Seglora 
Borås Seglora 5:7 Seglora 
Borås Seglora 7:1 Seglora 
Borås Seglora-Grimmered 1 : l  7 Seglora 
Boris Seglora-Ingeshult i :7 Seglora 
Borås Seglora-Ingeshult 1 :8 Seglora 
Borås Seglora-Ingeshult 2:l Seglora 
Borås Seglora-Näs 1 :5 Seglora 
Borås Seglora-Näs 1 :6 Seglora 
Borås Selen 16 Borås stadsregister 
Borås Selen 17 Borås stadsregister 
Borås Selen 7 Borås stadsregister 
Borås Selen 8 Borås stadsregister 
Borås Senåsa 1 :28 Toarp 
Borås Serapis 10 Borås stadsregister 
Borås Serapis 3 Borås stadsregister 
Borås Sik 1 : l  31 Fristad 
Borås Sik 1:140 Fristad 
Borås Sik 1 :37 Fristad 
Borås Sik 1 :61 Fristad 
Borås Sik 1 :81 Fristad 

/Borassk 1:98 Fristad 
Borås Sik 4:l 
Borås Sik 40:1 
Borås Sillvalen 7 
Borås Silverpoppeln 32 
Borås Silverpoppeln 4 
Borås Silverpoppeln 6 
Borås Simonsland 10 . 
Borås Simonsland 11 
Borås Simonsland 6 
Borås Sirius 6 
Borås Sjustjärnorna l 
Borås Sjalvared 1 :6 
Borås Sjöbohus 1 
Borås Sjötorp 1 :2 
Borås Sjötorp 1 :3 
Borås Sjötorp Samf. 
Borås Skatan 2 
Borås Skintagarde 1 :l 
Borås Skrapered 1 :2 
Borås Skrapered 1 :5 
Borås Skrapered 1 :56 
Borås Skrapered 1 :68 
Borås Skrapered 1 :90 
Borås Skrapered 1 :98,1:93 
Borås Skrikebo 1 :4 
Borås Skrimhult 1 :2 
Borås Skrimhult 1 :4 
Borås Skytten 1 O 
Borås Skålsvampen 2 
Borås Skåpeslatt 1 :2 
Borås Skåpeslatt 1 :3 
Borås Skailesnas 1 :2 
Boris Skallesnäs 1 :3 
Borås Skalvarås 1 :5 
Borås Skalvarås 2:8 
Borås Skanstad 1 :l 31 
Borås Skanstad 21 : l  
Borås Skanstad 3:25 
Borås Skanstad 3:5 
Borås Skanstad 7:104 
Borås Skanstad 7:117 
Borås Skansiad 7:35 
Borås Skänstad 7:43 
Borås Skänstad 7:5 
Borås Skanstad 7:89 
Borås Skarkhult 1 :l 3 
Borås Skarkhult l :l 9 
Borås Skölden 7 
Borås Sköttning 2:31 

Fristad 
Fristad 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Seglora 
Borås Stadsregister 
Aspe red 
Aspered 
Aspered 
Borås stadsregister 
Kinnarumma 
Seglora 
Seglora 
Seglora 
Seglora 
Seglora 

l 

Seglora 
Seglora 
Seglora 
Seglora 
Borås stadsregister 
Borås Stadsregister 
Bredared 
Bredared 
Kinnarumma 
Kifinaiumma 
Toarp 
Toarp 
Toarp 
Toarp 
Toarp 
Toarp 
Toarp 
Toarp 
Toarp 
Toarp 
Toarp 
Toarp 
Sandhult 
Sandhult 
Borås stadsregister 
Bredared 



Borås Slatskivlingen 6 Borås stadsregister Borås Syrenen 4 Borås stadsregister 
Borås Slätskivlingen 7 Borås stadsregister Borås Sädesärlan 1 Borås stadsregister 
Borås Slattang 1 :21 
Borås Slattang 1 :28 
Borås Slattang 1 :Z9 
Borås Solhem 1 
Borås Solrosen 13 
Borås Solrosen 5 
Borås Spaden 6 
Borås Spannramen 4 
Borås Sparven 5 
Borås Spattholmen 1 :l 
Borås Staren 1 
Borås Staren 8 
Borås Starhester 1:1 
Borås Stavared 1 :l 1 
Borås Stavared 1.9 
Borås Steglitsen 4 
Borås Stenbacken 1 :l 
Borås Stigbygeln 2 
Borås Stigbygeln 7 
Borås Stockhult 1 :3 
Borås Stockhult 1.8 
Borås Storken 10 
Borås Storken 12 
Borås Storken 2 
Borås Stuarts Kile 8 
Borås Stuvered 1 :4 
Borås Stuvered 2:l 
Borås Stålarp 1 :44 
Borås Stålarp 1 :45 
Borås Stålarp 2:28 
Borås Stålarp 3:17 
Borås Sundholmen 2:2 
Borås Sundholmen 2:9 
Borås Sundholmen 4.10 
Borås Sundholmen 511 
Borås Sundholmen 5:29 
Borås Svalan 11 
Borås Svalan 12 
Borås Svanen 15 
Borås Svanen 5 
Borås Svinåsa l :l 5 
Borås Svinåsa 1:16 
Borås Svinåsa 1 : 17 
Borås Svinåsa 1 : 18 
Borås Svinåsa 1 :l 9 
Borås Svinåsa 2:1 
Borås Syrenen 2 

Fristad 
Fristad 
Fristad 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås Stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås Stadsregister 

, Borås stadsregister 
Dannike 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Toarp 
Rångedala 
Rångedala 
Borås stadsregister 
Toarp 
Borås Stadsregister 
Borås Stadsregister 
Bredared 
Breda red 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Toarps socken 
Toarps socken 
Toarp 
Toarp 
Toarp 
Toarp 
Aspered 
Aspered 
Äspered 
Äspered 
Äspered 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Bramhult 
Bramhult 
Bramhult 
Bramhult 
Bramhult 
Bramhult 
Borås stadsregister 

BorZis Saggryd 1 :l 2 
Borås Salgered 2:8 
Borås Salgered 3:2 
Borås Salgered 3:3 
Borås Savshult 1 :6 
Borås Sölebo 1 :31 
Borås Sölebo 1 :7 
Borås Sölebo 2:2 
Borås Sölebo 6:l 
Borfis Sörbo 1 : l0 
Borås Taggsvampen 14 
Borås Tallen 5 
Borås Tekniska Elementarskola 
Borås Tigern 11 
Borås Timmermannen 1 
Borås Timmermannen 10 
Borås Timmermannen 11 
Borås Timmermannen 12 
Borås Timmermannen 13 
Borås Timmermannen 14 
Borås Timmermannen 15 
Borås Timmermannen 16 
Borås Timmermannen 17 
Borås Timmermannen 18 
Borås Timmermannen 19 
Borås Timmermannen 20 
Borås Timmermannen 21 
Borås Timmermannen 22 
Borås Timmermannen 24 
Borås Timmermannen 26 
BorAs Timmermannen 25 
Borås Timmermannen 30 
Borås Timmermannen 6 
Borås Timmermannen 7 
Borås Timmermannen 8 
Borås Timmermannen 9 
Borås Tittebo 1 :l 
Borås Tjädern 8 
Borås Toarp 2:1 
Borås Toarp 2:3 
Borås Toarp 2:7 
Borås Toarp 2:8 
Borås Toarp 3:l 
Borås Toarps-Kulla 3:l 
Borås Toarps-Sjögården 3:6 
Borås Toarps-Sjögården 3:9 
Borås Toarps-Taryd 1 : l6 

Aspered 
Seglora 
Seglora 
Seglora 
Ljushult 
Fristad 
Fristad 
Fristad 
~ri'stad 
Bramhult 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås Stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borss stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Toarp 
Borås stadsregister 
Toarp 
Toarp 
Toarp 
Toarp 
Toarp 
Toarp 
Toarp 
Toarp 
Toarp 



Borås Toarps-Taryd 1 :29 Toarp 
Borås Toarps-Taryd 1 :33 Toarp 
Borås Toarps-Taryd 6:1 Toarp 
Borås Tomta 1 :8 Seglora 
Borås Torbjörntorp 1 :2 Fristad 
Borås Torp 2:1 Sandhult 
Borås Torpa-Hestra 4:1 Borås stadsregister 
Borås Torpa-Hestra 4:16 Borås stadsregister 
Borås Torpa-Hestra 4:3 Borås stadsregister 
Borås Torpa-Hestra 4:4 Borås stadsregister 
Borås Torpa-Sjöbo 2:16 Borås stadsregister 
Borås Torpa-Sjöbo 2:2 Borås stadsregister 
Borås torpa-sjöbo 2:34 Borås stadsregister 
Borås torpa-Sjöbo 2:35 Borås stadsregister 
Borås Torpa-Sjöbo 2:37 Borås stadsregister 
Borås Torpa-Sjöbo 2:38 Borås stadsregister 
Borås Torpa-Sjöbo 2:39 Borås stadsregister 
Borås Torpa-Sjöbo 2:48 Borås stadsregister 
Borås Torpa-Sjöbo 257  Borås stadsregister 
Borås Torpa-Sjöbo 259 Borås stadsregister 
Borås Torpa-Sjöbo 2:61 Borås stadsregister 
Borås Torpa-Sjöbo 2:64 Borås stadsregister 
Borås Torpa-Sjöbo 2:74 Borås stadsregister 
Borås Tranan 1 Borås stadsregister 
Borås Tranan 2 Borås stadsregister 
Borås Tranan 3 Borås stadsregister 
Borås Tranan 4 Borås stadsregister 
Borås Trandared 4:11 Borås stadsregister 
Borås Trandö 2 Borås stadsregister 
Borås Tranhult 1 :24 Seglora 
Borås Transås 2:17 Borås stadsregister 
Borås Transås 2:19 Borås stadsregister 
Borås Transås 2:69 Borås stadsregister 
Borås Transås 3:10 Borås stadsregister 
Borås Trasten 1 Borås stadsregister 
Borås Trasten 12 Borås stadsregister 
Borås Trasten 13 Borås stadsregister 

F Borås Trasten l 8  Borås stadsregister 
Borås Trasten 2 Borås stadsregister 
Borås Trasten 21 Borås stadsregister 
Borås Trasten 28 Borås stadsregister 
Borås Triangeln 2 Borås stadsregister 
Borås Triangeln 8 Borås stadsregister 
Borås Triften 2 Borås stadsregister 
Borås Trindyxan 21 Borås stadsregister 
Borås Triton 2 Borås stadsregister 
Borås Trollhättan 1 :l Toarp 
Borås Trud 2 Borås stadsregister 
Borås Tubbekulla 1 :l Fristad 
Borås Turnmarp 1 :l 16 Toarp 

\Borås Turnmarp 1 :l25 Toarp 
Borås Turnmarp 1 :l 47 Toarp 
Borås Tummarp l :l 5 Toarp 
Borås Tumrnarp 1 :l 57 Toarp 
Borås Tumrnarp 1 :l 73 Toarp 
Borås Tumrnarp 1 :l 74 Toarp 
Borås Turnmarp 1 :l 82 Toarp 
Borås Tumrnarp 1 :26 Toarp 
Borås Turnmarp 1 :41 Toarp 
Borås Turnmarp 1:5 Toarp 
Borås Tummarp 1 :70 Toarp 
Borås Tummarp 2:l Toarp I 

Borås Tusenskönan 12 Borås stadsregister 
Borås Tusenskönan 14 Borås stadsregister I 

Borås Tusenskönan 7 Borås stadsregister 
Borås Tusenskönan 9 Borås stadsregister l 

l 

Borås Tuvarp 1 :8 Borgstena l 

Borås Tå 1 :l 0 Sandhult 
Borås Tå 2:14 Sandhult 
Borås Tarnta 5:2 Tamta 
Borås Tarnta 5:4 Tamta 
Borås Tamta 5:7 Tamta 
Borås Tamta-Farstorp 1 :9 Tarnta 
Borås Tamta-Farstorp 7:9 Tamta 
Borås Tamta-Hestra 1 :5 Tamta 
Borås Tarnta-Näs l :L! Tamta 
Borås Tamta-Udden 1 : l  Tamta 
Borås Tarby 23: 1 Tarby 
Borås Tarby 27:l Tarby 
Borås Tarby-Farstorp 1 :2 Tarby 
Borås Tarby-On 1 :3 Tarby 
Borås Tärnan 10 Borås stadsregister 
Bulås Tärnan 11 Bor& stadsregister 
Borås Tärnan 12 Borås stadsregister 
Borås Tömmen 14 Borås stadsregister 
Borås Tömmen 3 Borås stadsregister 
Borås Tömmen 6 Borås stadsregister 
Borås Tömmen 7 Borås stadsregister 
Borås Tömmen 8 Borås stadsregister 
Borås Uddetorp l :l , Kallaregarde Borgstena 
Borås Upptröst 1 :l 7 Seglora 
Borås Upptröst 1 :2 Seglora 
Borås Uranus 2 Borås stadsregister 
Borås Uranus 9 Borås stadsregister 
Borås Uttern 12 Borås stadsregister 
Borås Uttern 13 Borås stadsregister 
Borås Uttern 15 Borås stadsregister 
Borås Uttern 6 Borås Stadsregister 
Borås Uttersrnad 1 :2 Toarp 
Borås Uven 1 Borås stadsregister 



1~orås Uven 4 Borås stadsregister 
Borås Vakteln 1 
Borås Vakteln 10 
Borås Vale 1 
Borås Vale 2 
Borås Vale 3 
Borås Vale 4 
Borås Valhall 16 
Borås Valhall 18 
Borås Valhall 19 
Borås Valhall 20 
Borås Vallmon 8 
Borås Vargen 1 1  
Borås Vargen 4 
Borås Varvhult 1 :43 
Borås Vatunga 1 :2 
Borås Vatunga 7:l 
Borås Vatunga 7:2 
Borås Vedhult 3:l 
Borås Vega 22 
Borås Vega 23 
Borås Vega 6 
Borås Vernmenhult 3:32 
Borås Vemmenhult 3:5 
Borås Vesslan 1 1  
Borås Viared 12:3 
Borås Viared 16:1 
Borås Viared 16:13 
Borås Viared 5:l 
Borås Viared 6:1 
Borås Viared 6:2 
Borås Viared 6:3 
Borås Viared 6:4 
Borås Viared 6:5 
Borås Viared 7:52 
Borås Viared 7:55 
Borås Viared 7:70 
Borås Viared 8:118 
Borås Viared 8:19 
Borås Viared 8:59 
Borås Viared 8:61 
Borås Viared 8:80 
Borås Viared S:56 
Borås Vile 5 
Borås Villaberg 1 
Borås Villahöjd 4 
Borås Villahöjd 8 
Borås Viskaholm 2 
Borås Viskarhult 17:6 
Borås Viskarhult 2:38 

Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Sandhult 
Äspe red 
Äspered 
Äspered 
Kinnarurnma 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Bredared 
Bredared 
Borås stadsregister 
Borås Stadsregister 
Borås Stadsregister 
Borås Stadsregister 
Borås Stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås Stadsregister 
Borås Stadsregister 
Borås Stadsregister 
Borås Stadsregister 
Borås Stadsregister 
Borås Stadsregister 
Borås Stadsregister 
Borås Stadsregister 
Borås stadsregister 
borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Kinnarumma 
Kinnarumma 

I~orås  Viskarhult 2:7 Kinnarumma 
Borås Viskastrand 2 
Borås Vralen 1 :30 
Borås Vralen 1 :34 
Borås Vulkanus 15 
Borås Vulkanus 16 
Borås Vågen 5 
Borås Vällingklockan 2 
Borås Vänga 1:10 
Borås Vänga 1 :l 4 
Borås Vänga l : l6  
Borås Vänga 2:10 
Borås Vänga 2:7 
Borås Vänga 3:11 
Borås Vänga 4:l 
Borås Vänga 6:10 
Borås Vänga 6:16 
Borås Vänga 6:22 
Borås Vänga 6:3 
Borås Vänga 8:l 
Borås Vängtorp 4:2 
Borås Värjan 1 
Borås Värjan 16 
Borås Värjan 17 
Borås Västra Boda 1 :5 
Borås Västra Boda 1 :7 
Borås Vävaren 12 
Borås Vävaren 14 
Borås Vävaren 15 
Borås Vävaren 9 
Borås Yngve 1 
Borås Algården 1 
Borås Algården 2 
Borås A~g%rder! 4 
Borås Arebo 3: 1 
Borås Algarås 1 :5 
Borås Ärlan 17 
Borås Äspered 1 :l 1 
Borås Aspered 1143 
Borås Aspered 3:3 
Borås Äspered 4:2 
Borås Äspered 4:8 
Borås Öd l : l6 
Borås Öd 1 :20 
Borås Öndered 1 :33 
Borås Öndered 1 :35 
Borås Orekullen 4:1 
Borås Örnen 10 
Borås Ornen 4 
Borås Örnen 5 
Borås Övrarp 1 :6 

Borås stadsregister 
Bredared 
Bredared 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås Stadsregister 
Borås stadsregister 
Vanga 
Vänga 
Vanga 
Vanga 
Vanga 
Vänga 
Vanga 
Vanga 
Vanga 
Vanga 
Vanga 
Vanga 
Vanga 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Vanga 
Vanga 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Kinnarumma 
Borgstena 
Borås Stadsregister 
Äspered 
Aspered 
Äspe red 
Äspered 
Aspered 
Kinnarumma 
Kinnarumma 
Sandhult 
Sandhult 
Fristad 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 
Borås stadsregister 

Toarp 



Kulturhistoriskt intressanta broar grupp 1A och 1B 

Följande forteckning upptar de broar i länsmuseets broinventering som inte ingår i någon 
av de tidigare presenterade miljöerna utan ligger som enstaka objekt. Numrering enligt 
broinventeringen. 

För broar finns idag inte något generellt skydd. De kan dock komma ifråga for 
byggnadsminnesförklaring enligt 3 kap. KML. Undantag ar dock ej använda broar som 
kan raknas som övergivna och därmed vara fast fornlämning. 

Borås stad 

Bredareds socken 

Dannike socken 

Hedvigsborgs vägport grupp 1B 
Vägport över Magasinsgatan grupp 1B 
Stenvalvbro över Viskan "Nybron" grupp 1B 
Betongbalkbro över Viskan norr om Magasinsgatan, grupp 1B 
Stålbalkbro över Lillan, norr om Kristineberg. grupp 1B 
Stenvalvbro över Kvarnbacken, grupp 1B 
Stenvalvbro över böck norr om Kråkered, grupp 1B 
Stenvalvbro över Kransån väster om Trandared, grupp 1B 
Stenvalvbro över Kransån ostsydost om Hulta, grupp 1B 
Stenvalvbro över Sundet vid Bolingen i Borås, grupp 1B 
Gångbro över Ryssbybäcken, nordväst om Ekås, grupp 1B 
Stålbalkbro över Viskan i Borås, "Norrbro", grupp 1B 

Stenbalkbro över Sågdammens utlopp vid Hjortsberg, grupp 1B 
Stenvalvbro över Graddån vid Vralen, grupp 1B 
Stenvalvbro över Rölsbacken vid Hundfors kvarn, grupp 1B 

Stenvalvbro över Ätran vid Forssa, grupp 1B 
Stenvalvbro över Lergeån vid Lergered, grupp 1B 

Fristad socken 

107-3 Järnvägsbro över Viskan norr om Sparsör, grupp 1B 

Kinnarumma socken 

P-662- 13 -2 Stenvalvbro över Björnåsbacken i Björkered, grupp 1B 
P 830 U Stenvalvbro över back, väster om Norlid, grupp 1B 
643-79 Stenvalvbro över Kyrkebacken vid Fagerlid, grupp 1B 



Ljushults socken 

Stenvalvbro över lillan vid hebo .  grupp 1A 
Stenbalkbro vid Kovra bankar vid Rosendal. grupp 1B 
Stålbalkbro vid Haggårdaviken, grupp 1B 

Stenvalvbro över Lindåsabacken vid Karraholm, grupp 1B 
Stenvalvbro över Lilla Haggån, grupp 1B 
Stenvalvbro över Lilla Haggån, grupp 1B 
Stenvalvbro över Hökabacken nordost om Hökhult, grupp 1B 
Stenvalvbro över Hökabacken öster om Krokstorp, grupp 1B 
Stenvalvbro över Hökabacken väster om Udden, grupp 1B 
Stenvalvbro över Hökabacken nordost om Klerhult, grupp 1B 
Stenvalvbro över Hökabacken vid Påholmen, grupp 1B 

Rångedala socken 

P 567 U:2 Stenvalvbro över Viskan vid Vallen, grupp 1B 
608-79 Stenvalvbro över Rångedalaån vid Rångedala station, grupp 1B 
609-79 Stenvalvbro över Rångedalaån nordost om Rångedala kyrka, 
gmPP 1B 

Sandhults socken 

Stenvalvbro över Sörån vid Ona, grupp 1B 
Stenvalvbro över trummebacken vid Hallered, gmpp 1B 
Stenvalvbro över Kvarndammen vid Hallered, grupp 1B 
Betongbalkbro över Hälleredsån vid Hallered, grupp 1B 
Stenvalvbro över Nolån i Hedared, grupp 1B 
Stenvalvbro över Sandaredsån i Sandared, grupp 1B 
Gångbro av hallar över Sörån vid Näs, grupp 1B 
Välvd stentrumma över Kuleå öster om Tå, grupp 1B 
Stenvalvbro över Kuleå vid Sandhults bygdegård, grupp 1B 

Seglora socken 

P 1285 U Spannrambro över Bålån sydost om Hagalyckan, grupp 1B 
63 0-79 Stenvalvbro över Stora backen norr om Ljungslatt, grupp 1B 
63 1-79 Stenvalvbro över Viskan vid Salgered, grupp 1A 
640-79 Stenbalkbro över en back sydväst om Nol-Backa, grupp 1B 
64 1-79 Stenvalvbro över Surtan, norr om Stora Kållesjön, grupp 1B 

Rångedala socken 

P 167 U Stenvalvbro över Fölabacken vid Gretlanda, grupp IB 



Toarps socken 

Stenvalvbro över Haljaredsån vid Madtorp, grupp 1B 
Stenvalvbro över Lindåsabacken vid Lindås, grupp 1B 
Stentrumma över Lillan i Gånghester, grupp 1B 

Vanga socken 

P-42- 16-4 Stenvalvbro över Rölsbäcken, öster om Vanga kyrka, grupp 1B 

Särskilt intressanta fornlämningar 

Fornlämningarna ar skyddade enligt 2 kap. KML Nedan presenterade fornlämningar ingår 
inte i miljöerna. Numrering enligt fornlamningsregistret. 

Toarps socken 

R 1 Hällkista - Jattastugan 

Tamta socken 

R 3 Gravfalt med 16 fornlämningar 
R 5 Hällkista 

Tarby socken 

Vid Ekåsen norr om Viskans dalgång i Gingri och Fristads socknar finns stora 
koncentrationer av framförallt bronsålderslamningar, rösen, stensättningar m.m. 

R 2 Röse 
R 3  Röse 
R 4  Röse 
R 5 Röse 
R 6 stensättning 
R 7  Röse 
R 9 Älvkvarnsforekomst 
R 10 Domarring med 17 klumpstenar 

Aspereds socken 

R 1 Hällkista i hög 



Odlingslandskap som inte ligger i miQö 

I samband med att jordbrukspolitiken avreglerades i början av 1990-talet tog länsstyrelsen 
fram ett bevarandeprogram for odlingslandskap med höga natur- och kulturvärden 
''Värdefulla odlingslandskap i Alvsborgs län". Detta låg fardigt 1994. Följande områden 
är utvärderade i programmet. 

Uddetorp- Lövskogsrikt odlingslandskap. Mycket tilltalande landskapsbild, välbevarad 
äldre bebyggelsemiljö 

Vemmenhult- Variationsrikt odlingslandskap med aldre inslag. Odlingslandskap med rikt 
inslag av kultiverade betesmarker och betespräglade lövskogar. 

Aplakulla- Mycket tilltalande landskapsbild. Rikligt med naturliga fodermarker 
Hjortsberg 

Holmåsa -Variationsrikt odlingslandskap med flera naturliga fodermarker. Förekomst av 
hotad naturtyp, vegetationstyp och art. 

Hagadalen- Lövskogsrikt beteslandskap. Rik förekomst av kulturhistoriska odlingsspår. 
Rikt med naturliga fodermarker. Förekomst av hotade arter. 

Berget-Kakis- Stuvered- Variationsrikt aldre odlingslandskap med välbevarad helhet. 
Rikligt med naturliga fodermarker. 

Knapphestra- välbevarad aldre bebyggelsemiljö. Stor betydelse för närrekreation. 

Björnåsa by- Småskaligt och variationsrikt odlingslandskap med äldre inslag. 

Öd- Variationsrikt odlingslandskap med välbevarad helhet. Rikligt med naturliga 
fodermarker. 

Roppered- Lövskogsrikt odlingslandskap. Förekomst av naturliga fodermarker. 

Dröpshult- Småskaligt och variationsrikt odlingslandskap med äldre inslag. 

Håhult- Karaktäristiskt och välbevarat skifleslandskap. Kulturhistoriskt intressant 
bebyggelse. 

Häggårda- Stor betydelse för friluftsliv. Lövskogsrikt beteslandskap. 

Haggans dalgång- Förekomst av välhävdade hagmarker med rik flora. Stort område med 
fukt- och strandängar av stor betydelse för fågellivet. 
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Handlingsprogram för kulturmiljövården i Borås kommun 

Sammanfattning 

Ett kulturmiljöprogram är ett samlat kunskapsunderlag och handlingsprogram for hur man 
tillvaratar kulturmiljövårdens intressen i kommunen. Programmet består av tre delar, en över- 
siktlig beskrivning av bygdens historia, en presentation av utvärderade kulturmiljöer samt ett 
åtgärdsinriktat handlingsprogram som föreligger. 

Syftet är att programmet i första hand skall användas i kommunens samhällsplanering och for 
handläggning av bl a bygglovärenden, samt ge stöd och riktlinjer för vård och säkerställande 
av bebyggelsen. 

/,' 

Den övergripande målsättningen med kulturmiljöprogrammet är bl a : 
att bruka, bevara och förmedla kulturmiljön 

,~. att bevara de kulturhistoriska värdena och den biologiska mångfalden i odlingslandskapet. ..~ 

De övergripande målen delas upp i ett antal delmål med både kortsiktiga och långsiktiga mål 
som bl a syftar till att säkerställa värdefulla miljöer. 

Andra generella åtgärder for att t ex öka kunskapen är t ex 

att integrera kulturmiljöprogrammet i det pedagogiska museiarbetet, 
utarbeta stads- och industrihistoriska guider t ex längs Viskan i Borås stad samt i de övri- 
ga industrimiljöerna i kommunen, 
inrätta en fast tjänst som kommunantikvarie 
göra en populärversion av kulturmiljöprogrammet. 

De utvärderade miljöerna i kulturmiljöprogrammet bör ses som utredningsområden där man 
inför konkreta exploateringsåtgärder, bör göra fördjupade studier av det specifika området. 
Dessa kan innehalla analyser och rekommendationer som är kopplade till de aktuella förut- 
sättningarna. Det kan t ex vara aktuellt med en arkeologisk utredning eller en analys av od- 
lingslandskapet med hjälp av historiskt kartmaterial. 

Ansvaret för kulturmiljövården delas idag av en rad aktörer inom stat, kommunal, länsmuse- 
utn/regionmuseum, intresseorganisationer och enskilda. En samverkan mellan dessa aktörer är 
väsentligt for att kunna säkerställa kulturhistoriska intressen. Den inledande bestämmelsen i 
Kulturminneslagen (KML) slår dessutom fast att "Det är en nationell angelägenhet att skydda 
och vårda vår kulturmiljö" samt "Ansvaret för detta delas av alla". 
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Inledning 

Borås kommun ar belaget på det sydsvenska höglandet och landskapet domineras av ett 
spricklandskap med smala dalgångar och sänkor. Så gott som hela kommunen ligger över 
högsta kustlinjen vilket betyder att bebyggelsen intar typiska krön- och lidlagen på åsryggar 
och drumliner. I Borås kommun liksom i övriga Sjuharadsbygden finns många ålderdomliga 
odlingslandskap bevarade, sannolikt på grund av att boskapsskötseln varit så dominerande. 
Genom kommunen rinner flera floder bl a Viskan som har haft stor betydelse både som kom- 
munikationsstråk och som lokaliseringsfaktor. Borås kommun har liksom hela Sjuharadsbyg- 
den påverkats av närheten till kontinenten och Viskans och Ätrans dalgångar har bl a fungerat 
som viktiga genomfartsleder. Denna granskaraktar har bland annat kommit till uttryck i be- 
byggelsen. 

Viskans stora betydelse framgår också av den utveckling som Borås stad har haft. Fore- 
I komsten av vattenkraft har betytt mycket för lokaliseringen av bl a textilindustrin. Dess snab- 

ba utveckling under 1900-talet har skapa mycket av den karaktär som Borås stad har idag. 

Vad ar ett kulturmiljöprogram 

Ett kulturmiljöprogram ar ett samlat kunskapsunderlag och handlingsprogram for hur man 
tillvaratar kulturmiljövårdens intressen i kommunen. Programmet består av trc dclar, en över- 
siktlig beskrivning av bygdens historia, en presentation av utvärderade kulturmiljöer samt ett 
åtgärdsinriktad handlingsprogram. 

Urvalet av miljöerna grundar sig på både vad som är representativt for olika skeden i kom- 
munens historia och sådant som illustrerar en kontinuitet. Det kan också vara något unikt för 
kommunen En miljö som innehåller fornlämningar från olika epoker, ett ålderdomligt od- 
lingslandskap samt en värdefull bebyggelse placerad på en höjdrygg bildar sammantaget en 
mycket värdefull miljö som uttrycker en kontinuitet i utnyttjandet av landskapet. En textilin- 
dustrimiljö från slutet av 1800-talet kan sagas var representativt for kommunen och som ex- 
empel på det som är unikt och specifikt kan namnas Hedareds stavkyrka som ar den enda i 
landet. 

Svfte 
Syftet med ett kulturmiljöprogram är att det i första hand skall användas i kommunens sam- 
hallsplanering och ge riktlinjer för handläggning av bygglovärenden och för vård och saker- 

1 stallande av bebyggelsen. Ett annat syfte ar aven att öka kunskapen om kulturmiljön i Borås 
kommun och väcka intresse och förståelse for den historiska dimensionen i landskapet. En 
kulturmiljö med bevarade delar från olika perioder och sammanhang ger oss möjlighet att 
kanna trygghet och förankring i vår hembygd. 

Borås kommun har en rik historia. Man kan se kulturmiljön runt omkring oss som ett stort 
historiskt arkiv dar gångna tider avsatt en mängd spår. Genom att läsa dessa kan vi f% kunskap 
om vår historia och en inblick i människors villkor under andra tider och förhållanden. Dessa 
minnen ar viktiga att bevara. 

U ~ p l a ~ m i n g  
Kulturmiljöprogrammet består av ett underlagsmaterial som finns tryckt i ett antal tjänste ex- 
emplar samt föreliggande handlingsprogram. Underlagsmaterialet består av tre delar. I del 1 
-Kommunens historiska utveckling görs en översiktlig beskrivning och analys av den 
kulturhistoriska utvecklingen i kommunen. Den tar sin utgångspunkt i kvarlevorna, det som 
finns bevarat i den fysiska miljön, i arkivmaterial och i litteraturen som rör kulturmiljön. Pre- 



sentationen bygger på ett antal "spridningskartor" med förklarande text som belyser viktiga 
historiska skeden. 

Del 2 - Redovisning av värdefulla kulturmiijöer på landsbygden innehåller Borås kom- 
muns mest värdefulla kulturmiliöer på landsbygden. De speglar ur olika aspekter kommunens " - A 

kulturhistoria utifrån den historiska genomgåigen i del 1. 

Del 3 - Boras stad innehåller en kort beskrivning av stadens utveckling från grundandet till 
idag, samt en redovisning av värdefulla kulturmiljöer i staden. Urvalet har skett i samband 
med arbetet med den fördjupade översiktsplan för Borås stad och speglar stadens framväxt. 

Under 1996-1997 genomförde Älvsborgs länsmuseum en byggnadsinventering i Borås kom- 
mun. Den utfördes med en databaserad metod och materialet finns idag att tillgå DS Borås 

L 

museum och på kommunen. Så småningom skall materialet vara tillgängligt genom Internet. I 
del 4 -Förteckning över kulturhistorisk värdefull bebyggelse, samt förteckning över --- . 

särskut intressanta fornlämningar och odlingslandskap som inte ingår i miljö redovisas 
bl a en förteckning över de fastigheter som utvärderats som kulturhistoriskt värdefulla i sam- 
band med inventeringen. Föreliggande handlingsprogram ar tänkt att utifran ovan beskrivna 
underlagsmaterial fungera som ett handlingsinriktat åtgärdsprogram. 

m r  
Kunskapen om kulturmiljön får vi i huvudsak från de övergripande inventeringarna som görs 
av riksantikvarieämbetet, länsstyrelsen, länsmuseet och kommunen. Vid sidan härav utför den 
lokala bygdeforskningen, hembygdsföreningar och olika lokala intresseorganisationer ett om- 
fattande arbete med arkivstudier och detaljundersökningar för att fördjupa och komplettera 
faktaunderlaget. 

Målsättningen med ett kulturmiljöprogram, vad vill vi upp&? 

Övermipande målsättning 
Bruka, bevara, berika och förmedla kulturmiljön. 
Bevara de kulturhistoriska värdena och den biologiska mångfalden i odlingslandskapet 

Vilket innebar: 
Att samhällets kulturhistoria bevaras 
Att vår kulturhistoriska identitet förstärks 
Att kunskapen om kulturmiljön ökas 
Att biologiska och kulturhistoriska varden som visar på en lång traditionell havd av åkrar, 
ängar, betesmarker, ikerholmar, stenmurar m.m. bibehålls eller förbättras. 

Delmal 
Senast år 2020 skall alla objekten i handlingsprogrammet vara skyddade 
Senast år 2010 skall 50% vara skyddade 
Minst ett större projekt enligt prioriteringen i handlingsprogrammet ska säkerställas årli- 
gen eller vartannat år. 
Senast år 2010 skall en permanent utställning/kunskapsbas förbygg- och bnikartraditioner 
inrättas i kommunen 
Landskapselement (t ex stenmurar, odlingsrösen, öppna diken) på brukningsenheter som 
har värdefulla naturliga angs- och hagmarker ska vara välhävdade senast år 2020. 



Övriga generella åtparder 
Öka informationsinsatser till fastighetsägare och brukare 
Integrera kulturmiljöprogrammet i det pedagogiska museiarbetet 
Utarbeta stadshistoriska/ industrihistoriska guider t ex langs Viskan i Borås stad samt i de 
övriga industrimiljöerna i kommunen 
Inrätta en fast tjänst som kommunantikvarie 
Göra en populär version av kulturmiljöprogrammet 

Vad kravs för att uppnå detta 
Säkerställa värdefulla miljöer genom att inrätta detaljplan eller områdesbestämmelse 
Riktad information till fastighetsägare 
Minska rivning av äldre byggnader 

f 
Aktivt bruka befintliga miljöer 
Utökat ängsbruk 
Röjning, slåtter, bete i anslutning till åkerholmar, stenmurar etc 

l Utredningsområden 

De utvärderade miljöerna i kulturmiljöprogrammet bör ses som utredningsomrAden där man 
inför konkreta exploateringsåtgärder, bör göra fördjupade studier av det specifika området. 
Dessa kan innehålla analyser och rekommendationer som är kopplade till de aktuella fotut- 
sättningarna. Det kan t ex vara aktuellt med en arkeologisk utredning eller en analys av od- 
lingslandskapet med hjalp av historiskt kartmaterial. Följande miljöer bör därför prioriteras 
nar det galler fördjupade studier: 

Vardefulla miljöer med fornlarnnin~ar. bebyggelse och odlingslandska]! 
Fristad och Gingri 
Finnekumla by 
Ländumsby 

I 
Arta - Sibbarp 

Ovanstående miljöer ar belägna längs en åsrygg som sträcker sig från Rångedala- Finnekumla 
upp mot Tä~by, Gingri och Fristad. Området ar fornlamningsrikt och har varit bebott sedan 
stenåldern. Under senare tid har man upptäckt "nya" fornlamningstyper s.k röjningsrösen som 
kan indikera att jordbruk har bedrivits i områdena tidigare än vad man hott. Arkeologiska 
utredningar samt analyser av odlingslandskapet med hjälp av historiska kartmaterial skulle ge 
mer kunskap om landskapet. Ny fakta om området kan innebära att man utvidgade riksintres- 
set Fristad- Gingri till att även omfatta området från Arta och mot Tärby. I området finns 
aven ett flertal fornlämningar som behöver skyltas upp och vårdas. 

Industrimiliöer 
Viskafors och Svaneholm 
Rydboholm 
Dalsjöfors 
MAlsryd 

Miljöerna bör kompletteras med etnologiska studier och intervjuer med boende, Ed arbetare 
och arbetsledning vid fabrikerna. Detta for att ge en fördjupad kunskap och bättre utgångs- 
punkt for tolkning av dessa industrimiljöer. Den etnologiska studien bör kompletteras med 
mer ingående arkivstudier. 



Borås stad 
De områden i Borås stad som är utvärderade i underlagsmaterialet kommer att ingå i den for- 
djupade Översiktsplan som ar under utarbetande. För flertalet av dessa bör man att upprätta 
nya detaljplaner eller revidera gamla. For vissa större områden är inrättande av områdesbe- 
stämmelser med förhöjd lovplikt ett bättre planinstrument. Följande områden bör prioriteras i 
detaljplanearbetet: 

Äldre nitnätsstaden 
Skogsryd och Frufallan 
Brämhult 

I Borås finns bvgnader av särskilt högt kulturhistoriskt varde som bör utredas for en ev. 
byggnadsminnesförklaring t ex. funkisvillorna på Vendelshöjdsgatan. Dessutom finns behov 
av ökad kunskap om de tidiga handelsgårdarna av vilka det idag bara finns ett fatal valbevara- 
de kvar . 

Utvärderade kulturmiljöer i borås kommun 

Nedan redovisas de utvärderade kulturmiliöerna i Borås kommun. De beskrivs mer ingaende i 
underlagsmaterialet. Här följer endast en kort sammanfattning av vad som utgör de viktigaste 
urvalskriterierna. Översiktskartor med samtliga miljöer inritade medföljer som bilaga. 

Värdefulla miijöer med fornlämningar, bebyggelse och odlingslandskap 

1. Kulturlandskav med lång agfarhistorisk kontinuitet. Fristad och G i n d  socknar 
Området utgörs av ett öppet odlingslandskap med fornlamningsmiljöer som avspeglar en lång 
kontinuerlig bebyggelsehistoria. Har finns aven en lång agrarhistorisk kontinuitet med allt 
från de terrasserade åkrarna vid Fristads kyrka till slåtterängen på Mölarps Ö. Den äldre b e  
byggelsen ar koncentrerad till höjdryggarna vilket ar typiskt for det sydsvenska höglandet. På 
en av höjdryggarna ligger Fristads kyrka med prastgård och p& den andra ligger Gingri gamla 
by tillika kyrkplats. Längs Viskans dalgång finns bevarat spåren av några av de industriella 
näringar som uppstod framförallt från slutet av 1800-talet; t ex Mölarps, Kröklings och Ris- 
bro kvarn, Borås Spetsfabrik, Lövås såg. Området ingår i riksintresse for kulturmiljövården 
och for naturvården. 

2. Rölle. Dannike socken 
Ett av kommunens värdefullaste odlingslandskap med valbetade hagar, småskalig odling, 
fornåkrar och hackslått. Omradet bnikas i dag &ed traditionella brukningsformer och har 
finns idag en värdefull flora knuten till hackslåtten. I miljön finns kulturhistoriskt värdefulla 
gardsmiljöer, varav två ligger val samlade med ekonomibyggnaderna runt en gårdsplan. 

3. Finnekumla bv, Rångedala socken 
Kulturlandskap med lång bebyggelsekontinuitet. Här finns fornlämningar från sten- brons, 
och järnålder. Dessutom finns ett flertal odlingsrelaterade spår som t ex odlingsrösen och 
stenstrangar i det valhavdade landskapet. I Finnekumla by finns en äldre struktur som byn 
såg ut innan 1 Soo-talets omvälvningar. I Finnekumla finns flera gårdsanlaggningar uppförda i 
huvudsak efter laga skifte som besitter kulturhistoriska varden. Området omfattar aven Rång- 
edala kyrka med f.d prästgård och komministerbostad. 



4. Bvrniliöer i Vanga, Vänga socken 
Sockencentrum sedan tidig medeltid. Byarna Vanga, Vangtorp och Rubbe ligger på en 
långsträckt drumlin som till största delen odlats upp. Området var troligtvis tidigt bebott, spår 
efter odling i form av fornakrar finns i anslutning till drumlinen. I byn Vangtorp finns ett tyd- 
ligt lagaskiftelandskap med bebyggelsen belagen efter åsens krön med åkrarna omgärdade av 
vallagda stenmurar. 

5. Grand. Ljushults socken 
Välbevarad bymiljö belagen på en drumlin omgiven av ett varierat odlingslandskap med val- 
hävdade hagmarker. I södra delen av byn finns ett område med odlingsrelaterade lamningar i 
form av odlingsrösen och stenmurar. Inom området finns ett flertal välbevarade gårdsanlägg- 
ningar från tidigt 1800-tal fram till början av 1900-talet. Av dessa ligger några kvar på ur- 
sprunglig plats. 

I 6. Langiums by. Fristads socken 
Medeltida bybildning som tidigare varit egen socken med sockenkyrka. Langjums by var en 
av de större bybildningarna i kommunen på 1540-talet med sex hela hemman. Odlingsland- 
skapet innehåller rikligt med naturliga betesmarker dar ett flertal fornlämningar finns spridda 

i 
på val exponerade platser. Fomlamningsbilden visar på en lång bebyggelsehistoria sedan åt- 
minstone bronsålder. I betesmarkerna finns aven bevarade aldre odlingsspår i form av fagator 
och stenmurar. Ett flertal aldre gårdsanlaggningar och torpstallen finns bevarade dar vissa av 
gårdarna ligger kvar i ett oskiftat läge. 

7. Hedared. Sandhnlts socken 
Hedareds samhälle med stavkyrka, som ar den enda bevarade i landet och årsringsdaterad till 
början av 1500-talet. ~älbevaiat skifteslandskap med hagmarker och vällagda stenmurar. Vid 
Risa by finns små slåttermarker. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse från tiden efter laga 
skifte. 

8. Örlanda by, Borgstena socken 
Lagaskiftelandskap med bybebyggelsen placerade längs en gammal byväg. Byn är känd sedan 
1488 och tillhörde tidigare Uddetorps säteri. Non om byn finns ett fornvårdsområde med 
fornlämningar från jamaldem. Variationsrikt odlingslandskap med slåtterängar och betes- 
marker av betydelse för landskapsbilden. 

9. Hunghult - Upptröst, Seglora socken 
Variationsrikt odIingslandskap med ett rikt urval av odlingsrelaterade spår i form av stenmu- 

i rar, odlingsrösen, små åkerlappar, fagata, hamlade trad etc. Oskiftad bykaraktar i Upptröst 
med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

10. Arta- Sibbam, Fristads socken 
Arta och Sibbarps gårdar omnämns redan på 1400-talet. Arta by präglas idag av 1800-talets 
skiftesreformer och har finns idag ett välbevarat och typiskt skifteslandskap med lång agrarhi- 
storisk kontinuitet troligtvis sedan yngre stenålder. Inom området finns dessutom en av de få 
bevarade ljunghedarna i kommunen. Till Arta by hörde tidigare Sibbarp som ar den enda 
oskiftade byn i kommunen. Byn har behållit sin täta bystruktur och ger en bra bild av hur by- 
arna såg ut innan 1800-talets reformer. 

11. Ammarp. Tittebo. Toams socken 
Välbevarad aldre bebyggelsemiljö omgivet av ett småbrutet odlingslandskap med åkerteras- 
ser, fagator, röjningsrösen, hamlade trad etc. Två av gårdarna ligger på ursprunglig plats och 
ger ett oskiftat intryck. 



12.Vämahult. Bredareds socken 
F d torpstalle, skogsgård representativ för den spridda torpbebyggelse som funnits i det vid- 
sträckta skogsområdet vid Sandhults sockengräns. Bebyggelsemiljön utgors idag av en sam- 
manhållen gårdsmiljo med flera välbevarade byggnader från slutet av 1 800-talet. Odlings- 
markerna utgörs av mindre åkrar som utnyttjas för slåtter och bete. 

13. Koerhult. Seglora socken 
Två jordbruksfastigheter, belägna i ett småskaligt odlingslandskap med små åkrar och betes- 
marker. Området ar rikt på odlingsrelaterade spår i form av stenmurar och odlingsrösen. 
Mellan och runt fastigheterna finns äldre körvägar som bidrar till helhetsinhycket 

Kyrkbyar 

14. Kvrkomiliö i Tarbv. Tarbv socken 
Tärby sockens kyrkliga centrum sedan medeltiden. Värdefullt odlingslandskap med åkrar och 
betesmarker av landskapsmassigt varde. Området som är rikt på fornlämningar har lång be- 
byggelsehistoria, etablerat som jordbruksbygd sannolikt sedan åtminstone jämåldem. Tärby 
kyrka med anor sedan 1100-1200-talet ar en bra representant för de romanska stenkyrkorna. 
Gårdsbebyggelse i oskiftat läge nara kyrkan. Gårdsanlaggning med visst kulturliistoriskt och 
miljömässigt varde finns bevarad strax söder om kyrkan. 

15. Brämhults kyrka. Brämhults socken 
Kyrkomiljo som innehaller en av landets fK bevarade träkyrkor från medeltiden och som se- 
dan kristendomens införande utgiort sockencentrum. Kvrkan ersatte då en stavkvrka från tidin - 
medeltid. Brämhults kyrka har genomgått om- och til~bi~gnader under främst lj00-talet. 
Runt kyrkan uppfördes på 1700- och 1800-talet flera sockenkommunala byggnader som kyr- . . 

kohärbarge, s&enmag&n, folkskola m.m. 

16.Senlora kvrkbv. Seglora socken 
Kyrkomiljö som sedan medeltiden utgjort sockencentrum. P& platsen har här funnits två me- 
deltida träkyrkor varav den ena troligtvis var av stavkyrkotyp och var föregångare till den 
träkyrka som flyttades till Skansen 1919. Segloras nuvarande kyrka är av nygotisk stil, ritad 
av Adrian Pettersson. Runt kyrkan uppfördes under 1700-1800- och 1900- talet flera socken- 
kommunala byggnader; prästgård, komministerbostad, folkskola, kyrkskola, småskola och 
handelsbod. 

17.Liushults kvrka. Ljushults socken 
Kyrkomiljö omgivet av ett värdefullt odlingslandskap med hagmarker och betade lövskogar. 
Träkyrkan från 1658 ligger på en höjd i landskapet och har genomgått om- och tillbyggnader 
som bl a speglar den kraftiga befolkningsutvecklingen under 1800-talet. Nedanför kyrkan 
finns två gårdsanlaggningar av kulturhistoriskt varde. 

18. Borgstena kvrkomiliö, Borgstena socken 
Borgstena sockens kyrkliga centrum sedan medeltid. Bygravfaltet - ett av kommunens största 
- non om kyrkan ger kyrkplatsen en kontinuitet sedan åtminstone järnålder. Omrhdet inne- 
håller ett värdefullt odlingslandskap med åkrar och betesmarker, där betesmarken har ut- 
markskaraktar. 



Industrimiljöer utanför borås stad 

19.Viskafors och Svaneholm. industriiiiiliöcr. Kinnariimma och Scnlora socken 
Industrisanihiillcn som vuxit tipp kring Viskaforsfabriken och Gummifabriken från inittcn ocli 
slutet av 1800-talet. Bolagets &&iarkaliska styre kan idag till viss del avläsas i bebyggelsen. 
Landsvägen som en gång tjänade som bruksgata följer Viskan och bebyggelsen placerades 
längst efter dess slingrande lopp. Närmast fabriken ligger idag rester av de gamla arbetarbo- 
städerna och på avstånd från fabsiken på höjdlägen ligger tjänstemanna- och disponentbostä- 
derna. Egnahems- och villaområden har under 1900-talet vuxit upp på båda sidor om Viskan. 

20. Rvdboholm, textilindustrimiliö i Kinnarumma socken 
Rydboholm textilindustrimiljö är platsen for landets första mekaniska bomullsväveri. 
Bomullsindustrin hade en avgörande betydelse for Sveriges industrialisering. Då ingen av de 
ursprungliga byggnaderna finns kvar idag ligger det kulturhistoriska värdet i förhållandet 

1 mellan de kvarvarande byggnaderna Mn olika tider med olika arkitektoniska formspråk och 
deras placering i landskapet kring Viskan. Av kulturhistoriskt värde är också egnahemsområ- 
dena som speglar den bostadssociala reform som tillkom på 1930-talet och som for företagets 
räkning syftade till att behålla en kunnig arbetarstam. 

21. Dalsiöfors. textilindustrisamhälle i Toarps socken 
Textilindustrisamhälle som vuxit UDD krine Dalsiöfors Väveri från slutet av 1800-talet. Sam- 
hället byggdes ut med affars- och boitadslks längs med Storgatan i början av 1900-talet och 
expanderade sedan norrut med egnahemmen. När stationen anlades 1917 uppstod en mindre 
cer&urnbildning runt stationen &ed bank, affarer, bageri. Samhällets utbyggnadsskeden kan 
avläsas i bebyggelsen med affars- och bostadshus i närheten av fabriken, längs Storgatan i dc 
egnahemsområden som tillkom på 1920-30-talen och i villaområden i en krans utanför. 

22. Målswd. textilindustrisamhälle i Toarps socken 
Textilindustrisamhälle som vuxit upp kring J.A Petterssons konfektionsfabrik i början av 
1900-talet. Bolagets betydelse för samhället kan avläsas i den byggda miljön med disponent- 
och tjänstemannavillor tydligt exponerade längs nuvarande riksvägen samt egnahemsvillorna 
i en krans runt omkring stationen och fabriken. 

\ 

Stationssamhälle 

23. Fristads stationssamhälle, Fristads socken 
I Stationssamhälle som vuxit upp kring järnvägen i början av 1900-talet. Samhället expandera- 

de på 1920-talet och drog bl a till sig flera industrier och blev så småningom centralort för ett 
stort omland. Näringslivsutvecklingen kopplat till de goda kommunikationerna till Borås 
möjliggjorde Fristads utveckling. Samhällets expansion kan avläsas i den byggda miljön runt 
stationen och längs med landsvägen, De senare utbyggnadsskedena med egnahems- och villa- 
bebyggelse är belägna i en krans utanför detta stråk. 

Bebyggelsemiljöer 

24. Bråten. Liushults socken 
välbevarade gårdsmiljöer från tiden efter lagaskifte. Gårdsmiljöerna bildar tillsammans med 
den äldre byvägen och det öppna odlingslandskapet en värdefull helhet. Bråten representerar 
sannolikt medeltidens nyodlingar i kommunen. 



25. Äskhult. Vedhult, Kimanimma socken 
Kulturhistorisk värdefull bebyggelse belagen langs en slingrande byväg. Byn har bevarat en 
aldre bystruktur med några byggnader kvar i ett delvis oskiftat läge. Bebyggelsen utgörs av en 
ryggåsstuga från 1700-talet, ett västsvenskt dubbelhus från tiden efter lagaskifte samt ett yng- 
re s.k jordbruksegnahem. Gårdarna omges av ett småbrutet odlingslandskap med odlingsrösen 
och stenmurar. 

Odlingslandskapsmiljöer 

26. Gåshult, Bredareds socken 
Odlineslandskaaet runt Gåshult innehåller en av de artrikaste betesmarkerna i f.d Älvsborgs " 
län. I odlingslandskapet finns ett stort inslag av varierande hagmarker, små k a r ,  stenmurar, 
odlingsrösen och hamlade trad som ger området en ålderdomlig karaktär. Marken brukas på 
traditionellt sätt med slåtter och efterbete. 

- 

27. Kärret. Toarps socken 
Området innehåller ett ålderdomligt odlingslandskap med öppna betes- och slåtternarker som 
idag brukas med traditionella brul&ingsfo&er. I markerna &s spår efter tidigare odling i 
form av odlingsrösen, äldre åkrar och hamlade trad. Gårdsanläggningarna varav Bokhult 1 :5 
är av kulturhistoriskt varde, omges av ett landskap med stora landskapsmassiga varden där 
aldre brukningsvagar och vällagda stenmurar bidrar till helhetsintrycket. 

Borås stad 

1. Äldre rutnatsstaden 
Området omfattar Borås aldsta delar med den aldre nitnätsstaden planerad efter den senaste 
branden 1827. Gatu- och kvartersstrukturer finns bevarade från den tiden, bl a en av landets 
första genomförda gata av esplanadtyp. Inom området finns ett relativt stort antal kulturhisto- 
riskt värdefulla byggnader från 1690-tal fram till ca 1960 bevarade. Bland annat tre av de 
handelsgårdar som utformades efter 1830 års byggnadsordning och som fram till ca 1960 var 
kännetecknande för Borås stad. I området finns dessutom ett flertal kulturhistoriskt värdefulla 
broar som löper över Viskan bl a vid Södra torget och Krokshallstorget. 

2. Kv. Ålgarden och Armbåga 
Område vid Viskan som innehåller Borås stads aldsta industrimiljö med en Ed kvarnbyggnad 
fran 1853 samt två av stadens bäst bevarade industrianlaggningar från tiden runt sekelskiftet. 
Industrianläggningarna ar båda goda representanter för textilindustrins och arkitekten Lars 
KelImans typiska och valartikulerade tegelarkitektur. 

3. Kv. Tekniska elementarskolan 
Miljön omfattar tre skolbyggnader från olika tidsperioder som ar förknippad med Borås stads 
utveckling till ledande textilindustristad. Det kulturhistoriska värdet baseras på anläggningens 
stora centrala betydelse för stadens historia och utveckling samt av en som helhet bevarad 
bebyggelse. Den ursprungliga huvudbyggnaden ar sannolikt stadens aldsta stenbyggnad för- 
utom Carolikyrkan. 

4. Kv. Idun. Nornan. Freia m.fl 
Omradet ingår i den utvidgade rutnatsplan som genomfördes 1878 som en följd av Borås star- 
ka utveckling i slutet av 1800-talet. ~ i a r t e r en  innehåller anläggningar av kulturhistoriskt vär- 
de från 1880-tal och framåt som representerar stadens historiska utveckling. Området utgör 



som helhet en tydligt avläsbar "årsring" i staden och innehåller några av Borås bäst bevarade 
och enhetliga kvarter. 

5. Kv. Astern. Blåklinten. Makrillen och Kamelian 
Industriområde vid Viskan av högt byggnads- och arkitekturhistoriskt värde som b la visar 
vattnets och järnvägens betydelse som lokaliseringsfaktor. I området finns idag industribygg- 
nader som representerar och ger en bra bild av textilindustrins expansion och utveckling från 
de första 1880-tals fabrikerna till 1960-talet. Karaktaristiskt för området är främst gula tegel- 
eller putsfasader i olika och för sin tillkomsttid typiska byggnadsstilar. 

6. Gamla Kristinebera. Furuberg, 
Det f d bostadshuset från 1897 är idag ett av mycket fa bevarade exempel på tidig utomplans- 
bebyggelse som växte upp utanför den äldre stadskärnan i samband med stadens starka ex- 
pansion. Enligt de utomplansbestämmelser som utfardades 1912, som Borås var först med i 

I 
landet, uppfördes i slutet av 1920-talet ett flertal tidstypiska och välbevarade hus av egna- 
hemstyp som idag tillmäts stora kulturhistoriska värden. 

7. Östra Parkstaden 
Parkstadens östra delar är byaa med representativt utformade villor och flerfamiljshus från 

I tiden kring sekelskiftet och fram till 1930. Området är planlagt enligt den tidens villastadside- 
al med hänsyn taget till topografi och växtlighet. I området dominerar de putsade husen från 
1910-20-talet men det finns också ett flertal byggnader bevarade från 1900-talets början som 
representerar sekelskiftets panelarkitektur. Området besitter stora miljöskapande värden ge- 
nom sin välbevarade karaktär. 

8. Centrala och nordöstra Villastaden 
Villastaden utgör idag ett gott exempel på den typ av villastadsdelar som på många håll i lan- 
det växte upp i anslutning till stadskärnornas slutna bebyggelse strax efter sekelskiftet. Villa- 
staden stadsplanelades 1906 och utgjorde huvudsakligen en utvidgning av gatunatet till den 
gamla nitnätsplanen i stadskärnan, I området uppfördes vid sekelskiftet ett flertal representa- 
tiva flerfamiljshus av villakaraktär. Karaktaristiskt för området är framförallt ljusa putsade 
fasader och relativt stora trädgårdar samt senare tillkomna byggnader från 1930-40-talet vilka 
i flera fall är stilmässigt utpräglade och därmed gör bebyggelsemiljön läsbar. 

< 
9. Västra Villastaden 
Villastaden utgör idag ett gott exempel på den typ av "villastadsdelar" som på många håll 
växte upp i anslutning till stadskärnornas slutna bebyggelse strax efter sekelskiftet. Villasta- 
den stadsplanelades 1906 och utgjorde huvudsakligen en utvidgning av gatunatet till den , 
gamla rutnatsplanen i stadskarnan. I området uppfördes vid sekelskiftet ett flertal representa- 
tiva flerfamiljshus av villakaraktär. Karaktaristiskt för området är framförallt förträdgårdarna 
som återfinns framför såväl mindre som större byggnader samt bevarade gårdshus vilka ger 
ålderdomlig prägel åt bebyggelseshukturen. 

10.Sko~srvd och Frufallan 
Sommarvillaområde uoofört av välbärgade. naturromantiskt influerade boråsare vid sekel- . . 
skiftet, som en följd av järnvägens framdragande. Villabebyggelsen uppfördes efter ritningar 
av kanda Boråsarkitekter och utformades bl a med influenser från jugend, nationalromantik 
och engelsk villastil. 

1 1. Kv. Serapis, Vesta m fl 
Området beläget söder om den gamla nimätsstaden, började bebyggas med industrier redan i 
mitten på 1800-talet. Dessa ersattes under främst 1930- och 1940-tal när området utvecklades 
till en av centralpunkterna i industristaden Borås. Området speglar idag olika expansionsfaser 



inom Textilindustrin och den framväxande postorderverksamheten. Viktiga symbolvärden 
finns bl a i kvarteren Uranus 2 och Vulkanus 16 där de två hörntornen förmedlar den dynamik 
och framhtanda som fanns vid tiden. 

12. Kv. Berguven och Örnen 
Egna Hems och villaområde stadsplanelagt efter tidens trädgårsstadsideal med svangda gator 
och platsbildningar. välbevarade byggnader från 1910-20-tal representerar de arkitekturstilar 
som var rådande vid tiden. 

13. Kv. Sardellen. Rödingen. Piggvaren och Petersberg 
Villaförort bebyggd med representativa villor främst avsett for högre befal vid det då nyupp- 
förda Älvsborgs regemente. välbevarade byggnader från 1910-20-tal som representerar de 
arkitekturstilar som var rådande vid tiden. 

14. Västra Parkstaden 
Parkstadens västra delar är byggt med en - och tvåfamiljsvillor och flerbostadshus från tiden 
efter sekelskiftet och fram till 1935. Området är planlagt enligt den tidens trädgårdsstadsideal 
med hänsyn taget till topografi och växtlighet. De ljusa, putsade fasaderna dominerar intryck- 
et vilket bidrar till att karaktären bevarats trots att detalj- och fasadförändringar splittrar hel- 
heten något. 

15. Kv. Runt Hasselbacksgatan 
Området karaktäriseras av äldre gatu- och kvartersstrukturer som uppvisar drag av en oregle- 
rad och "organiskt" framvuxen stadsplan. Bebyggelsen utgörs av byggnader från 1800-talet 
fram till 1970 med tyngdpunkten på 1910-20-tal. 

16. Salängen 
Ett av Borås första egnahemsområden bebyggt frhn 1915 efter ritningar av b la arkitekt John 
Åkerlund. Inom området finns idag en väl sammanhållen gatu- och kvartersstruktur som 
speglar tidens planeringsideal med oregelbundna, terränganpassade gator och gröna platsbild- 
ningar. Området förmedlar idag genom de i stort sett intakta byggnadsvolymerna i kombina- 
tion med inhägnader, tomtindelning, uppvuxna trädgårdar m.m. en bra bild av hur det ur- 
sprungligen planerades och gestaltades 

17. Skorstomtsparken 
Egnahemsområde planerat efter trädgårdsstadsideal med svangda gator och platsbildningar. 
Bebyggelsen grupperar sig runt bl a Skogstomtsparken där Egna Hem uppfördes mellan hren 
1929-193 1 med fasader enligt den tidens klassicistiska ideal. 

18. Nedre Bvttorp 
Egnahemsomrhde stadsplanelagt efter trädgårdsstadsideal med svangda gator och glatsbild- 
ningar. Bebyggelsen uppfördes från 1924 och framåt, bl a efter ritningar av John Akerlund 
och fick en for staden och tiden typisk utformning 

19. Erikslund 
Egnahemsområde uppfört i två perioder mellan åren 1917-1928 och 1934-40. I den norra 
delen karaktäriseras typhusen av ljusa putsfasader medan de funktionalistiska byggnaderna i 
söder har liggande träpaneler. Inom området finns en val sammanhållen gatu- och kvarter- 
struktur som speglar tidens planeringsideal med oregelbundna, terränganpassade gator och 
mindre platsbildningar. 



20. Nedre Norrmalm 
Egnahems- och flerbostadshusområde uppfört i huvudsak på 1920-30-talet med inslag av yng- 
re och äldre byggnader. Stilmässigt ansluter Egnahemmen och hyreshusen till 1920-tals klas- 
sicismen men i området finns aven enstaka representativa villor. Inom området finns en val 
sammanhållen gatu- och kvarterstruktur som speglar tidens planeringsideal med oregelbund- 
na, terranganpassade gator och mindre platsbildningar. 

21. Kv. Cedern 
Område med stora friliggande industribyggnader från 1930-talet som representerar några av 
stadens bast bevarade fabriksbyggnader i funktionalistisk stil. Inom området finns också sta- 
dens enda kvarvarande fabriksbyggnad i trä samt en skolbyggnad från 1955, vars volym och 
formspråk val ansluter till industribebyggelsen. 

22. Stadsdelen Göta 

I 
Område med flerfamiljshus uppförda från mitten på 1930-talet till mitten på 1940-talet. Be- 
byggelsen som består av friliggande lamellhus ar placerade enligt den tidens funktionalistiska 
stadsplaneideal med "hus i park" vilka orienterats i den kuperade terrängen efter tidens tankar 
om ljus och luft. 

23. Bergdalen 
Område med flerfamilishus och enstaka villor uovforda från mitten vå 1930-talet och ett tiotal 
år fiamåt, utformade eker den tiden arkitekturideil. stadsplanen hkutgått från tidens funk- 
tionalistiska planeideal med "hus i park" vilka orienterats i den kuperade terrängen efter ti- 
dens tankar om ljus och luft. 

24. Vendelshöidsrratan 
Bebyggelsemiljön anses vara en av Borås stads mest sammanhållna miljö i funktionalistisk 
stil, och byggnaderna tillmäts både arkitekturhistoriska, samhallshistoriska- och socialhisto- 
riska varden. 

25. Svdvastra Siöbo 
Egnahemsområde med småstugor i den västra delen av Sjöbo. Typhus uppförda efter funktio- 
nalistiska ideal byggdes efter ritningar av förre stadsarkitekten Harald Ericson i mitten på 

I 1930-talet. Området besitter samhälls- och socialhistoriska varden som en del i Egnahemsrö- 
relsen. 

26. Kv. Fiallvråken. Östermalm 
Bebyggelsemiljön anses vara en av Borås stads mest sammanhållna miljö i funktionalistisk 
stil, och byggnaderna tillmäts bhde arkitekturhistoriska, samhallshistoriska- och socialhisto- 
riska varden. 

27. Centrala Norrmalm 
Bebyggelsemiljön anses vara en av Borås stads mest sammanhållna miljö i funktionalistisk 
stil från den tiden. 

28. Brämhult 
Bebyggelsemiljön anses vara en av Borås stads bast sammanhållna miljö i funktionalistisk stil 
och byggnaderna tillmäts både arkitekturhistoriska, samhallshistoriska- och socialhistoriska 
värden. 

29 Kv. Brigantinen. Hedvirrsborg 
Bostadsområde med flerbostadshus som utgör ett bra exempel på de funktionalistiska arki- 
tektur- och stadsplaneideal som rådde vid den tiden. Bebyggelsemiljön har också samhallshi- 



storiska- och socialhistoriska varden då den representerar textilarbetarnas boendevillkor under 
1940-talet. 

30. Kv. Kasaen. Kostern m.fl Hedvissborg 
Bostadsområde med flerbostadshus som utgör ett bra exempel på de funktionalistiska arki- 
tektur- och stadsplaneideal som rådde vid den tiden. Bebyggelsemiljön har också samhallshi- 
storiska- och socialhistosiska varden då den representerar textilarbetarnas boendevillkor under 
1940-talet. 

3 1. Kv. Ketchen, Kanoten m.fl Hedvissborg 
Område med villabebyggelse och lamellhus från 1940-50-talet. Den välbevarade villabebyg- 
gelsen är goda representanter för de arkitekturideal som var förekommande vid den tiden och 
tillmäts både arkitekturhistoriska och byggnadshistoriska varden. 

32. Dammsvedian 
Område med villabebvaaelse från 1950-talet vlanerat enlipt den tidens stadsvlaneideal med . -- w A 

s k grannskapsenheter. Den välbevarade villabyggnaderna utgör goda representanter för de 
arkitekturideal som var förekommande vid den tiden och tillmäts både arkitekturhistoriska 
och byggnadshistoriska värden. 

33. Tullen 
Område med trevånings lamellhus grupperade runt en centrumbildning enligt den tidens 
stadsplaneideal med s k grannskapsenheter. Lamellhusen har en tidstypisk utformning med 
enkla tegelfasader och sparsmakade detaljer. 

34. Svdöstra Siöbo 
Område med trevånings lamellhus och högre punkthus grupperade enligt den tidens stadspla- 
neideal med s k grannskapsenheter. Lamellhusen har en tidstypisk utformning med enkla te- 
gelfasader och sparsmakade detaljer. 

35. Centrala Siöbo 
Område med trevånings lamellhus och högre punkthus samt stadsdelens centrumbildning - - 
tidstypiskt gestaltat och planerat enligt tidens ideal med s.k grannskapsenheter. ~ ~ ~ ~ n a d e r n a  
har en tidstypisk utfonnning med enkla tegel- och putsfasader och sparsmakade detaljer. 

36. Norra centsum 
Området omedelbart norr om den äldre rutnatsstaden innehåller stadens hårdast samt som 
helhet bast bevarade industrikvarter. Den i flera fall stilmässigt utpräglade bebyggelsen, som 
ar uppförd från 1860-talet och fram till 1960-talet, speglar på ett bra satt textilindustsins ex- 
pansion och utveckling under perioden. Området utgör ett av de fundament som dagens Borås 
vilar på och dess betydelse för förståelse av staden kan inte nog understrykas. 

37. Sjöbo sommarstad 
Omrhdet är beläget i nordvästra delen av Sjöbo invid Viskans och Öresjös stränder. Totalt 120 
stugor uppfördes efter 1944 då föreningen Borås Koloniträdgårdar bildades. Området ar som 
helhet välbevarat och står idag som ett dokument över den tid då begreppet fritid fick en all 
mer central betydelse i vanligt folks liv. Området anses besitta såväl byggnads- som samhalls- 
och socialhistoriska väsden. 



Vad säger lagen ? 

Vad finns det för lagstiftningen när det gäller bevarande: 

I Kulturminneslagen inledande bestämmelser slås det fast att: "Det är en nationell angelägen- 
het att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret for detta delas av alla." Kap 2,3 och 4 be- 
handlar fornlämningar, byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen. 

I Plan- och bygglagens (PBL) 3 kapitel finns generella regler om hänsyn till kulturvärdena i 
den fysiska miljön 

I Miljöbalken som infördes 1999 finns möjlighet att införa kulturreservat 

1 Aktörer - vem gör vad 

Kommunen 
Kommunen har genom sitt planmonopol ett primärt ansvar för att kulturmiljövårdens intres- 

i 
sen likaväl som andra allmänna intressen beaktas i den fysiska planeringen. 

Kommunstyrelsen: Har det övergripande ansvaret for den översiktliga planeringen samt 
kommunens ekonomi 

Kommundelsnämnderna: Har det övergripande ansvaret for att kulturfiigorna beaktas i sko- 
lor, fritidsverksamhet, äldreomsorg m.m. samt i den övergripande planeringen 

Bv~madsnämnden: har genom bygglovprövningen ansvaret för bebyggelsens utformning och 
miljöanpassning och anpassning till kulturhistorisk värdefull bebyggelse enligt PBL. Stads- 
byggnadskontoret har också en ökad rådgivande funktion. 

Kulturnämnden: har till uppgift att fiämja den kulturella verksamheten och har ett allriiaiit 
bevakningsansvar for kulturmiljön. Den utgör också remissinstans i plan- och byggnadsfiå- 
gor. Nämnden tar initiativ till inventeringar och andra bevarandeinsatser samt informerar om 

t och levandegör kulturmiljön på olika sätt. 

Miliöskvddsnämnden: Tillsynsmyndighet för miljö- och naturvårdsfrågor. 

Lokalforsörinin~snämnden: Svarar för all lokalförsörjning for kommunens verksamhet inklu- 
sive nybyggnad, planerat underhåll samt förvaltning av fastigheter och anläggningar, 

Riksantikvarieämbetet: Central myndighet som har ett övergripande ansvar for landets kul- 
turhistoriskt värdefulla bebyggelse, fornlämningar 
och kulturmiljöer 

Länsstyrelsen: Regional myndighet för kulturmiljövården och beslutar i ärenden enligt Kul- 
turmiljölagen. Länsstyrelsens kulturmiljöenhet bevakar kulturmiljövårdens intressen inom den 
regionala samhällsplaneringen, fördelar ekonomiska stödformer bl a i form av bidrag till kul- 
turhistorisk värdefull bebyggelse, handlägger och beslutar i ärenden rörande fornlämningar, 
byggnadsminnen m.m. Länsstyrelsen handlägger och kontrollerar även ansökningarna om 
EU: s miljöstöd for bl a skötsel av värdefulla landskapselement. 

Länsmuseet: ansvarar for vissa delar av kulturmiljövården och medverkar bl a med utred- 
ningar och bedömningar av ärenden som handläggs av länsstyrelsen. Länsmuseet yttrar sig till 



länsstyrelsen vad gäller förändringar av kyrkor, utfor antikvariska kontroller, dokumentatio- 
ner, byggnadsinventeringar, kulturmiljöprogram och arkeologiska undersökningar. Länsmu- 
seet medverkar också i den utbildnings- och informationsverksamhet (markernas mångfald) 
som fiämst riktar sig till de brukare som erhållit EU.s miljöstöd. 

De kulturhistoriska museerna: Textilmuseet och Borås museum: ansvarar bl a for kulturhi- 
storisk och textilhistorisk dokumentation i Sjuhäradsbygden samt utveckling av verksamheten 
inom kulturmiljövården och hembygdsarbetet. 

Hembygdsföreningar och byalag: De ideella hembygdsföreningarna har sedan 1900-talets 
börian spelat en stor roll som opinionsbildare vå kulturvårdens område och i praktiskt arbete 
med att bevara och vårda kultu;.historiskt värdéfulla föremål, byggnader och miljöer. I Borås 
kommun finns 17 hembygdsforeningar och två byalag. 

Enskilda insatser: För såväl kulturlandskavet som bv~madsvården har enskildas insatser haft . -- 
en avgörande betydelse. Härigenom har viktiga delar av odlingslandskapet och byggnadsmil- 
jöer bevarats. En byggnads allra säkraste skydd är utan tvekan fastighetsägarens eller bruka- 
rens eget intresse ochvilja att underhålla. 

- - . 
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Lokalresursbehovsplan för planperioden 2022-2024 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att översända Kulturnämndens lokalbehov till 

Lokalförsörjningsnämnden enligt bilagd Stratsysrapport.   

Sammanfattning 

Kulturförvaltningen har verksamhet i Kulturhuset (Stadsbiblioteket, 

Konstmuseet och Stadsteatern) samt i Textile Fashion Center (Textilmuseet 

och Kulturskolan). Det finns 10 närbibliotek. Kulturskolan har verksamhet 

även i Fristad och på Hässleholmen. Borås Museum med sina kulturhistoriska 

byggnader från olika delar av Sjuhärad är samlade i Ramnaparken.  

På kort sikt är det renovering och ombyggnad av vissa delar av Kulturhuset 

som är aktuellt liksom upprustning av närbibliotek med anpassning till 

meröppet. För biblioteksverksamheten pågår ett utvecklingsarbete som kan 

komma att påverka biblioteksstrukturen framöver. Det handlar bl. a om var 

biblioteksverksamheten ska lokaliseras i samband med att staden växer. Olika 

inriktningar diskuteras för kommande år. För det nya Sjöbohuset kommer 

projektering påbörjas under 2021 och den nya mötesplatsen beräknas stå klar 

till årsskiftet 2022/23.  

I början av 2021 kommer en utredning om Konstmuseets framtid presenteras 

med förslag på nödvändiga satsningar och upprustningar, det handlar om 

brådskande insatser för att skapa tillgänglighet till och i lokalerna, acceptabla 

magasinsförhållanden för konstsamlingen, fungerande ljus- och låssystem mm. 

I ett längre perspektiv, ca 10 år framåt i tiden, presenteras förslag på ny 

lokalisering av ett Art Center, där Konstmuseet blir en bärande del. På längre 

sikt finns planer för en black box till Stadsteatern för repetitionsarbete för att 

avlasta de publika scenerna. 

För museibyggnaderna i Ramnaparken krävs ett kontinuerligt underhåll för att 

vidmakthålla de kulturhistoriska värdena.  

Ärendet i sin helhet 

Kulturhusets reception är undermålig arbetsmiljömässigt ända sedan dess 

tillkomst i samband med Kulturhusets renovering 2010-2011. Såväl 

klimatmässigt, med drag och kyla från ytterdörrarna, som akustiskt upplevs 

miljön påfrestande för personalen. Receptionen är öppen varje dag i veckan, 
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hela dagen. Den är dessutom placerad så att den skymmer entrén till 

Konstmuseet, vilket är olyckligt ur besöksperspektiv.  

Konstmuseets byggkonstruktion från 1975 består av tryckimpregnerat virke 

vilket innehåller ämnet klorfenoler. En undersökning av RISE sommaren 2018 

bekräftar förekomsten av klorfenoler, ett ämne som avger en lukt som vissa 

upplever som mögel. Den ursprungliga byggkonstruktionen finns kvar i vissa 

väggpartier och bör bytas ut. Även Konstmuseets lastintag måste breddas. Idag 

är utrymmet alltför begränsat för att kunna ta emot större verk, vilket ofta 

samtidskonsten utgörs av. 

Konstmuseets magasin är undermåliga såväl ur tillgänglighets- som ur 

säkerhetssynpunkt. Konstverken förvaras i magasin i museets källare. Endast 

personalhiss finns vilket försvårar arbetsmiljön för museets personal.  Det 

sammanlagda ekonomiska värdet av stadens konstverk är högt, av 

försäkringsbolag värderat till mellan 80 och 90 mnkr. Ett nytt låssystem har hög 

prioritet. 

Stadsteatern har tre scener, en liten scen med plats för ca 100 personer i 

publiken och stora scenen med plats för 500. Det finns även en mindre scen i 

teaterfoajén. Verksamhetens repetitioner sker idag på dessa scener vilket 

innebär att de utnyttjas full tid. Med en s k black box skulle teatern få 

repetitionsmöjligheter på annan plats och därmed möjliggöra fler uthyrningar 

och gästspel på de andra scenerna. 

De kulturhistoriska byggnaderna i Ramnaparken och som 

Lokalförsörjningsförvaltningen förvaltar (flertalet ägs av De sju häradernas 

kulturhistoriska förening) är goda exempel på vårt kulturarv i Sjuhärad. Platsen 

är omtyckt och en plan har på Kommunfullmäktiges uppdrag tagits fram för att 

utveckla parken och museet som besöksmål. Museet är i stort behov av 

renovering samt tillgänglighetsanpassning för offentlig verksamhet. El, 

belysning, värme, ventilation, larm samt allmän- och utställningsbelysning 

behöver uppgraderas så att byggnaderna fungerar både som offentlig miljö och 

som arbetsplats.  

Folkbiblioteken i Borås är i ett skede där flera förändringar när det gäller 

lokaler, bostadsbyggande och satsningar i staden gör det möjligt att de närmaste 

åren genomföra en verksamhetsutveckling som kan möta de behov och 

önskemål invånarna har av biblioteksservice. Fler närbibliotek, framför allt i 

serviceorterna, bör bli meröppna i likhet med Dalsjöfors och Fristads bibliotek. 

Ombyggnation av Sjöbo bibliotek till Sjöbohuset kommer ske de närmaste åren 

i samband med den satsning som planeras på en ny mötesplats. Biblioteket på 

Byttorp är under projektering i samband med ombyggnad av Byttorpsskolan. 

För biblioteket på Kristineberg är framtiden oviss på grund av fastighetsägarens 

ännu ej fastställda planer. För områdena Gässlösa, Göta, Hedvigsborg och 

Kristineberg bör ett folkbibliotek finnas, placeringen bör utredas. 

Beslutsunderlag 

1. Lokalbehovsplan 2022-2024 i Stratsys. Bilaga                
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1 Inledning 

Lokalbehovsplanen skall redovisa nämndens samtliga lokalbehov 2022-2024. Behovet kommer att 
presenteras i Lokalresursplanen och ligger till grund för Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till 
investeringsplan. Lokalbehov som inte framförs i Lokalbehovsplanen kommer inte att tas med i 
investeringsplanen. 

2 Demografi 

3 Övergripande nulägesanalys 

För biblioteksverksamheten pågår ett utvecklingsarbete som kan komma att påverka 
biblioteksstrukturen framöver. Det handlar bl a om var biblioteksverksamheten ska lokaliseras i 
samband med att staden växer. Olika inriktningar diskuteras för kommande år. För Sjöbohuset kommer 
projektering påbörjas under 2021 och den nya mötesplatsen beräknas stå klar till årsskiftet 2022/23. 
Meröppen verksamhet ska installeras i vissa av serviceorternas närbibliotek. 
I början av 2021 kommer en utredning om Konstmuseets framtid presenteras med förslag på 
nödvändiga satsningar och upprustningar, det handlar om brådskande insatser för att skapa 
tillgänglighet till och i lokalerna, acceptabla magasinsförhållanden för konstsamlingen, fungerande ljus- 
och låssystem mm. I ett längre perspektiv, ca 10 år framåt i tiden,  presenteras förslag på ny lokalisering 
av ett Art Center, där Konstmuseet blir en bärande del. 
För museibyggnaderna i Ramnaparken krävs ett kontinuerligt underhåll för att upprätthålla de 
kulturhistoriska värdena. 

4 Nuläge lokaler 

4.1 Brämhult, Hässleholmen, Boda och Svensgärde 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Hässlehuset, 
Våglängdsgatan 5 

Mötesplats, kulturskola, 
bibliotek, fritidsgård 

      

Antal platser i området        

4.2 Centrum, Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, Lugnet, 

Villastaden och Östermalm 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 
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Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Kulturhuset, Sturegatan 
39-41, Schelegatan 4 

Kulturhuset: Borås 
Stadsteater (2 scener) 
Borås Konstmuseum 
(med magasin) 
Stadsbibliotek. Öppna 
utställningsytor och 
biljettkassa/reception. 

      

Klusterhuset, Sturegatan 
28 

Kontor, mötesrum och 
lunchrum 

      

Fullmäktighehuset, 
Sturegatan 36-42 

Lagerlokal       

Solbacken, Arlagatan 15 Återlämnat till LFF 
2019 

      

Röda Kvarn, 
Västerbrogatan 15 

biograf, huset byggt 
1920 

      

Simonsland, 
Textilmuseet, 
Skaraborgsvägen 501 

Museiverksamhet, 
kontor, verkstad, butik 

      

Borås Stadsteater Teater och lokaler       

Nytt konstmuseum Utredning om nytt 
museum/Art Center 
under 2020 

      

Antal platser i området        

Solbacken är tillbakalämnad till Lokalbanken. 

4.3 Dalsjöfors, Aplared, Dannike, Gånghester, Målsryd, 

Rångedala och Äspered 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Bibliotek Dalsjöfors, 
Stationsvägen 2 

Bibliotek, mötesplats, 
fritidsgård 

      

Museum, Stationsvägen 2 lokal       

Magasin, Stationsvägen 2 Magasin/lager       

Antal platser i området        

4.4 Fristad, Sparsör, Frufällan, Bredared och Borgstena 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 
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Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Musiken Hus, Stora 
vägen 4 , Fristad 

Klassrum, lokaler och 
kontor 

      

Skogslid, Gamla 
kyrkvägen 7 

Bibliotek       

Antal platser i området        

4.5 Göta, Kristineberg, Hedvigsborg, Druvefors, 

Dammsvedjan, Gässlösa och Regementet 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Centrumhuset 
Kristineberg, 
Kristinegränd 3 

Bibliotek, mötesplats, 
fritidsgård 

      

Hållingsgatan, lagerlokal lagerlokal       

Antal platser i området        

4.6 Norrby, Byttorp, Tullen, Hestra, Ekås och Getängen 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Borås Museum, 
Ramnaparken, Parkgatan 
29 

Museiverksamhet på 
sommaren, aktiviteter i 
museet och i 
Ramnaparket 

      

Norrbyhuset, Västra 
Nygatan 52 

Bibliotek, mötesplats       

Byttorpsskolan, 
Vindelgatan 2 

Bibliotek, mötesplats       

Borås Museum, 
Ramnaparken 

Utställningslokal, 
kontor 

      

Antal platser i området        

4.7 Odefinierat område 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Sandgärdsskolan, 
Alingsåsvägen 8 

Bibliotek, mötesplats       
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Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Trandaredskolan, 
Trandaredsgatan 36 

Bibliotek, mötesplats       

Viskaforsskolan, 
Varbergsvägen 

Bibliotek, mötesplats       

Segloravägen Viared, 
Segloravägen 32 

Lager Stadsteatern       

Antal platser i området        

4.8 Sjöbo, Alideberg och Tosseryd 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Bibliotek Sjöbo, Sjöbo 
Torg 7 

Bibliotek, mötesplats, 
fritidsgård 

      

Antal platser i området        

Ny mötesplats, Sjöbohuset, projekteras efter fullmäktigebeslut nov 2020 

5 Förändrat behov 

I avsnittet beskrivs de objekt som har ett förändrat behov och som ska ingå i 
Lokalförsörjningsnämndens lokalresursplan. 

5.1 Centrum, Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, Lugnet, 

Villastaden och Östermalm 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2024 

Kulturhuset, 
Sturegatan 39-41, 
Schelegatan 4 
Museum, teater, 
bibliotek, 
utställningsytor i 
foajén 

Renovering / 
Upprustning 

    

Solbacken, 
Arlagatan 15 
Kontor, scener, 
lokaler 
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Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2024 

Röda Kvarn, 
Västerbrogatan 15 
biograf 

Renovering / 
Upprustning 

    

Borås Stadsteater 
Teater och lokaler 

Behov av byggnation     

Nytt konstmuseum 
Utställningslokal/ 

Behov av byggnation     

Summa      

Solbacken är lämnad till Lokalbanken 2019 

Kulturhuset, Sturegatan 39-41, Schelegatan 4 

Förändrat behov och orsak 

Kulturhuset: Ombyggnad av biljettkassa/reception (arbetsmiljöproblem) entréytor ska utnyttjas bättre, 
(väggmoduler, belysning, inredning) byte av ingångsdörrar, Konstmuseet - bredda lastintag, nya 
entrédörrar, byte av väggar med klorefenoler, nytt låssystem, större hiss, med mera. En utredning pågår. 
Stadsteatern - black box för repetitioner för att avlasta scenerna, en varm lagerlokal för scenografi, 
dekor och rekvisita. 

Solbacken, Arlagatan 15 

Förändrat behov och orsak 

Lokalen tillbakalämnad till lokalbanken 2019 

Röda Kvarn, Västerbrogatan 15 

Förändrat behov och orsak 

Underhåll och anpassning 

Borås Stadsteater 

Förändrat behov och orsak 

Byggnation av en Black Box till stadsteatern. Behov av repetitionsytor för att frigöra lilla och stora 
scenen. En varm lagerlokal för scenografi, dekor och rekvisita. 

Nytt konstmuseum 

Förändrat behov och orsak 

Behov av mer ändamålsenliga utställningslokaler för samtidskonst. Utredning uppdrag från fullmäktige 
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5.2 Fristad, Sparsör, Frufällan, Bredared och Borgstena 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2024 

Musiken Hus, Stora 
vägen 4 , Fristad 
Klassrum, lokaler 
och kontor 

Renovering / 
Upprustning 

    

Skogslid, Gamla 
kyrkvägen 7 
Bibliotek 

     

Summa      

Musiken Hus, Stora vägen 4 , Fristad 

Förändrat behov och orsak 

Nuvarande lokaler är inte ändamålsenliga. Alternativa lokaler bör undersökas 

Skogslid, Gamla kyrkvägen 7 

Förändrat behov och orsak 

Klart 

5.3 Göta, Kristineberg, Hedvigsborg, Druvefors, 

Dammsvedjan, Gässlösa och Regementet 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2024 

Centrumhuset 
Kristineberg, 
Kristinegränd 3 
Mötesplats, bibliotek 

Renovering / 
Upprustning 

    

Summa      

Centrumhuset Kristineberg, Kristinegränd 3 

Förändrat behov och orsak 

Nytt bibliotek ska utredas, oklart om underhåll och anpassning 
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5.4 Norrby, Byttorp, Tullen, Hestra, Ekås och Getängen 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2024 

Borås Museum, 
Ramnaparken, 
Parkgatan 29 
Museum med 
utställningar, 
friluftsmuseum med 
flera byggnader 

Renovering / 
Upprustning 

    

Byttorpsskolan, 
Vindelgatan 2 
Förskola, bibliotek 

Renovering / 
Upprustning 

    

Borås Museum, 
Ramnaparken 
Utställningslokal, 
kontor 

Behov av byggnation     

Summa      

Borås Museum, Ramnaparken, Parkgatan 29 

Förändrat behov och orsak 

Renovering och tillgänglighetsanpassning 

Byttorpsskolan, Vindelgatan 2 

Förändrat behov och orsak 

Nytt bibliotek i samband med ombyggnation 

Borås Museum, Ramnaparken 

Förändrat behov och orsak 

Inget behov pga ändrade planer 

5.5 Odefinierat område 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2024 

Sandgärdsskolan, 
Alingsåsvägen 8 
Förskola, bibliotek 

     

Viskaforsskolan, 
Varbergsvägen 
Förskola, bibliotek 

Renovering / 
Upprustning 
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Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2024 

Summa      

Sandgärdsskolan, Alingsåsvägen 8 

Förändrat behov och orsak 

Renovering klar, anpassning för meröppet 

Viskaforsskolan, Varbergsvägen 

Förändrat behov och orsak 

Anpassning för meröppet 

5.6 Sjöbo, Alideberg och Tosseryd 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2024 

Bibliotek Sjöbo, 
Sjöbo Torg 7 
bibliotek 

Renovering / 
Upprustning 

    

Summa      

Bibliotek Sjöbo, Sjöbo Torg 7 

Förändrat behov och orsak 

Pågående utredning för ombyggnation till "Sjöbohuset", Kraftsamling Sjöbo 


	4. Redovisning av 2020 års inköp av konst, Konstmuseet, skrivelse
	4. Bilaga - Inköp till Konstmuseet 2020

	5. Redovisning av delegationsbeslut 210125, samlat dokument
	2020-00160 Ordförandebeslut, stängning av bibliotek tom 17 jan 21
	2020-00160 Ordförandebeslut att stänga folkbiblioteken i Borås from 22 dec till 24 jan
	2020-00160, Ordförandebeslut 2020-12-28
	2020-00185 Ordförandebeslut att ställa in premiär av föreställning på Borås Stadsteater

	6. Inkomna o avgivna skrivelser 210125
	7. Bidrag till studieförbunden 2021, skrivelse
	7. Bilaga 1 - Bilaga - Bidrag per förbund 2021
	7. Bilaga 2 - Kommunbidragsrekommendation-2021

	8. Redovisning av 2020 års kulturprojekt, En snabb slant och Projekt- och arrangemangsbidrag, skrivelse
	8. Bilaga 1 - Sammanställning En snabb slant 2020
	8. Bilaga 2 - Sammanställning Projekt- och Arrangemangsbidrag 2020

	9. Ansökan om årsbidrag för kulturverksamhet 2021, skrivelse
	9. Bilaga 1 - Förslag fördelning av Föreningsbidrag 2021 4 jan
	9. Bilaga 2 - Årsbidrag KF 2016

	10. Arbetsstipendium inom kultur, skrivelse
	10. Bilaga 1 - REGLEMENTE ARBETSSTIPENDIUM och KULTURBELONING
	10. Bilaga 2 - REGLEMENTE FOR UTDELNING AV UTBILDNINGSSTIPENDIUM

	11. Yttrande över inbjudan till samråd över detaljplan för Räveskalla 1 19 - Allén 8, Sjömarken, Borås stad
	11. Bilaga - Planbeskrivning Detaljplan för Sjömarken, Räveskalla 1 19

	12. Yttrande över detaljplan för del av Hestra Parkstad, Torpa Hestra 4 4 med flera Borås Stad
	12. Planbeskrivning Granskning 2 Torpa-Hestra 4 4

	13. Yttrande över inbjudan till samråd för detaljplanen Villastaden, Tranan 2, Borås Stad
	13. Bilaga 1 - Planbeskrivning Villastaden, Tranan 2
	13. Bilaga 2 - Kulturmiljöprogram Värdefulla kulturmiljöer i Borås kommun

	14. Lokalresursbehovsplan för planperioden 2022-2024, skrivelse
	14. Bilaga 1 - Lokalbehovsplan 2022-2024 (Kulturnamnden)




