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Örgryte koloniområde avbildat på ett vykort från 1927–1930. Källa: Den gömda kolonin, en oas i Krokslätt (2015).

1.0 Inledning
1.1 Bakgrund

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Örgryte koloniträdgård etablerades 1915 och är en av
Göteborgs äldsta koloniområden. Gällande planbestämmelser för undersökningsområdet överensstämmer
inte med områdets nuvarande funktion (Stadsplanen
II-2542, 1944). Något som resulterar i att fastighetskontoret inte bevilja lovpliktiga åtgärder som frångår
nuvarande detaljplanebestämmelser. Föreningen kan
enligt arrendeavtal besluta om åtgärder som inte kräver
bygglov. Flera kolonilotters enskilda stugor är i behov
av upprustning och anpassning till de regler som gäller
enligt föreningens arrendeavtal. Ett upphävande av detaljplan föreslås därför av Stadsbyggnadskontoret och
skulle innebära att alla frågor prövas direkt i bygglov.

Administrativa uppgifter för Örgryte
koloniträdgård (Göteborgs Stad, 2021)
Fastighetsbeteckning: Krokslätt 708:501
Antal kolonilotter: 41 st
Kolonilotternas tomtstorlek: 240–300 m²
Koloniområdets totala yta: 12 000 m²
Tillkomstår: 1915

laget kommer att kunna användas i planprocesser och i
bedömning vid framtida bygglovsåtgärder. Rapporten
genomfördes hösten 2021 om projektuppgift inom det
Bebyggelseantikvariska programmet vid Göteborgs
Universitet.



På uppdrag Stadsbyggnadskontoret och Göteborgs
stadsmuseum har kulturmiljöunderlag utarbetats som
syftar till att öka kunskapen om områdets historiska
ursprung och strukturella utveckling.Kulturmiljöunder-
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Ett flertalet platsbesök har genomförts med syfte att
inventera och beskriva dels landskapet i sin helhet,
koloniträdgårdens omgivning, gatustruktur, koloniträdgårdens lotter och bebyggelse. Metoden för inventeringen utgår från Boverkets checklista (Boverket,
2021). Bebyggelseinventeringen (bilaga 1) fokuserar
på bebyggelsens exteriör på en övergripande nivå. Som
en följd av attbyggnadsinventeringen genomfördes i
november har det inte varit möjligt att på en detaljerad
nivå beskriva koloniträdgårdens växtlighet annat än på
en generell nivå.

1.2 Syfte & uppdragsbeskrivning
Huvudsyftet med kulturmiljöunderlaget är att utreda
Örgryte koloniområdes kulturvärden, som skall ligga
till grund för riktlinjer i en eventuell framtida stadsutveckling.
Stadsbyggnadskontoret önskar att uppdraget ska
belysa koloniområdets historiska ursprung och bebyggelseutveckling fram till idag. Det är av betydelse
att beskrivningen kopplas till områdets stadsbyggnadshistoriska sammanhang och till övriga kolonistugeområden i Göteborg. Kulturmiljöunderlaget bör
enligt uppdragsgivare innefatta en dokumentation av
områdets bebyggelse och dess kulturhistoriska värden.
Befintliga upplevelsemässiga kulturkvaliteter och stadsbyggnadsreferenser beskrivs och illustreras med stöd
av fotografier och grafik för att formellt säkerhetsställa
kulturvärden. Vidare målsättning är att lärandemålen
uppfylls i aktuell kurs: KBA520 Projektarbete: Kulturmiljö i planering, 15 hp.

Beskrivningen av koloniområdet utgår från byggnadsinventeringens insamlade information om materiella egenskaper.tBeskrivningsavsnittet är således en
nulägesbeskrivning och ingen historisk redogörelse. I
slutet av beskrivnings avsnittet redovisas en karaktärisering av Örgryte kolonistugor vilket i sin tur har legat
till grund för en klassificering av bebyggelse området
i avsnittet kulturhistoriskvärdering. För
 att formellt
kunna säkerställa områdets kulturhistoriska värden har
värdebärande karaktärsdrag identiferats av kolonistugorna och kunnat klassificerats I sin helhet.

1.3 Metod och läsanvisning

Riksantikvarieämbetets definition av vad som menas
med kulturhistoriskt värde är utgångspunkt i identifierandet av Örgrytekolonins värdebärande egenskaper.“Kulturhistoriskt värde avser de möjligheter
materiella och immateriella företeelser kan ge vad
gäller att inhämta och förmedla kunskaper om och
förståelse av olika skeenden och sammanhang − samt
därigenom människors livsvillkor i skilda tider, inklusive de förhållanden som råder idag.” (RAÄ 2015s. 37)

Kulturmiljöunderlagets indelning är uppdelad i fyra
delar och utgår från Riksantikvarieämbetets plattform
Kulturhistorisk värdering och urval (2015-), som
förespråkar att processen bryts ner i en beskrivande
respektive en analyserande del. Rapporten inleds med
uppdragsbeskrivning och förutsättningar såsom lagstiftning och planförutsättningar. Beskrivande delar
inrymmer: koloniområdets historik och stadsbyggnadsutveckling. Beskrivning- och karaktärisering av
utredningsområdet och en byggnadsinventering över
samtliga byggnader. Analysen utgörs av kulturhistorisk
värdering och klassificering.

Den kulturhistoriska värderingen utgår från Riksantikvarieämbetets kriterier. Dels dess möjlighet till
förståelse och kunskap som svarar på hur tydligt det går
att avläsa det kulturhistoriska sammanhanget på platsen.
Kulturhistorisk helhet svarar på vad som är bevarat och
kulturhistorisk relevans redogör för en lokalhistorisk
kontext.

Varierande källmaterial kompletterar varandra i
förståelse av koloniområdets utveckling. Historiken
bygger på litteratur- och arkivstudier. Primärkällor från
Örgryte koloniträdgårdars föreningsarkiv och arkivet
från Föreningen Göteborgs koloniträdgårdar (FGK).
Arkivalier bestående av verksamhetsbeskrivningar som
årsberättelser, typritningar och fotografier över koloniträdgårdar i Göteborg. Beskrivning av det historiska
landskapet utgår från lantmäteriets historiska kartor redogörs i avsnittet 4.1 Områdets framväxt under 1600–
1800-tal. Jämförelser av kartor och flygbilder besvarar
frågeställningar om vad som försvinner över tid och
vad som består. Kolonistugornas successiva ombyggnationer har delvis kunnat spårats i bygglovshandlingar.
Utöver skriftliga källor har samtal genomförts med en
representant från Örgryte koloniträdgårdsförening.

Underrubriken Koloniområdets funktion utgår från
användarvärde och den kulturella signifikans som är
beskrivet i den internationella konventioner som The
Burra Charter. Med signifikans menas en samlad betydelse av alla värden. Konventionen The Burra Charter
redogör för hur immateriella värden kan identifieras
och dokumenteras.
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Översiktskarta över utredningsområdet: Grön markering visar rester av sjukvårdsinrättningens grönytor. Blå markering visar
Mölndalsåns sträckning i öster. Ljusrosa markering visar Buråsskolan, lila markering det f.d Epidemisjukhuset och den röda
markeringen ett gruppboende. Rosa, blå och gul markering visar de flerbostadshus med varierande arkitektur och byggnadsår inom utredningsområdet.

1.4 Sammanfattning

“The cultural significance of a place and other issues
affecting its future are best understood by a sequence
of collecting and analysing information before making
decisions. Understanding cultural significance comes
first, then development of policy and finally management of the place in accordance with the policy.
This is the Burra Charter Process.”
(Burra charter, Article 6.1, ICOMOS, 2013.)

Följande stycke presenterar kulturmiljöunderlags
resultat med utgångspunkt från studiens syften. Örgrytekolonins kulturhistoriska sammanhang kan ses
i ett nationellt perspektiv som är präglad av koloniträdgårdsrörelsens framväxt. Ett regionalt perspektiv
utifrån Föreningen Göteborgs koloniträdgårdsförenings verksamhet, liksom ett lokalhistoriskt perspektiv
som berättar om Krokslätts stadsutveckling. Örgryte
koloniområde har miljöskapande värden för stadsdelen Krokslätt. Koloniområdet har sedan 1915 haft en
kontinuerlig funktion som koloniområde. Området är
i högsta grad socialhistoriskt intressant i och med att
anläggandet initierades av fabriksägare längs Mölndalsån och läkare vid Örgryte epidemisjukhus. Både då
och nu har Örgryte Koloniområde bidragit till grönska
till stadsbilden, odlingsmöjligheter och rekreation för
kolonister. Koloniträdgården som ett grönt mellanrum
i stadslandskapet bidrar till upplevelsevärden. På grund
av den historiska kopplingen mellan koloniområdet och
områdets industrier kring förra sekelskiftet har koloniträdgården ett tydligt lokalhistoriskt värde.

För Örgryte koloniområde är användarperspektivet
centralt, själva

användandet kan ses som ett immateriellt kulturvärde utifrån ovanstående definition. Med att
definiera koloniområdets social funktion och betydelse
för människor kan ett bevarande motiveras.
Varje stycke innehåller en beskrivning, motivering och
sammanfattning med värdebärande egenskaper i punktform. Till sist redogörs ett förslag på en kulturhistorisk
klassificering av bebyggelsen för att formellt kunna
säkerhetsställa ett skydd. Avslutningsvis görs en konsekvensbedömning över hur koloniområdets kulturvärden
skulle komma att påverkas av eventuella förändringar
såsom upphävande av detaljplan.
6
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Kolonistuga 48 visar en stuga med äldre karaktär som har byggts om- och till vid ett flertal tillfällen.

Kolonilotterna är 240–300 m² till ytan. Byggnaderna
är placerade i lotternas bakkant och är underordnade
kolonilottens trädgård i avseende till storlek. Majoriteten av kolonilotterna har en gräsmatta och en centralt
placerad gång i grus eller plattor som leder fram till
stugan. På gräsmattan finns det i många fall ett eller ett
flertal frukt- eller prydnadsträd. Längs med kolonilottens ytterkanter är det ofta planteringar av olika slag,
ex perennrabatter eller bärbuskar. Lotternas planlösning
överensstämmer med de ideal och principer kring hur
koloniträdgårdar planerades under det tidiga 1900-talet.

Koloniområdet som helhet

Beskrivning & kulturhistorisk värdering:
Koloniträdgårdens totala yta är ca 12 000 m², utformad
som en rektangulär planform i en öst-västlig riktning.
Koloniområdet är organiserat i 41 stycken rektangulära
odlingslotter i anslutning till två stycken grusade gångar som löper genom hela koloniområdet. Sträckning
av grusgångar är ursprunglig.Koloniträdgårdens
gemensamma föreningslokal är placerad i närheten
av ingångarna på den östra sidan. Föreningslokalerna
angränsar till en allmän grönyta som tidigare var placerad i områdets mitt. Det ger kunskap och förståelse
för koloniområdets ursprungliga planlösning och de
gemensamma ytornas centrala placering i koloniområdet innan avstyckningen vid 1960-talet. I områdets mitt
följer ett tätare bebyggelsemönster då byggnaderna från
vardera stig är placerade med baksidorna mot varandra.
Buråsberget är särskilt närvarande vid Örgrytekolonin
och genererar upplevelsemässiga kvaliteter. Koloniområdets låga bebyggelse och öppna ytor möjliggör
siktlinjer mellan Buråsberget och Mölndals dalgång
och ger en översikt över det omgivande områdets
stadsbyggnadsutveckling. Koloniområdets placering
i stadslandskapet, dess utformning med tomtdelning
och vägnätets sträckning är till stor del bevarad sedan
anläggandet vid 1915.

De primära värdena finns i koloniområdets helhet, dess
ursprungliga planlösning och bebyggelsestruktur. Samkompositionen mellan byggnaderna och trädgårdens
växtlighet bidrar till områdets sammanhållna karaktär. Örgrytekolonins användande och funktion har en
historisk kontinuitet under drygt 100 år. Föreningslivets
organisering, odling och samvaro är meningsskapande
en verksamhet och har ett stort bruksvärde. Bruksvärdet
är tätt sammankopplat med de materiella värdena då
trädgårdsarbete, odling och vård av det biologiska kulturarvet är beroende av områdets materiella strukturer.
Konsekvensanalys.
Enskilda byggnadsvolymer och trädgårdars växtlighet
får inte vara skymmande då bevarandet siktlinjer är av
7
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betydelse för områdets karaktär. Det är inte förändringar
i sig som påverkar områdets sammanhållna karaktär utan
det handlar om hur förändringar är utförda. All bebyggelse somfattas av det generella varsamhetskravet liksom
underhållskrav. Pbl 8:14 och 8:17 §§ Varsamhet som
princip bör vara ledord i hantering av all bebyggelse.

Enligt PBL, kap 2, 6§ är det av vikt att befintliga
karaktärsdrag respekteras och lyft fram vid ändringar
och tillägg. Det handlar även om kolonilottens trädgård
och komplementbyggnader. Ett fristående förråd bör
helst underordnas huvudbyggnaden, i avseende till
dimension och byggnadsdetaljer. Något som är viktigt
att ta hänsyn vid en kulturhistorisk värdering är att i
en tillbyggd byggnad kan det finnas ursprungsmaterial
och byggnadsdetaljer som kan vara byggnadstekniskt
intressanta. Detaljer som förråd, grind och flaggstång
kan vara relaterat till en äldre trädgård. All bebyggelse
omfattas av det generella varsamhetskravet och underhåll. Pbl 8:14 och 8:17 §§

Konsekvensen av större och mer permanenta byggnadsvolymer skulle kunna resultera i att skalan på
bebyggelsen förändrar relationen och samhörigheten
mellan den småskaliga kolonibebyggelsen och dess
trädgårdsstruktur. Större byggnader, därtill trädäck och
hårdgjorda ytor resulterar i att mer mark tas i anspråk
för byggnader än för trädgård och odling. Vilket i det
långa loppet skulle kunna påverka förståelsen för områdets funktion som koloniområde.

Konsekvensanalys
I och med nuvarande detaljplanebestämmelser kan inte
fastighetskontoret bevilja lovpliktiga åtgärder. Enligt
arrendeavtalet kan föreningen utföra åtgärder som inte
kräver bygglov. Flera kolonilotter är i behov av upprustning eller anpassas till föreningens arrendeavtal. Kolonistugornas förändringsgrad liksom graden av underhåll
har under årens lopp påverkats av planprocesser.

Koloniområdets bebyggelse

Beskrivning & kulturhistorisk värdering
Merparten av Örgrytekolonins kolonistugor består av en
mindre byggnadsvolym med fasadmaterial bestående av
trä, svart sadeltak av papp eller plåt är vanligast.

Omkringliggande bebyggelse

Utförandet har påverkat av föreningsstadgar och arrendekontrakt som har en reglerande verkan på byggnadsarea och höjd, liksom byggnadernas placering.
Enligt arrendeavtal får den sammanlagda byggnads

arean inte överstiga 35 kvm, max 4,3 m nockhöjd. De
äldre stugornas planlösning påminner om enkelstugans
karaktär i en sammanhållen volym avseende höjd och
bredd, tillägg med glasveranda är vanligt. Vikten av ett
proportionerligt byggande och det enkla utförandet är
några av de byggnadstraditioner som har levt vidare i
koloniområdets äldre stugor. Utformningen av kolonistugorna speglar olika tiders byggnadsideal, något
som i sig skapar variation i området. Utförandet har
påverkats av typritningar och byggsatser, tillgång till
material och resurser. Karaktäriserande egenskaper för
äldre stugor: Locklistpanel vars profiler är anpassad till
byggnadens storlek, träfasaden har behandlats med röd
slamfärg eller linoljefärg. Taket är i ett enkelt utförande,
papp, plåt eller lertegel. Det finns ett ryggsäcksförråd i
stugornas bakkant. Det finns en variation av fönster.

Mölndalsån och områdets dalgång utgör naturliga avgränsningarna i landskapet. Vyn från koloniträdgården högsta punkt visar årsringarna i staden som
har vuxit fram sen koloniträdgården grundades. Bostadsbebyggelsen omkring koloniområdet ger uttryck för
1900-talets varierad stadsbebyggelse med flerfamiljshus. Omgivande bebyggelse kontrasterar till koloniträdgårdens låga bebyggelse och förstärker upplevelsen
att trädgården upplevs som gömd och nästintill avskild
i en relativt tät stadsbebyggelse. Närområdet sydväst
om Örgrytekolonin visar en socialhistoriskt sammanhållen miljö bestående av Örgryte sjukhem, f.d Örgryte
Epidemisjukhus, Buråsskolan. Byggnaderna är utpekat
i Göteborgs Stads bevarandeprogram och beskrivs som
kulturhistoriskt viktiga miljöer (Lönnroth, 1987). Byggnaderna hålls samman av ett kuperat lövskogparti vilket
tidigare var en parkmiljö tillhörande nämnda vårdinstitutioner. Parkmiljöen återspeglar en medicinhistorisk
syn i hur närhet till naturen gav rekreativa värden till
patienter och sjukvårdspersonal. Epidemisjukhuset

är exteriört bevarat och visar tydligt på sekelskiftets
formspråk och material. Koloniträdgårdens placering i
stadslandskapet förstärker omkringliggande bebyggelse
kulturhistoriska värde.

Det är framförallt en större byggnaddimension som
särskiljer koloniområdets nyare stugor från de äldre
småskaliga byggnaderna. Om- och tillbyggnader har
påverkat byggnadernas helhet över tid. Förskjutningen
av koloniträdgårdens funktion speglar till viss del enskilda byggnaders karaktär. Från att koloniträdgårdens
primära funktion varit självhushållning visar bygglovsritningar att nybyggnationer av kolonistugor har allt mer
en fritidshuskaraktär och är uppförda i en större skala.

Det är av vikt att omkringliggande bebyggelse inte
skymmer koloniträdgården, vilket skulle påverka koloniområdets helhetsupplevelse.
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N

GÖTEBORG

MÖLNDAL
1
2
Kartutsnitten visar koloniområdets 0placering i relation
till Göteborg
och3 km
Mölndal. Örgryte Koloniområde är markerat med rött.
Skala 1:46 200, SWEREF 99 TM, RH 2000.
Källa Lantmäteriet, 2021.

2.0 Förutsättningar
240 m

N 6397281

Fördjupad översiktsplan

2.1 Utredningsområdet

I den fördjupade översiktsplanen över Mölndals dalgång klassificeras Örgrytekolonin som
ett urbant grönområde. FÖP:en lyfter fram att
grönytor längs Mölndalsån ska utvecklas genom
gröna stråk. De gröna stråken binder samman
grönområden mellan den västra och östra sidan
om Mölndalsån (FÖP 2015, 66). I sociotopkartan
som definierar platsers funktion för människor
beskrivs Örgrytekolonin som ett av Göteborgs
äldsta koloniområden.

Det aktuella utredningsområdet är placerat i
söder om Göteborgs utkant, i stadsdelen
Krokslätt vid gränsen till Mölndals kommun.
Örgryte koloniträdgård är beläget vid
Helmutsrogatan och Milpålegatan. Områdets
placering är utpekat med röd markering på
bilden ovan.

2.2 Planförutsättningar
Översiktsplan

Detaljplan

I Göteborgs översiktsplan från 2019 är utredningsområdet klassat som ett koloniområde.
Örgrytekolonin är tillsammans med andra
koloniträdgårdsområdet beskrivet som gröna
strukturer som ger tillgång till rekreation och
möjlighet till föreningsliv. (ÖP 2009, 1:96).

I den gällande stadsplanen från 1944 är koloniområdets nuvarande funktion inte beskriven.
Istället anger beskrivningen till stadsplanen att
området är klassificerat som ett allmänt ändamål
(A) lekstugeändamål (Nr) och idrottsändamål (Ri).
9
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Bilden visar en av den aktuella stadsplanen (1480K-II-2542) Röd markering visar koloniområdets nuvarande placering.
Källa Stadsbyggnadskontoret Göteborg.

Skyddsbestämmelser

2.3 Lagstiftning

Inom koloniträdgårdsomdet finns det inga känInom koloniträdgårdsomdet finns det inga kända
fornlämningar. En "möjlig fornlämning" finns i
anslutning till undersökningsområdet -delen på
karta är idag helt bebyggd och dess läge har inte
bekräftats i fält enligt tillhörande inventeringsbok (RAÄ, fornsök 2021).

I avsnittet lagstiftning ges en redogörelse av plan- och
bygglagen och de kapitlen som specifikt är kopplat kulturmiljövårdande insatser. I korta drag får inte byggnad
med särskilt värdefull historisk, kulturhistorisk, miljö
mässig eller konstnärlig synpunkt förvanskas. För att
undvika det ska byggnadens karaktärsdrag underhållas
varsamt och med hänsyn till byggnadens karaktärsdrag
och värdefulla synpunkter. Boverkets byggregler ger ett
förtydligande varsamhetsbestämmelser och förvanskningsförbudet innebörd.

Örgryte koloniträdgårdar är inte placerat inom
ett riksintresseområde för kulturmiljövården.
Örgrytekolonin omnämns däremot i Göteborgs
Stads bevarandeprogram (Lönnroth, 1987. 147–
149) under övrigt, i beskrivningen av Krokslätt:

Plan- och bygglagen (SOU 2010:900)

Förvanskningsförbudet och varsamhetskravet specificeras i Plan- och bygglagen. Varsamhetskravet gäller
alla byggnader och bör vara ledsagande vid underhåll
och ändringar av befintliga byggnader.

”Örgrytekolonin” (708:511) anlades på 1910-talet och
omfattar en välbevarad miljö. Sjukhemmets äldre del
(kv 152) som tillkom på 1920-talet är socialhistoriskt och
byggnadshistoriskt intressant. Örgryte koloniträdgårdar
och Örgryte sjukhem utgör tillsammans med f d Örgryte
Epidemisjukhus en värdefull kulturhistorisk miljö”

Förvanskningsförbudet, 8 kap. 13 §:
“En byggnad som är särskilt värdefull från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får
inte förvanskas”.
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Flygfoto med färgmarkeringar: Blå markering visar Buråsskolan och det f.d Epidemisjukhuset som är upptagna i Göteborgs
Stads bevarandeprogram från 1987. Den rosa markeringen visar koloniområdet och Örgryte sjukhem som omnämns som en
del av den kulturhistoriska miljön under övrigt i bevarandeprogrammet. Källa: Lantmäteriet 2021, Lönnroth 1987.

Varsamhetskravet, 8 kap 17§:
“Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska
utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens
karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden.”

Det står även att:
“Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder
avseende byggnader som inte ingår i ett ärende enligt
denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden
skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras
varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och
tillvaratas. Lag (2014:477)”

Underhåll och varsamhet, 8 kap. 4 §
“Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär
och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk,
miljömässig och konstnärlig synpunkt. Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk,
miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.”

Boverkets byggregler (BFS 2011:6)

Plan- och bygglagen ligger till grund för Boverkets
byggregler. De allmänna råden i BBR förtydligar
innebörden för varsamhetsbestämmelser och förvans
kningsförbudet i Plan- och bygglagen. Även en
precision i vad som menas med ett särskild värdefullt
bebyggelseområde eller en specifik byggnad.

Allmänna och enskilda intressen, 2 kap. 6§
“Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder
avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna
lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och
placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till: stads- och landskapsbilden, naturoch kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan.“

• Särskilt betydelsefull för platsens lokala traditioner
eller identitet,
• Byggnader före 1920 ska enligt föreskrifterna fylla de
kriterier för vad som anses vara en särskild värdefull
byggnad.
• Byggnader av allmänt kulturhistoriskt värde, miljö
skapande egenskaper
11
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2.4 Ägandeförhållanden
Krokslätt 708:501
Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar (FGK) arrenderar hela koloniområdet från Göteborgs kommun,
som är markägaren. Göteborgs kommun företräds av
fastighetskontoret. Kolonilotterna upplåts till privat
personer genom ett arrendeavtal med Föreningen
Göteborgs Koloniträdgårdar (FGK). Stugorna säljs på
öppna marknaden till privatpersoner som äger stugorna
men inte tomten (Göteborgs Stad, 2021).
Arrendeavtal

Arrende och skötselavtalet för Örgytekoloniträdgårdar
beskriver följande:
”På kolonilotten uppförda byggnaders sammanlagda byggnadsarea får inte överstiga 35 kvm (inklusive
komplementbyggnad) med max 4.3 m nockhöjd. Huvudbyggnaden ska vara minst 15 kvm, bygglov måste
inhämtas. Utöver 35 kvm får ett växthus om max 7,5
kvm uppföras. Avståndet mellan huvudbyggnad/komplementbyggnad och lottgräns ska vara minst 0,75 m.”
(Örgryte koloniträdgårdsförenings arkiv, 2021)
Jordabalk (SOU 1970:994) 13 kap. Tomträtt

2 § “Tomträtt får upplåtas i en fastighet som tillhör
staten eller en kommun eller som annars är i allmän ägo.
Om regeringen för ett särskilt fall medger det, får tomträtt
upplåtas även i en fastighet som tillhör en stiftelse”
Ett exempel på ett arrendekontrakt som skrevs mellan
koloniföreningen och kolonister, 1900-tal. Källa: Örgryte
koloniförenings arkiv.

3 § “Avtal varigenom tomträtt upplåtes skall upprättas
skriftligen. I handlingen skall uttryckligen anges att
upplåtelsen avser tomträtt. Ändring eller tillägg som ej
avfattas skriftligen är utan verkan.”

12
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Bilden från Hallands Konstmuseum visar en koloniträdgård i Göteborg 1918.

3.0 Kolonirörelsens his3.1 En internationell utblick
Det finns ett tydligt samband mellan industrialismens
urbanisering och. Städer i Europa under 1800-talet
präglades av trångboddhet och svåra bostadsförhållanden. På grund av detta blev det allt mer brådskande att
förbättra levnadsförhållanden för stadens arbetare som
levde och verkade inom industrin. Idéen om att få tillgång till grönska och frisk luft skulle göra människan
gott ligger till grund för några av de stadsplaneringsideal som skulle få spridning vid sekelskiftet. Ett verktyg
blev att öka tillgång till grönska och odlingsytor för
arbetarklassen vars resurser var knappa för att äga
sin egen mark. I England spreds tanken om Ebenezer
Howard’s trädgårdsstad där en av utgångspunkterna var
självhushållning och tomträtt. (Eriksson, 1990, 278.)

Illustrationen visar Howards modell över trädgårdsstaden
(Wikimedia Commons).

Koloniträdgårdsföreningar organiserades i tyska städer
i slutet av 1800-talet. Staten anlade odlingsmark på
obebyggda tomter, ofta i stadens utkanter, som i sin tur
utarrenderas till arbetarna. Tillvägagångssättet skulle få

genomslag och sedan spridas över Europa. Anläggandet
av koloniträdgårdar skulle komma att ske på privata
initiativ men på mark som uppläts på arrende av staten
eller privata markägare. (Lindhagen, 1916, s 12)
13
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Fotografi på stuga nummer 13 från tidigt 1900-tal. Källa Den gömda kolonin.

Anna Lindhagens inflytande på den svenska
kolonirörelsen
Anna Lindhagen (1870–1941) politiker och rösträttsaktivist hade studerat de danska koloniträdgårdarna och
beskriver utformning och syftet med kolonilotter i
skriften Koloniträdgårdar och planterade gårdar från
1916. Det var de danska kolonihavarna som inspirerade till att de första koloniträdgårdarna som anlades i
Sverige, i Malmö 1895 och Landskrona 1888 (Lindhagen 1916, 13). Idéen om självhushållning återkommer
parallellt i Sveriges egnahemsrörelse, vars tankegångar
hämtades från Howards England. Genom riktade lån till
arbetare gavs möjlighet till att uppföra sitt egna boende
med möjlighet att kunna anlägga en egen köksträdgård.
Syftet med de riktade lånen var att minska emigrationen till Amerika och förbättra levnadsförhållandena
för arbetarklassen. Att sköta om sitt egna hem ansågs
även kunna minska intresset av att organisera sig inom
arbetarrörelsen. (Eriksson 1990, s. 415). I Lindhagens
skrift blir det tydligt att koloniträdgårdar skulle ha
samma funktion som egnahemsträdgården. En mängd
handböcker inom odling och trädgårdsliv gavs ut,
exempelvis av Rudolf Abelin som gav beskrivningar för
trädgårdens utvecklingsmöjligheter i sin skrift Den mindre täppan. Där skriver Abelin att trädgårdsarbetet har
en fostrande funktion för arbetaren (Abelin 1914 s.17).

ANNA LINDHAGEN (1870–1941)
• Född och uppvuxen i Stockholm
• Socialdemokratisk politiker och debattör
• Ordförande i Stockholms kvinnliga
rösträttsförening
• Medlem i Svenska föreningen för
moderskydd och sexualreform
• Ordförande i Rädda barnen
• Ordförande i Föreningen Koloniträd
gårdar i Stockholm
• Författare bl a till skriften Koloniträd
gårdar och planterade gårdar 1916

Angående placeringen för anläggandet av koloniträdgårdar framhåller Lindhagen att vattentillgång är
en viktig förutsättning. Vid själva koloniträdgårdsområdet bör det finnas en sammanhållen regelbundenhet i
hur byggnader och växtlighet är placerade. Lindhagen
framhöll även att det behövde finnas en variation och
anpassning till landskapet för att göra utformningen
14

KULTURMILJÖUNDERLAG ÖRGRYTE KOLONITRÄDGÅRD | KOLONIRÖRELSEN

”Koloniträdgårdar äro goda stridsmän i kampen i kampen mot våra
båda tidssjukdomar: tuberkulos och överansträngda nerver”
Anna Lindhagen (Lindhagen 1916, s 6.)

Ovan till vänster: Fotografi av Anna Lindhagen, 1920–1930, Fotograf Okänd. Källa: Stockholms stadsmuseum: fotonummer
E 32185. Ovan till höger: Illustrationen är från Lindhagens skrift från 1916, s 31 och och visar indelningen av en större odllott.
Men uppbyggnaden med den centrerad gång återkommer. Fruktträd och perenner är planterade i rad om varsin sida av
centrerad grusgång som leder fram till en rund yta som omringas av blomsterrabatter. Resterande yta består av är odlingsyta.

Bild t v: Ritningar till kolonistugor för föreningen göteborgs koloniträdgårdar visar att stugorna är präglade sin tids rådande
arkitekturideal. “Målning bör ej ske skrikande eller annorledes störande färgtoner. Taket täcktes med tegel”. (Regionarkivet,
FGK)
15
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Bildtext: Typritningar från Föreningen Göteborgs trädgårdsföreningar (FGK) visar att det finns en variation i utförandet, något
som motverkar att helheten i området skulle bli enformigt. Föreningar tillhandahöll ritningar.
16
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Skylten på fotografiet uppmanar till uppodling av potatis, 1917. Under första världskriget var det en stor livsmedelsbrist i
Sverige. Upplåtelse av mark till odling och kunskapsspridning om odling blev ett tillvägagångssätt för staten till att öka
matförsörjningen. Källa: Stockholm Stadsmuseum.

mindre stel. Lindhagens uppbyggnad av koloniträdgården skulle komma att bli stilbildande i och med
att det implementerades i koloniträdgårdsföreningas
ordningsregler och stadgar. Utförandet var speglingar
av samhällets idéströmningar och arkitekturideal. Några
drag som var typiska för koloniträdgårdar vid tidigt
1900-tal var att det såg ut som egnahemsträdgården
och egnahemsbostaden i miniatyrformat. I beskrivningen av kolonilottens uppbyggnad beskrev både Anna
Lindhagen och Rudolf Abelin stugan på kolonilotten
som ett lusthus (Lindhagen 1916, s. 25). Betydelsen
av detta var att ett lusthus var en mindre byggnad som
vanligen inte är avsedd att övernatta i – ofta utsmyckad
med snickarglädje, veranda och en uteplats i form av
en berså. Stugan placerades i bakkant av den rektangulära odlingslotten för att bereda plats till trädgårdens
odlingsytor.

”Trädgården och Hemmet” 1902 som gjorde att uppmuntrandet av trädgårdsodling för Göteborgs arbetare
kom att bli en politisk fråga. Det var ledande fabrikörer
som exempelvis K.Y Dahlbom tillsammans med
agronomen P.A Böving från Hortikulturens vänner som
tog initiativ till ett offentligt möte i Arbetarföreningens
lokaler, för att undersöka arbetarbefolkningens intresse
att starta koloniverksamhet. Göteborgs stad arrenderade
ut marken och välbeställda affärsmän och fabrikörer
lånade ut pengar för anläggandet av de första koloniträdgårdarna. Kolonirörelsen i Göteborg är ett exempel
på hur privata och offentliga krafter i staden gick samman i gemensam sak (FGK 1982 s. 3–5). Burgården
och Härlandakolonin var först ut 1906. Det fanns ett
stort behov och intresse för fler koloniträdgårdar, så redan 1907 anlades Landala koloniträdgård. Sedan följde
Änggårdskolonin 1913 och Gamlestadskolonin 1914.
Under föreningens första tio verksamhetsår skapades
alltså fem kolonier och ca 500 odlingslotter. Årsavgiften till föreningen var 2 kr och det var endast medlemmar som hade rätt till odlingslotter (FGK 1982 s. 5–9).

Kolonirörelsen i Göteborg

Kolonirörelsen i Göteborg tog fart i och med bildandet
av den ideella Föreningen Göteborgs koloniträdgårdar
(FGK) 1905. Men intresset för att starta kolonirörelsen
i Göteborg började något tidigare. Troligtvis var det
när Sällskapet Hortikulturens vänner höll föredraget
17
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Kolonistuga från jubileumsutställningen 1923 på Heden i Göteborg. (Göteborgs stadsmuseum)

I Sverige växte antalet koloniträdgårdar under perioden
1914–18, men efter första världskrigets krigsår stannade uppförandet av koloniträdgårdar av. På grund av
detta tog Anna Lindhagen initiativ till bildandet av det
Svenska koloniträdgårdsförbundet 1921. Villkoren för
arrende av mark reglerades med syfte att stärka föreningslivet och koloniträdgårdarnas organisation. Det var
viktigt att värna om huvudsyftet att de som verkligen
var i behov av en stuga skulle ha råd. För att motverka prisspekulation på kolonilotterna vid överlåtelse
menade Lindhagen att föreningar skulle upprätta en
maxgräns av hur mycket stugorna fick kosta (Lindhagen 1916, s. 12).
Kolonistugans utformning

Enligt Lindhagens skrift fick stugorna inte vara allt för
dominerande i förhållande till koloniträdgårdens storlek.
Stugornas planlösning påminde om enkelstugans karaktär och skulle vara i en sammanhållen volym avseende
höjd och bredd (Lindhagen 1916, s. 25). Utformningen
av kolonistugorna påverkades både av rådande stilideal,
men även av tillgång till material. Hellre en billigare
ohyvlad fasad än en hyvlad, som var dyrare. Vikten av
ett proportionerligt byggande och det enkla utförandet
är några av de byggnadstraditioner som har levt vidare.
Idéerna om kolonistugans utförande spreds i skrifter och
föreningsstadgar men även genom internationella indus-

Utställningsaffisch, Källa: Göteborgs Universitetsbibliotek.
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Slottskogskolonin från 1916 (tidigare Kungsladugårdskolonin) har anpassats efter kvarterens och topografins form. Foto från
ca 1980. Källa: FGK (1982)

tri- och konstutställningar. Vid Jubileumsutställningen
i Göteborg 1923 ställdes kolonistugor, typritningar och
modeller ut för allmänheten.

I slutet av 1960-talet och början på 1970-talet startades det som brukar kallas för “Gröna vågen”, koloniträdgårdarna i Göteborg fick åter ett uppsving. Tillsammans med hembygdsförenignen protesterade FGK mot
attkoloniträdgårdar togs bort eller skars ner i storlek.
I samband med detta togs initiativet till Koloniträdsgårdsutredningen som blev klar 1978. I den framgår det
att kolonirörelsen bör fortsätta att finnas och verka för
bevarandet av gamla koloniträdgårdar och anläggandet
av nya. Det fastställdes även ett antal punkter gällande
organisation och ansvarsfrågor mellan koloniföreningarna och kommunen (FGK 1982 s. 25–28).

Efter första världskriget tillkom ett flertal koloniträdgårdar i Göteborg i något långsammare takt.
Kungsladugård, Högsbo, Lundby och Delsjöområdet
var några av de områden som fick koloniträdgårdar vid
den här tiden. Efter andra världskriget ändrades koloniträdgårdarnas funktion till att bli allt mer fritidsbetonad.
Högkonjunkturen och bilismens ändrade behoven och
det var inte längre lika viktigt att kunna odla sin egen
mat, utan fokus låg på rekreation. Under 1950-talet
börjar anläggandet av koloniträdgårdar stanna av och
istället börjar koloniträdgårdar rivas helt- eller delvis
till förmån för moderna bostäder och infrastruktur. Detta skedde bland annat med Högsbo koloniområde 1958,
då delar av nuvarande Västra Frölunda skulle bebyggas.
1962 försvann Landala koloniområde när Chalmers
behövde mark och Fräntorps Koloniområde revs 1967
när Östra Sjukhuset skulle uppföras. Förutom ett flertal
som revs var det även ett några koloniområden som
minskade i storlek till förmån för exempelvis nya vägar
och parkeringsplatser. Änggårdskolonin vid Sahlgrenska är ett exempel på detta (FGK 1982 s. 10–17).

En gemensam nämnare för Göteborgs koloniträdgårdar
är att de från början uppfördes på mark som ansågs
relativt värdelös av kommunen, ofta en bit utanför
stadskärnan. Sedan dess har flera koloniträdgårdar
inkorporerats i stadsbilden i och med stadens utvidgande och ligger numera ofta på attraktiv tomtmark. De
flesta koloniträdgårdar var kopplade till FGK, men det
fanns även privata initiativ som exempelvis Örgryte
koloniområde. Större arbetsgivare inom industrin fanns
med som initiativtagare, Gamlestadskolonin var t ex
kopplad till SKF – en av Göteborgs största arbetsgivare
(FGK 1982, s. 6–9).
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Vykort från tiden runt 1927–1930 visar Örgryte koloniområde i vy most väster, med Burråsskolan i bakgrunden. Källa: Den
gömda kolonin, en oas i Krokslätt (2015)

Lyckholms bryggeri och Bröderna Kanold konfektyrfabrik. De blev sponsorer av koloniträdgården
och arbetarna från dessa fabriker fick förtur till odlings
lotterna. Under första världskriget användes odlings
lotterna främst till odling, då det i krigstider fanns ett
stort behov av odlingsbar mark (Örgryte koloniträdgårdar, 2015, s. 5–15). Det var först runt 1920 som de
första stugorna byggdes bl a av överblivet byggmaterial
som skänktes till kolonisterna från fabrikerna (Brembeck, Broberg & Fagerberg 2015, s.12)

3.2 Örgryte koloniträdgård
Etablerandet av Örgryte koloniträdgård skiljer sig från
de andra koloniträdgårdarna i Göteborg. Det var ett
privat initiativ snarare än ett politiskt- eller föreningsinitiativ, initierat av Fritz Stenström (1871–1936),
kommunalläkare på Örgryte fattighus/epidemisjukhus
och politisk aktiv. Stenström var allmänläkare men
var särskilt engagerad i arbetet mot tuberkulos, en
sjukdom som var vanlig bland de industriarbetare som
arbetade längs med Mölndalsvägens många industrier
vid den här tiden (Örgryte koloniträdgårdar, 2015 sid
5–15). Stenström var företagsläkare för två av de större
fabriksverksamheterna i området: Kanolds Konfektyrfabrik AB och Lyckholms bryggerier. På nära håll såg
han behovet som arbetarfamiljerna hade (Brembeck,
Broberg & Fagerberg 2015, s.12).

Föreningsrörelsen var på uppgång i Sverige under den
här tiden och den hade även ett inflytande på hur Örgrytekolonin utvecklades under 1920-talet. Inspirerad
av exempelvis Egnahemsrörelsen hjälptes kolonisterna
troligtvis åt att bygga stugorna i området. Kolonin
kom även att drivas som ett kooperativ och ekonomisk
förening som gjorde att föreningen kunde göra inköp av
material till självkostnadspris och sålde grönsaker och
öl när det var möjligt. Det såldes även biljetter till koloniområdets dansbana på helgerna. Koloniträdgården
hade som mest 62 kolonilotter och sträckte sig ner
till Mölndalsvägen (Brembeck, Broberg & Fagerberg
2015, s. 5–15, 63, 65).

Inspirerad av grundandet av Härlanda koloniområde
1906 och dess positiva effekter på arbetarfamiljernas
hälsa gjorde att Stenström fick idén att omvandla epidemisjukhusets mark till kolonilotter. På marken hade
det redan tidigare odlats i fattighusets regi. Stenström
sökte tillstånd för att anlägga kolonilotter hos Örgryte
kommun och fattigvårdsstyrelse och 1915 blev det
verklighet. De största arbetsgivarna i området var
20
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Doktor Fritz Stenström med sjuksköterskor på epidemisjukhuset, tidigt 1900-tal Källa: Mölndals hembygdsförenings arkiv
(1910). Fotograf Knut Kjellman.

1960- och 70-talet var en period av tillbakagång för
Örgryte koloniområde. I mitten på 1960-talet såldes den
tidigare populära dansbanan pga bristande intresse för
fortsatta danskvällar och koloniområdet minskades från
62 kolonilotter till dagens 41. Den del som låg närmast
Mölndalsvägen bebyggdes med främst butikslokaler.
Den här typen av förändringar var en del av en generell
samhällsutveckling i Sverige och Göteborg där rivning
av äldre bebyggelse skedde till fördel för bl a nybyggnation av bostäder, butiker och vägar (Brembeck,
Broberg & Forsberg 2015, s. 22, 63). 1975 stängde
Lyckholms bryggerier och det påverkade säkerligen
koloniträdgårdens ursprungliga klientel.
De senaste 40 åren har också inneburit en del förändringar och förbättringar. Under det tidiga 1980-talet
installerades elektricitet i stugorna och föreningsstugan
byggdes om till dess nuvarande utseende. Under tidigt
1990-tal omvandlades föreningen från ekonomisk
förening till ideell förening och blev för första gången en del av Föreningen Göteborgs koloniträdgårdar
(FGK). Catharina Broberg berättar att koloniområdets
stigar fick namn 2005, Chokladstigen och Bryggeristigen, för att påminna om kopplingen till industrierna och
dess arbetare. Det gjorde att alla stugor fick en adress

Inträdesbiljett till koloniområdets dansbana. Källa: Örgryte
koloniträdgårdar föreningsarkiv.

och det underlättar vid utryckning vid brand eller
olycka. Koloniföreningens största investering genom
tiderna har varit att ansluta koloniområdet till kommunalt vatten och avlopp 2012. Det har också inneburit att
medlemmarna fått möjlighet att installera toaletter och
dusch i sina stugor (Brembeck, Broberg & Forsberg
2015, s. 65–68).
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Vid kartans tillkomst 1922 fanns det totalt 61 kolonilotter inom området. Den röda markeringen vid lott nummer 43, 10 och
11 visar var koloniträdgården styckades av under 1960-talet – allt till höger om strecket är rivet. Källa: Örgryte koloniträdgårdar föreningsarkiv.

Flygfoto från 1960 visar koloniområdets utbredning innan det förminskades. Vägen i öster är Mölndalsvägen.

160

240 m

000.

Flygfoto från nutid visar koloniområdets utbredning åt öster innan det förminskades (röd markering) och den nuvarande
gränsen (vit markering). Källa flygfotografier Lantmäteriet (1960 resp 2021).
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Utsnitt ur den ekonomiska kartan från 1936. Kartan visar koloniträdgårdens ursprungliga storlek och utbredning, där placeringen av de allmänna utrymmena och dansbanan var lokaliserad närmare mitten av området än idag. Vi kan även se relationen
mellan koloniområdet, epidemisjukhuset och Örgrytehemmet och den park som fanns i anslutning till dessa (vit markering).
Spår av denna park finns kvar än idag. Blå markering visar var Kanolds och Lyckholms fabriker var lokaliserade i relation till
koloniträdgården. Källa Historiska kartor Lantmäteriet.
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Bilden visar ett utsnitt ur Erik Dahlbergs Suecia et Hodierna där Mölndals kvarnby finns dokumenterad.
Källa: Kungliga bibliotekets samling

4.0 Historik
4.1 Områdets framväxt under
1600–1800-tal

SOCKEN

En socken är en administrativ uppdeln
ing. Enligt nationalencyklopedin är
socken den minsta territoriella kyrkliga
enheten. Det finns oklarheter varifrån
termen kommer ifrån. Termen kan ha sitt
ursprung i det förkristna tingssamhället
eller rent av ett kyrkligt ursprung (Na
tionalencyklopedin 2021).

Topografin i Mölndals dalgång har påverkat människans förutsättningar att bosätta sig i området. Göteborg
stad och Mölndals kvarnby var sammankopplade genom dalgången redan under 1600-talet. Mölndalsån som
transportväg, jord att bruka, tillgång till mat och möj
lighet att bedriva handel har varit viktiga förutsättningar. Mölndalsån har varit en viktig förutsättning i att
industrier kunnat etablerat sig kring området Krokslätt,
men även för transport till och från Göteborg. Mölndalsvägen är belägen väster om Mölndalsån som är ett
naturligt vattendrag som rinner i Mölndals dalgång.
Under det sena 1700- och 1800-talets industrialism utvecklades det längs Mölndalsån framför allt textilindustrier men även ett pappersbruk som tidigt etablerades
i Mölndals kvarnby. Industriernas placering längs Mölndalsån berodde på den tidiga industrialismens använ-

Krokslätt tillhörde från början Örgryte
socken vars gränser sträckte sig från
Partille i öst till Majorna i väst.

dande av vattenkraft som huvudsaklig kraftkälla och
transportled. Förutom Mölndalsån har Mölndalsvägen
varit en viktig transportled från 1850-talet och framåt.
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Ungefärlig placering Örgryte
koloniträdgård (prickad)
Norrgården (röd)

Nuvarande Mölndalsvägen
Mölndalsån

Kartan från 1768 visar ägoförhållande mellan Krokslätts hemman vid ett storskifte vid den västra sidan om Mölndalsån.
Förutom ägoförhållanden ges en förståelse för Krokslätts odlingslandskap när stora delar av Mölndals Dalgång var obebyggt.
Marken är reglerad och användningen beskrivs med nummerhänvisning. Siffran 10 hör till Norrgården (K) ägor och delvis
utgörs av ängstegar. Den röda cirkeln lokaliserar ungefärligt den plats som som Örgryte koloniområde skulle uppföras vid.
Källa: Historiska kartor, Lantmäteriet (2021).
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Utsnitt av Generalstabskartan från 1863 visar utredningsområdet över Krokslätt den västra sidan om Mölndalsån. Industribebyggelse har tillkommit kring Mölndalsån men ännu visar kartan att överhängande yta består av jordbruksbebyggelse.
Källa: Historiska kartor, Lantmäteriet (2021).
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På Jubileumsutställningens karta från 1923 kan vi se det gröna område som var koloniträdgårdens utbredningsområde och
under denna ser vi Lilienbergs stadsplan som inte realiseras (inringad). Än i dag finns stora delar av grönområdena mellan
epidemisjukhuset och Örgrytehemmet kvar (utmärkt som fattiggård på kartan). Källa: Stadsbyggnadskontoret Göteborg (2021).
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Enligt den gällande stadsplanen från 1944 är koloniområdet avsett med egenskapsbestämmelser som avser allmänt ändamål
(A) lekstugeändamål (Nr) och idrottsändamål (Ri). Den röda markeringen visar koloniträdgårdens placering i stadslandskapet.
Källa Stadsbyggnadskontoret Göteborg (2021).
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Kolorerat fotografi som visar Koppartrans bensinstation någon gång under 1950-talet. Bakom de parkerade bilarna skymtas några röda och gula stugor till Örgryte koloniområde. Än idag finns det en bensinstation på platsen. Källa: Kultur i natur
(2016).

rivningsvåg av bostäder för att ge plats åt trafiken.
Ett exempel på detta är stadsdelen Gårda och dess
Landshövdingehus som nästan helt och hållet revs för
motorvägen (Andersson 2020, s.27).

4.2 Den moderna stadens
framväxt under 1900-talet
Lilienbergs stadsplan

Albert Lilienbergs (1879–1967) stadsplan för Göteborg från tidigt 1900-tal är ett exempel på den moderna tidens stadsplanering som innefattade allt ifrån
infrastruktur, miljöfrågor, modern teknik, kulturvård
och socialpolitiska aspekter. Han inspirerades bl a av
Camillo Sittes (1843–1903) stadsplaneideal som tog
större hänsyn till människans behov och till landskapets
förutsättningar än vad man gjort under 1800-talet. På
Lilienbergs nya stadsplan för Krokslätt från 1911 fick
Krokslätts torg sin placering på den plats där Örgryte
koloniträdgård är placerad. Som vi idag vet så blev den
planen aldrig realiserad, istället placerades Krokslätts
torg ett kvarter längre norrut (Arcobello/Bjur arkitekter,
2021).

Stadsplanen från 1944

Enligt den gällande stadsplanen från 1944 har koloniområdet egenskapsbestämmelser som avser allmänt
ändamål. I likhet med Albert Lilienbergs stadsplan
föreslås ett salutorg intill Mölndalsvägen, men även
bostadslängor i tre våningar med butiker på markplan,
en byggnad för allmänt ändamål och envåningsbyggnad
för handelsändamål (1480K-II-2542 s.11). Stadsplanen
visar på de generella tendenser där infrastruktur och
storskalig bostadsbebyggelse prioriterades i stadsplaneringen. På 1950-talet pågick en stor omstrukturering av
samhället och kolonirörelsen popularitet svalnade. Trots
att industribebyggelse och bostadsbebyggelsen utvecklades samtidigt så har majoriteten av bostäderna i området tillkommit efter 1950-talet i Krokslätt (FÖP 2016,
2). Fram till 1960-talet användes Mölndalsvägen som
huvudinfart till Göteborg och ersattes sedan av E6ans
motorväg. Stadsplanen från 1944 gäller fortfarande och
på den har koloniområdet aldrig funnits inritat. Den enda
kartan med koloniträdgården som finns bevarad är en fotostatkopia av en karta från 1922, med markeringar som
visar avstyckningen av kolonin på 1960-talet. Det skulle
dröja en bit in på 2000-talet innan Örgrytes koloniträdgårdar blev utpekade på stadskartan över Göteborg
(Brembeck, Broberg & Fagerberg 2015 s.50).

Den enkelspåriga spårvagnen invigdes 1907 och sträckan mellan Mölndalsbro och Drottningtorget kostade
20 öre (Andersson 2020, s.27). Där industrierna längs
med Mölndalsvägen tog slut övergick landskapet i ett
odlings- och jordbrukslandskap, som fanns kvar långt
in på 1900-talet. Den största omvandlingen skedde mot
slutet av 1950-talet i samband med Göteborgs stora
trafikpaket. Med trafikpaketet var planen att få bort
genomfartstrafiken från centrum och Mölndalsvägen.
Istället för att få bort trafiken genomfördes en massiv
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Karta över koloniområdet. Alla byggnader är utmärkta, inkl kolonistugor och tillhörande förråd. Källa Lantmäteriet 2021.

5.0 Beskrivning & karaktärisering
I avsnittet kommer en beskrivning och karaktärisering göras med utgång från den byggnadsinventering
som genomförts och finns dokumenterat som bilaga i
kulturmiljöunderlag. Avsnittet börjar med övergripande
kartläggning kring utformningen och strukturen av
dagens koloniområde. I nästa steg beskrivs koloniområdets allmänna ytor och avgränsningar. När vi genomförde byggnadsinventeringen noterade vi att stugorna
är av blandad karaktär i avseende till ålder, uttryck och
proportioner. Stugornas exakta tillkomst är till större
delen okänd vilket innebär att beskrivningar av kolonistugornas tidslager är generella. Vi delade upp stugornas
varierande konstruktioner, dominerade helhetsintrycket och karaktären i två kategorier äldre karaktär och
stugor med sentida förändringar och karaktär. Kopplade
de småskaliga stugornas volym och form till det tidiga
1900-talets typritningar. Flera av de äldre stugorna hade
en oregelbunden planlösning, enklare locklistpanel,
sadeltak i takpapp och ryggsäcksförråd (mindre tillbyggnad på stugans baksida). De sentida, större stugorna hade mer varierande skala och proportioner, sadeltak

i svart plåt och altaner som kan kopplas till sentida
förändringar. Placerade i koloniträdgården beskriver vi
områdets tydliga kontraster med volymskillnader mellan koloniträdgården småskaliga bebyggelse och den
omgivande bebyggelsens större huskroppar.

5.1 Örgryte koloniområde idag
Koloniträdgårdens totala yta är ca 12 000 m², utformad
som en rektangulär planform i en öst-västlig riktning,
koloniområdet är i sig organiserad i 41 stycken rektangulära odlingslotter. Koloniområdet har en nära på rektangulär form och är belägen väster om Mölndalsvägen
och Mölndalsån. Topografin med dalgångens sluttning
påverkar kolonilotternas utformning och stugornas placering. Höjdskillnaden mellan den högst belägna stugan
(nr 28) och den lägsta belägna stugan (nr 9) är 12 meter.
Kolonilotterna är organiserade i anslutning till två
stycken grusade gångar som löper genom hela koloniområdet. Sträckning av grusgångar är ursprunglig.
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De allmänna ytorna består bl a av en gräsmatta där den tidigare dansbanan brukade stå, gemensamma pallkragar på koloniträdgårdens västra sida och en föreningsstuga vid ingången för gemensamma aktiviteter.

I områdets mitt följer ett tätare bebyggelsemönster
då byggnaderna från vardera stig är placerade med
baksidorna mot varandra. Staket och plank i varierande
material markerar koloniområdets gräns. Stugbebyggelsens baksidor utgör en avgränsande funktion mot
omgivande gata och vegetation.

grönyta som tidigare var tidigare placerat i områdets
mitt. Det är en återspegling av den tidigare dansbanans
centrala placering i koloniområdet. Den triangulära
grönytan vid koloniträdgårdens övre västra del ingår
egentligen inte inom koloniträdgårdens gränser enligt
arrendekontrakt. Ytan har haft blandade funktioner och
dess övre del mot avgränsade består idag av buskage.
Enligt en överenskommelse med stadsbyggnadskontoret används idag för gemensamma odlingslotter och
bikupor (Den gömda kolonin. 2015, s. 61).

Koloniområdets allmänna ytor

Koloniträdgårdens gemensamma föreningslokal är
placerad i närheten av ingångarna vid Helmutsrogatan.
Vid byggnaden finns det anslagstavlor som visar på
föreningslivets funktion i området. Mitt emot föreningsstugan finns även en redskapsbod liksom dusch och
toalettutrymmen. Byggnaderna angränsar till en allmän

Avgränsning

I koloniföreningens ordningsregler finns det föreskrifter
för hur staket och inhägnader ska uppföras till en höjd
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Kolonilottens nummer ska synas tydligt på grinden enligt föreningens ordningsregler. Ovan syns exempel på olika typer av
grindar från kolonilott 59, 57, 22, 44, 10 och 50.
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44

45

56

Kolonilotterna är generellt uppbyggda med bebyggelsen i bakkanten, en centrerad gång fram till stugan och planteringar
längs med kanterna. Ofta finns ett eller flera fruktträd.Ovan ser vi stuga 44, 45 och 61. Stuga 56 nybyggd i en större skala.

av max 1,10 meter och att det ska finnas en grind med
lottens nummer. Varje kolonist har ansvar för staketet
mot sin granne i väster och mot gången. Insynsskydd
mot gatan är tillåtet i form av häckar eller plank, men
från koloniträdgårdens gångar ska det finnas insyn i
trädgårdarna. Det finns en stor variation i valet av staket
och inramningen av lotterna. Något som återkommer är
det gröna Gunnebostängsel (förzinkat trådnät) som är
uppsatt gemensamt av föreningen.

De flesta kolonilotter har en gräsmatta och en centralt
placerad gång i grus eller plattor som leder fram till
stugan. På gräsmattan finns det i många fall ett eller ett
flertal frukt- eller prydnadsträd. Enligt ordningsregler
får inga träd vara högre än åtta meter, en regel som
efterföljs. Vid de flesta av kolonilotter finns insyn till
trädgården från gången.
Längs med kolonilottens ytterkanter är det ofta planteringar av olika slag, exempelvis perennrabatter,
bärbuskar eller pallkragar. Indelningen av kolonilotternas planlösning återspeglas från det trädgårdsideal som
är illustrerat i Anna Lindhagens skrift Koloniträdgårdar
och planterade trädgårdar från 1916, se kapitel 3.2.
Det finns även en stor variation av stenytor, trädäck

Kolonilottens trädgård

Kolonilotterna är 240–300 m² till ytan och majoriteten
av stugor, förråd och annan bebyggelse är placerade i
kolonilottens bakre del med odlingsyta framför stugan.
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15

15

59

Skissen överst till vänster visar planlösningen på en typisk kolonilott med centrerad grusgång, gräsmattor med fruktträd och
planteringar längs med kanterna. Fotot ovan och till vänster visar stuga 15, som blivit lappad och lagad med OSB-skiva och
andra spillmaterial. Bilden till höger visar locklistpanelen på stuga 59 – ett vanligt förekommande fasadmaterial.

och altaner, ofta i anslutning till- eller sammanbyggt
med kolonistugan. Flera olika varianter eller möjligtvis
årsringar av stenlagda ytor eller trädäck kan återkomma
på en och samma kolonilott.

Bebyggelsen är således sammanhållen i avseende
till byggnadsstorlek och lotternas rektangulära form.
Växthus får inte vara större än 7,5 m².
Stugorna har en varierad planlösning. Allt från mindre
enkelstugor med mindre oregelbundna tillbyggnader,
till större färdigkonstruerade stugor i en volym. Omoch tillbyggnader har påverkat byggnadernas helhet
över tid. Framförallt så har den äldre stugbebyggelsen
en tillfällig karaktär i och med de begränsningar som
alltid funnits vid uppförande av byggnad på arrenderad
mark. De flesta stugor är uppförda på plintar som lätt
kan plockas bort och materialen som använts har ofta
utgått från rivningsmaterial och principen “man tager

Koloniträdgårdens byggnader
– Utformning och material

Koloniträdgårdens stugor är av en blandad karaktär
i avseende till ålder, uttryck och proportioner. Merparten av stugornas tillkomst är okänd vilket betyder
att beskrivningarna av stugornas tidslager är generella.
Den sammanlagda byggnadsarean för varje kolonilott
får högst vara 35m² enligt föreningens arrendeavtal.
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48

44

19

Stuga 48 (toppen) visar en stuga med äldre karaktär som har byggts om- och till vid ett flertal tillfällen. Tillbyggnaderna blir
ännu tydligare pga dess avvikande skala och fasadbeklädlad. Baksidan på stuga 44 (ovan till vänster) visar tillbyggnader med
olika typer av tak och taklutning. Stuga 19 (ovan till höger) har ett fristående förråd med pulpettak.

vad man haver”. Återbruk av fönster och dörrar är
vanligt. Återbruket av material ger stugorna en lappad
och lagad-karaktär, där en mängd olika material som
traditionellt inte används för att bygga ytterväggar med,
har använts. Exempelvis OSB-skivor och masonit som
är en återspegling av 1900-talets träproduktion och dess
tillgång till massproducerat skivmaterial.

tillbyggnad på stugans framsida, en typ av veranda med
en egen gavel. Finsnickerier och profileringar förekommer på vindskivor och fönsterfoder. Det finns en stor
variation i taklutningen, både mellan de olika stugorna,
men även på en och samma stuga. Tak vid tillbyggnader frångår ofta stugans huvudsakliga konstruktion i
avseende till materialval och lutning.

Koloniområdets taklandskap består av enklare taktäckning med varierat material, som papp eller plåt.
Rött tegel förekommer också liksom svarta betongplattor. Merparten av stugorna har ett sadeltak i svart papp.
Nockriktningen följer i det flesta fall kolonilottens kortsida och byggnadens längd. Denna bryts ofta av med en

Merparten av förrådsbyggnaderna är placerade vid
kolonilottens bakre del. Formuttryck och storlek skiljer
sig då varje kolonist behöver förhålla sig kolonilottens
stadgar gällande anpassning den totala byggnadsarean (dvs 35 m²) På grund av detta är förråden av en
varierande storlek och materialval. Förrådsbyggnader
35
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Illustrationen visar koloniträdgårdens palett. Kolonistugornas färgsättning är relativt sammanhållen, men det finns en viss
variation. Illustrationen är omarbetad från Den gömda kolonin, en oas i Krokslätt (2015). Bilden till vänster visar stuga 16 som
har snickarglädje på vindskivor och fönsterfoder. Bilden till höger visar ett återbrukat fönster i stuga 59.

har ofta pulpettak eller flacka sadeltak. För lotternas
komplementbyggnader finns en variation i material
utförandet. När stugornas olika material målas in i en
enhetlig kulör, så får stugorna ett sammanhållet uttryck.

Bruket av traditionella färgtyper som slamfärg och
linoljefärg påverkar byggnaderna positivt avseende till
att förhindra skador på virke.

Fasadmaterial och färgsättning

Fönstrens karaktär är även dessa av blandad karaktär och ålder. På de äldre stugorna är det ofta mindre
träfönster med spröjs, men uttryck och fönstermodeller
blandas ofta på stugor som har byggts till under årens
lopp. Vid några av de nyare stugor förekommer det fönsterpartier i aluminium utan spröjs eller med löstagbara
spröjs. Principen “man tager vad man haver” är tydlig
och på en och samma stuga kan det finnas ett stort antal
olika fönstertyper.

Fönster och detaljer

Byggnaderna är uteslutande klädda i horisonellt eller
vertikal träpanel. Merparten av fasadutförandet är locklistpanel, där bräderna är lagda omlott. Som tidigare
beskrivet finns det även exempel på hur olika spillmaterial och skivmaterial används för att täcka fasaderna. Dessa olika material målas in i en enhetlig kulör.
Illustrationen visar att majoriteten av stugorna har
rödmålats. Både faluröd ljus och original. Vita snickerier är vanligt förekommande.
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Illustrationen visar kategorisering över koloniträdgården. För detaljerad information om vardera stuga, se byggnadsinventering i bilaga 1. Småmönstrat: Byggnader där ett äldre originalutförande dominerar helhetsintrycket. Stormönstrat: Byggnader
där sentida förändringar eller om- och tillbyggnader dominerar helhetsintrycket. Illustrationen är omarbetad från Den gömda
kolonin, en oas i Krokslätt (2015). Bilden till vänster visar stuga 22 som är en nybyggd stuga i en större volym, där man använt
sig av traditionella material i ny tappning. Bilden till höger visar stuga 19 är som ett exempel på en kolonistuga i mindre skala
placerad i lotten bakkant. Den har en veranda med spröjsade fönster, röd locklistpanel och takpapp.

5.2 Kolonistugans karaktärs
byggande egenskaper

De nya kolonistugornas byggnader är anpassade efter
dagens byggnadsnormer och har en mer permanent
karaktär än de äldre som byggts med enklare material.

Det är möjligt att typologisera stugornas i två olika
kategorier avseende till byggnadernas egenskaper som
form och stildrag. Uppdelningen handlar om vilka
formuttryck som dominerar helhetsintrycket och påverkar byggnadens läsbarhet. Kolonistugor som är äldre
har i sitt originalutförande småskaliga proportioner och
är i ett enklare materialutförande. Byggnader som är
nyuppförda har ofta en större byggnadsvolym och med
med fasaddetaljer som fönster i större proportioner.

Förskjutningen av koloniträdgårdens funktion syns
även i byggnadernas ändrade karaktär. Från att koloniträdgårdens primära funktion varit självhushållning och
odling där stugan var sekundär, till dagens större fokus
på boende och bekvämlighet. Tillkomster av altaner och
trädäck i anslutning till stugorna visar koloniträdgårdens
främsta funktion idag är rekreation och avslappning och
odling och trädgård har en sekundär betydelse.
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50

61

60

60

Kolonilott 50 är en lott med gamla fruktträd och odlingsmöjligheter framför stugan. Stuga 61 har en veranda med småspröjsade fönster på stugans framsida. Stuga 60 uppvisar den oregelbunda planlösningen som uppstår efter fler utbyggnader
under årens lopp. På stuga 11 ser man att ursprungsstugan blivit utbyggd till vänster pga avvikelser i materialen.
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Stuga nr 9 är ett exempel på en mindre kolonistuga med
äldre karaktär.

Stuga nr 56 ett exempel på en nybyggd kolonistuga där en
större byggnadsvolym visar på en nutida karaktär.

Stugor med äldre karaktär

Stugor med nutida karaktär

Karaktärsdrag för de kolonistugor där ett äldre
originalutförande dominerar helhetsintrycket

Karaktärsdrag för de kolonistugor där sentida förändringar eller om- och tillbyggnader dominerar helhetsintrycket

• Ofta uppförda i småskalig proportion. Volym och

• Varierad skala och proportion, större byggnadsvolym.

form som går att koppla till 1900-talets typritningar.

• Oregelbunden planlösning, troligtvis pga flera

• Stugor med permanent karaktär / moderna byggnads
normer

• En våning

• De flesta stugor har en liggande eller stående träpanel

• Sadeltak i svart takpapp eller plåt

• Sadeltak i svart takmaterial. Varierat takutförande:
papp/plåt/lertegel. Men även tegelimitation i plåt och

• Variation mellan 1 våning till 1,5 våningshöjd

tillbyggnader och ombyggnader över tid

av locklistmodell

• Stående träpanel av en enklare locklistmodell
• Sexrutsindelade fönster, eller smårutade fönster med

plast, betongplattor

träspröjs

• Varierad fönstersammansättning på samma stuga:

• Ryggsäcksförråd, en liten utbyggnad under takut-

Tvåluftsfönster med spröjs och/eller större glaspartier

språnget på stugans baksida

• Material har grövre dimensioner

• Tunna dimensioner på veranda

• Träterasser i tryckimpregnerat trä

• Återanvändning av material och detaljer som

• Modulbyggnader/typ attefallshus förekommer

fönster och dörrar
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Grön markering visar rester av sjukvårdsinrättningens grönytor. Blå markering visar Mölndalsåns sträckning i öster. Ljusrosa
markering visar Buråsskolan, lila markering det f.d Epidemisjukhuset och den röda markeringen ett gruppboende. Rosa, blå
och gul markering visar de flerbostadshus med varierande arkitektur och byggnadsår inom utredningsområdet.

5.3 Omkringliggande
stadslandskap

• Den sammanhållna kulturmiljön tillsammans med
fd epidemisjukhuset och Örgrytehemmet utpekad i
Bevarandeprogrammet (1987).

• Socialhistoriskt och kontinuerligt sammanhang med
sjukvård, fattigvård och äldrevård på denna plats

Koloniträdgården område angränsar till grönytor,
bostadsbebyggelse och kommunala byggnader som
Buråsskolan och förskola (det f.d epidemisjukhuset)
Det finns en tydlig kontrast och volymskillnad mellan
koloniträdgårdens småskaliga stugbebyggelse och de
omgivande flerfamiljshusens större huskroppar vilket
utgörs av Milpålegatan i norr, Helmutsrogatan i öst och
studentbostäder i söder. I väst finns en naturlig gräns
i den sluttande, naturliga parkmiljöer i anslutning till
epidemisjukhuset och Buråsskolan.

Landskapets gröna och blå strukturer

De naturliga avgränsningar som kan ses i landskapet
vid Örgrytekolonin utgörs dels av Mölndalsån och områdets dalgång med dess kuperingar. Det finns sammanhängande gröna stråk mellan det f.d Epidemisjukhuset
och Örgrytehemmet som är kvarvarande strukturer
från vårdintitutionernas parkområde. Idag återspeglas
det av ett kuperat naturområde med vegetation, äldre
höga lövträd och buskage. Det finns en upptrampad stig
utmed koloniområdets östra gräns, stigen fungerar som
en genväg till Buråsskolan. Den buskiga vegetationen
försvårar insynen in till Koloniområdets övre del.

Sammanfattning av omkringliggande
stadslandskapets karaktärsdrag

• 1900-talets stadsutveckling och stadsbebyggelse

• Stadens olika tidslager, bostadsbyggandets utveckling
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Bild ovan visar studentboendet i söder, inifrån koloniområdet. Bild till höger visar studentboendet, fotovinkel sydväst.
Fotovinklar utmarkerade på kartan.

Vyn mot söder

Koloniträdgårdens södra sida är består av en plan
grönyta där två studentlägenhetshus är uppförda med
kortsidan mot koloniträdgården. Byggnaderna är av
lamellhusmodell, uppförda tidigt 2000-tal och är fyra
våningar höga. Fasaden består av cremevita fasadplattor och bottenvåningens fasadplattor är i en avvikande
grå nyans. Utanpåliggande brandtrappor och balkonger
i stål avviker från byggnadens övriga material.
Grönområdet ovanför studentområdet binder samman
det f.d epidemisjukhuset och Örgrytehemmet.
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Bilden ovan visar Buråsskolan på den västra höjden i anslutning till koloniområdet. Bilden till höger visar epidemisjukhuset,
idag en kommunal förskola. Fotovinklar utmarkerade på kartan.

våningar i souterräng. Byggnaden har ljusa plattor på
fasaden och ett rött tegeltak av sadeltaks modell.
Örgryte fd epidemisjukhus används idag som en
förskola. Byggnaden är fristående och uppförd i två
våningar med trapphustorn på kortsidorna. Fasaden
består av stående och liggande träpanel i gul kulör.
Fönstren är vita tvåluftsfönster i trä med små spröjs i de
övre delarna. Taket är brutet och täckt med plåt. Byggnadens hänger samman med Örgrytehemmet i och med
det tidigare nämnda naturområde bestående av träd och
buskage. Ett promenadstråk med en upptrampad stig
binder samman byggnaderna och speglar hur människor
rör sig på platsen och Örgrytehemmet är en rektangulär
tegelbyggnad i ett nyklassicistiskt uppförande.

Vyn mot väst

Grusgångarna vid Örgrytekolonin skapar siktlinjer
i riktning mot Buråsskolan som är beläget vid den
västra höjden ovanför koloniområdet. Buråsskolans
nyklassicism kommer till uttryck genom byggnadens
symmetriska bågformad uppbyggnad och materialval.
Skolan är uppförd i gult handslaget tegel på kanten av
krönet mot sluttningen. Fönstren är småspröjsade och
taket är täckt med skiffer med detaljer i koppar. Dess
tornliknande utbyggnad med gavelparti utgör en visuell
fond som reser sig över kolonins låga bebyggelse.
I sluttningen öster om Buråsskolan finns en rektangulär
byggnad som består av ett gruppboende på 1–2
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Flerbostadshus från 1930-1940 på Milpålegatan norr om koloniträdgården. Bilden ovan är fotograferad inifrån koloniträd
gården. Fotovinklar utmarkerade på kartan.

kolonin. Kvarteret förhåller sig till bebyggelsen ovanför
i avseende till byggnadsvolym och takmaterial. Fasaden
är däremot i ljus puts. Fasaden bryts av med burspråk
och rundade balkonger. Fönsteromfattningar går i en
grön färgsättning. Grönytor ger rymd till innergård.

Vyn mot norr

Örgrytekolonins norra plan präglas av folkhemsbyggets
flerfamiljshus från 1930- och 1940-talet. Thorbumsgatan och Drivhusgatans lamellhus är uppförda i tegel
med kortsidor vända mot koloniträdgården. Byggnaderna karaktäriseras av en sammanhållen skala med en
byggnadshöjd på tre våningar, därtill källare vid markplan med garage och vind. De valmade taken är klätt
med rött tegel. Närmast koloniträdgården finns Milpålegatan vars kvarter har en uppbruten kvartersform
med en stor öppen innergård, liksom en rektangulär
fristående byggnadsform där långsidan är riktad mot
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Flerbostadshus vid Helmutsrogatan uppförd 2015, östlig
fotovinkel inifrån koloniträdgården. Bilden till höger är foto
graferad från koloniområdets högsta punkt, mot öster.
Fotovinklar utmarkerade på kartan.

Vyn mot Öst

Mölndalssvägen och dalgången. Koloniträdgårdens
östra sida angränsar till Helmutsrogatan och är ett flerfamiljshus som är uppfört 2015. Byggnaden består av
åtta våningar och är uppfört i ljust tegel med en rusticerad, grå bottenvåning. På våning 2–8 har lägenheterna
balkong eller takterass. Bostadshuset ingår i ett slutet
kvarter med butiks- och restauranglokaler i bottenplan
och lägenheter i på de övriga våningsplanen. Byggnads
formen angränsar till Mölndalsvägen och spårvagn och
är granne med bensinstationen.

44

KULTURMILJÖUNDERLAG ÖRGRYTE KOLONITRÄDGÅRD | KULTURHISTORISK VÄRDERING

Flygfoto över Örgryte koloniområde. Källa Stadsbyggnadskontoret Göteborg (2021).

6.0 Kulturhistorisk värdering
tidsbestämma stugor inom området till tidigt 1900-tal
så bör de anses särskilt värdefulla enligt Plan- och
bygglagen och bör hanteras med en särskild varsamhet
vid renovering och ändring. I sin helhet har Örgryte
koloniområde höga kulturhistoriska värden.

Möjlighet till förståelse och kunskap

Koloniområdets består i huvudsak av småskalig bebyggelse, som präglas av enkla utföranden vilket berättar
om koloniträdgårdens anläggande vid 1915 . Kolonistugornas proportioner, volym och funktion regleras
av föreningens arrendekontrakt.. Enskilda byggnader
visar på påhittiga tillbyggnader och takvinklar som i
sig genererar byggnadstekniska värden. Användandet
av enkla material, återbruk av material har skapat en
“lappad och lagad” karaktär som uppstått under många
år av underhåll och omvårdnad. En karaktär som bör
värnas om. Enskilda byggnaders speglar särskilt Örgrytekolonins historia och de kolonister som har verkat
på platsen.

Värden som bör hanteras med en särskild varsamhet

• Stugor och byggnadsdetaljer med karaktär från 1920
• Merparten av kolonistugorna har träfasad. Fasad
material består av en liggande eller stående panel
• En majoritet av taken är i svart takpapp

• Ryggsäcksförråd – en liten utbyggnad under takutsprånget på stugans baksida
• Fristående förråd som är i förhållande till koloni
stugan underordnade i byggnadsvolym och skala

Byggnadsdetaljer som småspröjsade fönster, locklistpaneler, takpapp i ett enkelt utförande visar på
byggnadstekniska värden typiskt för kolonistugor
uppförda innan 1920. Byggnadsdetaljer som dessa är
värdebärande egenskaper och bör hanteras med varsamhetsbestämmelser. I de fall när det är möjligt att

Mölndals dalgång och Buråsberget är särskilt närvarande
vid Örgrytekolonin och genererar upplevelsemässiga
kvaliteter. Koloniområdets låga bebyggelse och öppna
ytor möjliggör siktlinjer och en översikt över Krokslätts
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stadsbyggnadsutveckling. Bostadsbebyggelsen omkring
koloniområdet ger uttryck för 1900-talets stadsbebyggelse. Det ger möjlighet för förståelse för bostadsbyggandets olika tidslager, dess estetiska värden i form
av olika formspråk och skalor under olika tidsperioder.
Och dess socialhistoriska utveckling i form av förändrade bostadsideal under efterkrigstiden. Koloniområdet gränsar till omkringliggande kulturhistoriskt viktiga
miljöer enligt Göteborgs stads bevarandeprogram
(1987). Örgryte sjukhem, f.d Örgryte Epidemisjukhus,
Buråsskolan. Närområdet sydväst om Örgytekolonin
visar en socialhistoriskt sammanhållen miljö. Den
kuperade parkmiljön återspeglar en medicinhistorisk
syn i hur närhet till naturen gav rekreativa värden till
patienter och sjukvårdspersonal. Epidemisjukhuset

är
exteriört bevarat och visar tydligt på sekelskiftets formspråk och material. Omgivandebebyggelse kontrasterar
till koloniträdgårdens låga bebyggelse och förstärker
upplevelsen att trädgården upplevs som gömd och
nästintill avskild i en relativt tät stadsbebyggelse.
Koloniträdgårdens placering i stadslandskapet förstärker omkringliggande bebyggelse kulturhistoriska värde.

koloniträdgårdens sammanhållna värde. Vid vissa stugor
dominerar trädäck och hårdgjorda ytor vilket påverkar
koloniträdgårdens läsbarhet av dess ursprungliga funktion och innebär ett lägre kulturhistoriskt värde.

Stadslandskapets upplevelsemässiga kvaliteter

• Placering

Värdebärande egenskaper som kan knytas
till trädgårdens karaktär

• Enskilda kolonilotters befintliga fruktträd, rabatter,
bärbuskar och planteringar
• Enskilda kolonilotters grusgångar som är centralt
placerade
Kulturhistorisk relevans

Örgryte Koloniområde är Göteborgs näst äldsta koloni
område. Anläggandet av örgrytekolonin speglar de
initiativ som bidrog till att förbättra industriarbetares
livsförhållande under tidigt 1900-tal. Dess placering
har en tydlig historisk förankring i Mölndalsdalgångs
industriella utveckling och har därför ett tydligt lokal
historiskt värde.
Materiella värdebärande egenskaper
• Kolonilotternas bebyggelsemönster utgörs av stugor
som är placerade i bakkant av vardera odlingslott
och organiserade kring en centralt placerad grusgång
vilket överensstämmer med Anna Lindhagens koloniträdgårds normer.

• Den sammanhållna kulturmiljön tillsammans med
fd epidemisjukhuset och Örgrytehemmet
• Flerfamiljshus från 1930–50-tal har spår av
funktionalismens formspråk

• 2000-talets förtätade bebyggelseideal: Större skala,
slutna kvarter mot gatan, fönsterband och flacka tak

• Grusgångarna Chokladstigen och bryggeristigen bär
namn efter koloniområdets sponsorer som gjorde anläggandet möjlig. Kanolds och Lyckholms bryggeri.

Kulturhistorisk helhet

Koloniområdets placering i stadslandskapet, dess
utformning med tomtdelning och vägnätets sträckning
är till stor del bevarad sedan anläggandet vid 1915.
Kolonilotternas planlösning överensstämmer med den
princip i hur koloniträdgårdar planerades under det
tidiga 1900-talet. Primära värdena finns i koloniområdets helhet, dess ursprungliga planlösning och bebyggelsestruktur. Byggnaderna är placerade i lotternas
bakkant och är underordnade kolonilottens trädgård
i avseende till storlek. Samkompositionen bidrar till
områdets sammanhållna karaktär. Det har skett förändringar för merparten av stugorna.

Koloniområdets funktion och sociala värden

Örgrytekolonins funktion har en historisk kontinuitet
under drygt 100 år. Föreningslivets organisering, odling
och samvaro är meningsskapande verksamhet och har
ett stort bruksvärde. Bruksvärdet är tätt sammankopplat
med de materiella värdena då trädgårdsarbete, odling
och vård av det biologiska kulturarvet är beroende av
de materiella strukturer. Det finns även en stor variationsrikedom i koloniträdgårdarnas planteringar, något
som är extra tydligt under säsong. Koloniträdgården
som ett grönt mellanrum i stadslandskapet bidrar till
upplevelsevärden för boende i närområdet.

Materiella värdebärande egenskaper

Bruksvärden / imateriella värdebärande egenskaper

• Planen berättar om koloniområdets funktion och har i
stora drag behållit sin struktur sedan 1915

• Områdets funktion som koloniområde

• Kolonistugor och koloniträdgårdars samkomposition

• Föreningslivet sociala gemenskap

Odlingsytor, rabatter, buskar och fruktträd speglar
koloniträdgårdens ursprungliga funktion och förstärker

• Koloniträdgårdens biologiska kulturarv

• Koloniträdgårdens gröna struktur i stadsbilden
• Ekosystemtjänster som bidrar till en god livsmiljö
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7.0 Konsekvensbedömning
Avsnittet konsekvensbedömningen är en del av lärandemålen i kursen KBA520. Bakgrunden till konsekvensbedömningen är att den nuvarande detaljplan är
inaktuell och överensstämmer inte med dagens användning som koloniområde. Ett upphävande av detaljplan
skulle innebära ett planlöst läge för Örgryte koloniområde. Därav har det arbetats fram två potentiella scenarion med ingångsvärde att kolonilotternas planlösning
berättar om tidiga 1900-talets planeringsideal för
koloniträdgårdar. Kolonilotternas trädgårdar är i fokus
medan byggnadernas skala och placering är sekundär.
Örgryte koloniträdgårdar är en plats som brukas och har
en kontinuitet under drygt 100 år.

och stugornas mindre skala gör att koloniträdgårdens
bebyggelse ändå har en sammanhållen karaktär.

I scenario 1 är vad påverkan att upprätta en ny detaljplan och användningsbestämmelserna ändras. Vad
effekten blir av att detaljplanen ändrar karaktäriseringen för kolonilott och vad går förlorat vid större byggnadsvolymer. Fokuset förändras från trädgård till byggnadsvolymer vid beviljat bygglov. Konsekvensen blir
inte markant vid enstaka men översikt med ökad byggnadsvolym kan leda till generell karaktärsförändring.
Scenario 2 är att den nuvarande detaljplanen upphävs
för att möjliggöra upprustning enligt arrendeavtal. Effekten av brist på formellt kulturhistoriskt skydd hamnar
stor del av ansvaret på Örgryte koloniförenings stadgar
och policydokument. Konsekvensbedömningen kan den
sammanhållna bebyggelsen fragmenteras och över tid
få stora konsekvenser. Båda scenarion har slutligen fått
ett flertal förslag på åtgärder för att kolonin ska varsamt
underhållas och undvika förvanskning.

Möjlighet till upprättande av en ny detaljplan där
användningsbestämmelserna ändras från "allmänt
ändamål” till ”bostäder”, specifikt fritidsbostäder.
Syftet med detaljplanen är att kunna bevilja bygglov
för ombyggnad och upprustning av kolonistugorna
och åretruntboende.

Örgryte koloniträdgårdar är en plats som brukas och
har en historisk kontinuitet av användning under drygt
100 år. Bruksvärdet är tätt sammankopplat med de
materiella värdena då trädgårdsarbete, odling och vård
av det biologiska kulturarvet är beroende av de materiella strukturerna. Örgryte kolonin finns omnämnt i
Göteborgs stads bevarandeprogram, under övrigt (Se
förutsättningar). I sin helhet har Örgryte koloniområde
höga kulturhistoriska värden.
Påverkan

Effekt

Effekten av detaljplanen är att äldre stugor kan komma att förlora karaktäristiska drag vid renovering
och ombyggnation. Effekten kan även komma att bli
att bygglov beviljas för uppförandet av större byggnadsvolymer på kolonilotterna och att mer mark tas i
anspråk för byggnader än för trädgård och odling.
Konsekvens och värdering

Vid enstaka stugors förändrade uttryck påverkas inte
områdets sammanhållna karaktär. Konsekvensen
av större och mer permanenta byggnadsvolymer på
kolonilotterna kan resultera i att skalan på bebyggelsen
förändrar relationen och samhörigheten mellan den
småskaliga kolonibebyggelsen och dess trädgårdsstruktur. Upprepade förändringar av karaktäristiska drag och
bebyggelsens skala kan leda till en generell karaktärsförändring över tid, där de kulturhistoriska karaktärsdragen i koloniområdet försvagas eller går förlorade.

7.1 Scenario 1
Ingångsvärde

Koloniområdet består av en sammanhållen kulturmiljö
där trädgårdens struktur och uppbyggnad, grusgångarnas sträckning och tomtindelningen är till stor del
ursprunglig sedan den anlades vid 1915. Kolonilotternas planlösning berättar om koloniträdgårdar planeringsideal under det tidiga 1900-talet och har därför ett
kulturhistoriskt värde.

Åtgärder

Åtgärder kan bestå av att istället upprätta en ny detaljplan med användningsbestämmelser ”koloniområde”
för att området ska få behålla den mindre skalan och
tillfälliga karaktären som är karaktäristiskt för koloniområden.

Byggnadernas skala och placering på kolonilotterna är
underordnade i förhållande till trädgårdens växtlighet.
Varje stuga är unik pga dess ombyggnadshistoria och
tidslager. Karaktäristiska drag som träpanel, sadeltak
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kolonisten även ett godkännande från föreningen. I brist
på formellt kulturhistoriskt skydd av bebyggelsen hamnar en stor del av ansvaret på Örgryte koloniförenings
stadgar och policydokument.

En annan åtgärd är att upprätta skyddsbestämmelser
i detaljplanen, där skala, material och placering kan
specificeras så att stugorna kan underhållas, men att
skalan och karaktären i området bibehålls.

Konsekvensbedömning

7.2 Scenario 2

Brist på tydliga utformningsregler och skyddsåtgärder
i föreningens stadgar och policydokument kan bebyggelsens sammanhållna uttryck fragmenteras och kan
över tid få stora konsekvenser i form av minskade
kulturhistoriska egenskaper.

Ingångsvärde

Koloniområdet består av en sammanhållen kulturmiljö
där trädgårdens struktur och uppbyggnad, grusgångarnas sträckning och tomtindelningen är till stor del
ursprunglig sedan den anlades vid 1915. Kolonilotternas planlösning berättar om koloniträdgårdar planeringsideal under det tidiga 1900-talet och har därför ett
kulturhistoriskt värde.

I avsaknad på ett formellt kulturhistoriskt skydd av
Örgryte koloniområde saknar stadsbyggnadskontoret
tydliga riktlinjer gällande kulturhistoriska värden att
förhålla sig till i bygglovsprocessen. I bygglovshand
läggningen behöver bygglovshandläggaren ta ställning
till en mängd lagstiftning som bl a styr utformnings
krav, tekniska krav, ändamålsenlighet och lokalisering.
En konsekvens kan bli att läsbarheten av de karaktäristiska egenskaperna och bebyggelsens sammanhållna
uttryck skulle minska över tid om tekniska krav ställs
mot koloniområdets ursprungliga karaktär vid upprepade tillfällen.

Byggnadernas skala och placering på kolonilotterna är
underordnade i förhållande till trädgårdens växtlighet.
Varje stuga är unik pga dess ombyggnadshistoria och
tidslager. Karaktäristiska drag som träpanel, sadeltak
och stugornas mindre skala gör att koloniträdgårdens
bebyggelse ändå har en sammanhållen karaktär.
Örgryte koloniträdgårdar är en plats som brukas och
har en historisk kontinuitet av användning under drygt
100 år. Bruksvärdet är tätt sammankopplat med de
materiella värdena då trädgårdsarbete, odling och vård
av det biologiska kulturarvet är beroende av de materiella strukturerna. Örgryte kolonin finns omnämnt i
Göteborgs stads bevarandeprogram, under övrigt (Se
förutsättningar). I sin helhet har Örgryte koloniområde
höga kulturhistoriska värden.

Åtgärd

En åtgärd kan vara att i stället för detaljplan upprätta områdesbestämmelser för Örgryte koloniområde.
Områdesbestämmelser kan inrymma en utökad lovplikt
med syfte att bevara koloniområdets kulturhistoriska
värden. Lovplikt kan införas vid ändring av fasadmaterial, färgsättning, takutformning och fönsterbyte.
Koloniträdgårdenspolicydokument beskriver att en särskild omsorg ska ägnas åt upprustning och bevarande
av områdets äldre kolonistugor och trädgårdar.

Påverkan

Nuvarande detaljplan från 1944 upphävs för att möjliggöra upprustning av områdets kolonistugor enligt
gällande arrendeavtal. Arrendeavtalet reglerar byggrätten för koloniområdet: ”På kolonilotten uppförda byggnaders sammanlagda byggnadsarea får inte överstiga
35 kvm (inklusive komplementbyggnad) med max 4.3
m nockhöjd. Huvudbyggnaden ska vara minst 15 kvm,
bygglov måste inhämtas. Utöver 35 kvm får ett växthus
om max 7,5 kvm uppföras. Avståndet mellan huvudbyggnad/komplementbyggnad och lottgräns ska vara
minst 0,75 m.”

En annan möjlig åtgärd är att upprätta en ny detaljplan
som styr att platsen endast användas som koloniområde
och inte tillåter permanentboende för att säkerställa
den mindre skalan och tillfälliga karaktären som är
karaktäristiskt för koloniområden. Det är även möjligt
att upprätta skyddsbestämmelser i en ny detaljplan,
där skala, material och placering kan specificeras så att
stugorna kan underhållas, men att skalan och karaktären i området bibehålls.
Ytterligare en möjlig åtgärd är att säkerställa antikvarisk kompetens hos de handläggare som hanterar
bygglovsärenden i en sammanhållen kulturmiljö som
Örgryte koloniområde.

Effekt

Effekterna av en upphävning av den nuvarande stadsplanen från 1944 resulterar i Örgryte koloniträdgård hamnar i ett planlöst läge och att lovpliktiga åtgärder inom
området prövas direkt av stadsbyggnadskontoret. För att
ändringar/tillbyggnader ska kunna genomföras behöver
48

KULTURMILJÖUNDERLAG ÖRGRYTE KOLONITRÄDGÅRD | KÄLLFÖRTECKNING

8.0 Källförteckning
8.1 Litteratur
Abelin, Rudolf (1914). Den mindre trädgården: en bok för täppan och torpet. 6 uppl. Stockholm: Fritze
Andersson, Roger (2020). Krokslätt i Örgryte – bostäder, fabriker och municipalsamhälle. Göteborg: A-Script
Förlag
Bell, Simon (red.) (2016). Urban allotment gardens in Europe. New York: Routledge
Jönsson, Arvid (1982). Föreningen Göteborg koloniträdgårdar 1905-1980. Göteborg: Fören.
Lindhagen, Anna [1916]. Koloniträdgårdar och planterade gårdar. Faks.-uppl. Stockholm: P. A Norstedt &
Söners förlag. Digitalt tillgängligt via Stockholms stadsmuseum: https://stockholmskallan.stockholm.se/PostFiles/
SMF/SD/SSMB_0025908_01.pdf
Lönnroth, Gudrun (red.) (1999). Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg: ett program för bevarande.
Del 1. Göteborg: Stadsbyggnadskontoret
Riksantikvarieämbetet (2015). Plattform Kulturhistorisk värdering och urval : grundläggande förhållningssätt
för arbete med att definiera, värdera, prioritera och utveckla kulturarvet. [Elektronisk resurs] Stockholm:
Riksantikvarieämbetet
Örgryte koloniträdgårdar (red) (2015). H. Brembeck, C. Broberg, A-S. Fagerberg. Den gömda kolonin: en oas i
Krokslätt : Örgryte koloniträdgårdar 1915–2015. Göteborg: Kompendiet

8.2 Otryckt källmaterial
Arkiv

Regionarkivet, Göteborg [2021]
Föreningen Göteborgs koloniträdgårdar: Fotografier och ritningsmaterial, A 14116–14120, A. Referenskod: SE/
O258/1896:1.
Örgryte koloniområde föreningsarkiv, Göteborg [2021]
Interna dokument som stadgar, fotografier, kartor och ritningar.
Digitala källor:

Arcobello/Bjur arkitekter [2021] Forskningsprojektet

Lilienbergs stad. Göteborg 1900–1930
arcobello.se/2017/02/06/lilienbergs-stad-goteborg-1900-1930/ [Hämtad 2021-11-16]
Boverkets byggregler (BFS 2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BBR. Karlskrona: Boverket.
boverket.se/contentassets/a9a584aa0e564c8998d079d752f6b76d/konsoliderad_bbr_2011-6.pdf
[Hämtad 2021-12-17]

49

KULTURMILJÖUNDERLAG ÖRGRYTE KOLONITRÄDGÅRD | KÄLLFÖRTECKNING

Boverket [2021] PBL Kunskapsbanken: Checklista karaktärsdrag.
boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/kulturvarden/kulturvarden-i-teori-och-praktik/
metoder-att-tydliggora-kulturvarden/checklista-karaktarsdrag/ [Hämtad 2021-11-18]
Boverket [2021]. PBL Kunskapsbanken: Förvanskningsförbudet.
boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/kulturvarden/kulturvarden-i-plan---och-bygglagen/
krav-pa-byggnadsverk-och-tomter/forvanskningsforbudet/ ≈ [Hämtad 2021-11-18]
Boverket [2021]. PBL Kunskapsbanken: Varsamhetskravet.
boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/kulturvarden/kulturvarden-i-plan---och-bygglagen/krav-pa-byggnadsverk-och-tomter/varsamhetskravet/ [Hämtad 2021-11-18]
Boverket [2021]. PBL Kunskapsbanken: Underhåll.
boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/kulturvarden/kulturvarden-i-plan---och-bygglagen/krav-pa-byggnadsverk-och-tomter/underhall/ [Hämtad 2021-11-18]
Göteborgs Stadsbyggnadskontor [2021]. Bygglovsritningar för fastigheten Krokslätt 708:501
goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/stadsbyggnadskontorets-kundservice/sok-bygglovhandlingar [Hämtad 2021-11-18]
Göteborgs Stadsbyggnadskontor [2021]. Översiktsplan för Göteborg 2009 goteborg.se/wps/wcm/connect/
d1f790ad-263d-4a42-ad8f-8777f65a094c/Del1.pdf?MOD=AJPERES [Hämtad 2021-11-18]
International Council on Monuments and Sites (2013) The Burra Charter The Australia ICOMOS Charter
for Places of Cultural Significance australia.icomos.org/wp-content/uploads/The-Burra-Charter-2013-Adopted-31.10.2013.pdf [Hämtad 2021-12-17]
Jordabalk [1970:994] 13 kap. Tomträtt
riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/jordabalk-1970994_sfs-1970-994
[Hämtad 2021-12-17]
Koloniträdgårdsförbundet kolonitradgardsforbundet.se/det-internationella-kolonitradgardsforbundet/
[Hämtad 2021-11-16]
Mönldals Stad [2018] Fördjupad översiktsplan för Mölndalsåns dalgång.
molndal.se/download/18.23312daa162db0538eb22ab/1553600316307/Fördjupad%20översiktsplan%20Mölndalsåns%20dalgång.pdf [Hämtad 2021-11-16]
Nationalencyklopedin (2021) koloni ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/koloni [hämtad 2021-12-19]
Nationalencyklopedin (2021) municipalsamhälle. ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/municipalsamhälle
[hämtad 2021-12-19]
Nationalencyklopedin (2021) socken. ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/socken [hämtad 2021-12-19]
Riksantikvarieämbetet (2018) Möjlig fornlämning, L1969:2318 Bytomt/gårdstomt. RAÄ-nummer: Göteborg
303:1. Fornsök: app.raa.se/open/fornsok/lamning/dbfe1165-5a11-4d32-83cc-3fbfbc9cdae3 [Hämtat 2021-12-17]
SFS 1970:994: Jordabalk. Stockholm: Justitiedepartementet.
riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/jordabalk-1970994_sfs-1970-994
[Hämtad 2021-12-17]

50

KULTURMILJÖUNDERLAG ÖRGRYTE KOLONITRÄDGÅRD | KÄLLFÖRTECKNING

SFS 2010:900 Plan- och bygglagen. Stockholm: Finansdepartementet
riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900
[Hämtad 2021-12-17]
The Fédération Internationale des Jardins Familiaux jardins-familiaux.org/office/eoffice.html
[Hämtad 2021-11-16]
Örgryte koloniområde, Göteborg stad https://bit.ly/3wY9EIt [Hämtad 2021-11-16]
Muntliga källor:

Catharina Broberg, koloniägare och styrelsemedlem i Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar, i samtal den 15
november 2021.

51

KULTURMILJÖUNDERLAG ÖRGRYTE KOLONITRÄDGÅRD | BILDFÖRTECKNING

9.0 Bildförteckning
Fotografier, kartor och illustrationer

Fig 1. Örgryte koloniområde avbildat på ett vykort från 1927-1930. Källa: Avfotograferat från Örgrytekolonins
bok “Den gömda kolonin - en oas i Krokslätt”. Knut Kjellman
Fig 2. Stadsbyggnadskontoret (u.å) Flygfoto över Örgryte koloniområde. [2021-12-16]
Fig 3. Kartutsnitten visar koloniområdets placering i relation till Göteborg och Mölndal. Källa: Lantmäteriet, 2021
Fig 4. Bilden visar den aktuella stadsplanen (1480K-II-2542). Källa: Stadsbyggnadskontoret
Fig 5. Flygfoto med färgmarkeringar över byggnaderna som är upptagna i Göteborgs Stads bevarandeprogram
1987. Källa: Lantmäteriet 2021, Lönnroth 1987.
Fig 6. Fotografi på en kvinna och hennes tre barn i trädgården från 1918. Källa: Hallands Konstmuseum
Fig 7. Wikimedia Commons (1898). Garden city. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diagram_No.2_(Howard,_Ebenezer,_To-morrow.).jpg [2021-12-08]
Fig 8. Örgryte Koloniträdgårdar. (2015). Stuga nr 13 - Wilhelm och Charlotta Tellgrens grannar, när familjen
Persson bodde där [fotografi]. Örgryte koloniträdgårdar (Brembeck, Broberg & Fagerberg), Den gömda kolonin:
en oas i Krokslätt: Örgryte koloniträdgårdar 1915-2015, Göteborg: Kompendiet
Fig 9. Stockholms stadsmuseum (1920-1930). Porträtt av Anna Lindhagen [fotografi] https://stockholmskallan.
stockholm.se/post/15751 [2021-12-07]
Fig 10. Lindhagen, A. (1916). Stockholm. Indelning av en koloniträdgård. [fotografi]. https://stockholmskallan.
stockholm.se/PostFiles/SMF/SD/SSMB_0025908_02.pdf [2021-11-22]
Fig 11. Thurell, I. (u.å). Ritning till kolonistuga för föreningen Göteborgs koloniträdgårdar A14117:5 från Regionarkivet. [fotografi] [2021-11-11]
Fig 12. Thurell, I. (u.å), Ritning till kolonistuga för föreningen Göteborgs koloniträdgårdar (fasad mot söder) från
Regionarkivet. [fotografi] [2021-11-11]
Fig 13. Thurell, I. (u.å). Typritningar A 14117:4, A 14117:6 från Föreningen Göteborgs trädgårdsföreningar (FGK)
[fotografi] [2021-11-15]
Fig 14. Skyltarna på fotografiet uppmanar till uppodling av potatis, 1917. [fotografi] https://stockholmskallan.
stockholm.se/post/4549. [2021-12-03]
Fig 15. W. Karnell (1923). Jubileumsutställningen 1923 [fotografi]. https://samlingar.goteborgsstadsmuseum.se/
carlotta/web/object/401754 [2021-11-10]
Fig 16. Göteborgs Stad (1923). Utställningsaffisch Internationella Stadsbyggnadsutställning, i Göteborg 27 juli-12
aug 1923. https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/67393 [2021-11-16]

52

KULTURMILJÖUNDERLAG ÖRGRYTE KOLONITRÄDGÅRD | BILDFÖRTECKNING

Fig 17. Föreningen Göteborgs koloniträdgårdar (1982). Slottsskogskolonin från 1916 (tidigare Kungsladugårdskolonin). [fotografi]. http://www.fgk.dinstudio.se/news_1.html [2021-11-09]
Fig 18. Örgryte koloniområde avbildat på ett vykort från 1927-1930. Källa: Avfotograferat från Örgrytekolonins
bok “Den gömda kolonin - en oas i Krokslätt”. Knut Kjellman
Fig 19. Mölndals hembygdsförenings arkiv (1910). Doktor Fritz Stenström med sjuksköterskor på epidemi
sjukhuset tidigt 1900-tal. [fotografi]. Knut Kjellman
Fig 20. Örgryte koloniförenings arkiv (2015). Inträdesbiljett från äldre tid. [illustration]. Örgryte koloniträdgårdar
(Brembeck, Broberg & Fagerberg), Den gömda kolonin - en oas i Krokslätt.Göteborg: Kompendiet [2021-11-15]
Fig 21. Örgryte koloniträdgårdens föreningsarkiv. En planritning visar på avstyckning av de 61 kolonilotterna
under 1960-talet.
Fig 22. Lantmäteriet (1960). Flygfoto från 1960 [fotografi] https://minkarta.lantmateriet.se/. [2021-11-08].
Fig 23. Lantmäteriet (u.å). Flyfoto från nutid [fotografi]. https://minkarta.lantmateriet.se/ [2021-11-08].
Fig 24. Lantmäteriet (1936). Utsnitt ur den ekonomiska kartan från 1936. [karta]. https://historiskakartor.lantmateriet.se/hk/viewer/internal/J131-11SO/52414b5f4a3133312d3131534f/rak2/RAK/G%C3%B6teborg,%2011SO/
Ekonomiska%20kartan [2021-11-09].
Fig 25. Kungliga bibliotekets samling (1703). Bild över Mölndals kvarnby från Erik Dahlbergs Suecia et
Hodierna. [Bild]. https://suecia.kb.se/F/YGH7SLLT5MHRNVN41E7RRI4H3KBJ789RB15CCK7LVRVGP5SVI2-02159?func=full-set-set&set_number=007217&set_entry=000001&format=999 [2021-11-10]
Fig 26. Lantmäteriet (1768). Storskifteskarta från 1768. [karta]. https://historiskakartor.lantmateriet.se/hk/viewer/
internal/N140-6:3/4c4d535f4e3134302d363a33/lms2/LMS/%C3%96rgryte%20socken%20Kroksl%C3%A4tt%20
nr%201-3/Storskifte%20p%C3%A5%20in%C3%A4gor [2021-11-10]
Fig 27. Lantmäteriet (1863). Generalstabskartan från 1863. [karta]. https://historiskakartor.lantmateriet.se/hk/
viewer/internal/J243-32-1/52414b5f4a3234332d33322d31/rak2/RAK/G%C3%B6teborg,%2032-1/Generalstabskartan [2021-11-10]
Fig 28. Stadsbyggnadskontoret Göteborg (1923). Jubileumsutställningens karta från 1923. [karta]
Fig 29. Stadsbyggnadskontoret Göteborg (1944). Stadsplan/Detaljplan, 1480K-II-2542 Göteborg: Stadsbyggnadskontoret. [karta].
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Fig 31. Lantmäteriet (u.å). Karta över koloniområdet i nutid. Alla byggnader är utmärkta. [karta]. https://minkarta.
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fasadmaterial. Göteborg
Fig 36. Häggman, Sundström & Thurell (2021). Fotografier på stugorna 48 och 44 visar på äldre karaktär med
om - och tillbyggnad. Stuga 19 visar upp en variation av fristående förråd. Göteborg
Fig 37. Häggman, Sundström & Thurell (2021). Illustration omarbetad från Den gömda kolonin, en oas i Krokslätt (2015) visar koloniträdgårdens varierande färgsättning. Fotografierna visar stuga 16 med snickarglädje på
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Fig 41. Häggman, Sundström & Thurell (2021). Fotografi på stuga 56 som ett exemepl på en sentida förändringar.
Fig 42. Lantmäteriet (u.å). Karta över utredningsområdet i nutid med olika färgmarkering. [karta].
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Fig 43. Häggman, Sundström & Thurell (2021). Fotografier tagna i sydväst om koloniträdgården. Karta med
utmarkerade fotovinklar. Göteborg
Fig 44. Häggman, Sundström & Thurell (2021). Fotografier på Buråsskolan och förskolan fd. Epidemisjukhuset.
Karta med utmarkerade fotovinklar. Göteborg
Fig 45. Häggman, Sundström & Thurell (2021). Fotografier från koloniträdgården mot norra sida och
Milpålegatan. Karta med utmarkerade fotovinklar. Göteborg
Fig 46. Häggman, Sundström & Thurell (2021). Fotografier från koloniträdgården mot östra sida och
Helmutsrogatan. Karta med utmarkerade fotovinklar. Göteborg
Fig 47. Fig 2. Stadsbyggnadskontoret (u.å) Flygfoto över Örgryte koloniområde. [2021-12-16]
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BYGGNADSINVENTERING
Örgrytekolonins 41 st kolonilotter har i denna
byggnadsinventering okulärbesiktats och bebyggelsens exteriör har dokumenterats med bild och
text. Tidsbrist och tillgång bidrog till en översiktlig beskrivning. Byggnadsinventeringen genomfördes under v 46 2021. Medverkande: Camilla
Häggman, Hanna Sundström och Ida Thurell
Syfte med byggnadsinventering är att samla in
informtion kring koloniområdets helhet som
ligger till grund för kulturmiljöunderlagets kulturhistoriska värdebeskrivning

För att formellt kunna säkerställa koloniområdets kulturhistoriska värden och karaktärsdrag
skulle områdesbestämmelser behöva upprättas.
(PBL 8:13, 8:14 §§) Det är tydligt att det finns
kolonistugor som särskilt bidrar till områdets
kulturhistoriska helhet. En mer omfattande
undersökning skulle behöva genomföras för att
undersöka om Örgryte koloniområde innefattar
byggnader som har ett särskilt kulturhistoriskt
värde.

Illustrationen visar en översiktlig kategorisering över koloniområdets kolonistugor. Småmönstrat: Byggnader där ett äldre
originalutförande dominerar helhetsintrycket. Stormönstrat: Byggnader där sentida förändringar eller om- och tillbyggnader
dominerar helhetsintrycket.

28

27

26

25

21

29

61

59

17

Chokladstigen
22
20

24

30
Bryggeristigen

19

57

55

53

15

51

14

16

18

49

11

13

47

9

12

10

45

Bryggeristigen
62

60

Koloniträdgårdens palett.
Kolonistugornas färgsättning är relativt sammanhållen.
1

58

56

54

52

50

48

46

44

43
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09
KOLONILOTT NR:

Adress: Chokladstigen Nr 9
Byggnadens ungefärliga tillkomst:
1920-tal
´

27

26

25

61

19

21

29

30
Bryggeristigen

28

24

59

17

Chokladstigen
22
20

57

55

53

15

51

14

16

18

49

11

13

47

10

45

Bryggeristigen
62

60

58

56

54

52

50

48

46

44

Relation/placering till omgivning:

Hörntomt Milpålegatan / Helmutsrogatan

Kolonilottens form:

Rektangulär

Markbeläggning:

Gräsmattor och centrerad grusgång, plattor
runt huset

Växtlighet, träd:

Perennrabatter, fruktträd, pallkragar

Staket/avgränsning

Staket + buskar mot Helmutsrogatan

Byggnadens form & egenskaper:
Proportion, skala, volym, höjd

Äldre, mindre stuga, ombyggd/tillbyggd
vid ett flertal tillfällen. Rektangulär form
med tillbyggd glasveranda på framsidan,
ryggsäck på husets baksida

Förrådsbyggnader

9

12

Tomt & Placering:

43

Byggnadens form/former
(sammansatt av olika delar)

Stuga och uteplats sammanbyggda

Tak (material, lutning, nockriktning,
skorsten)

Sadeltak, klätt i svart papp

Fasad (material, horisontell/vertikal,
symmetrisk/asymmetrisk) Uppdelning,
listverk

Röd locklistpanel

Annan bebyggelse ex, växthus

Uteplats, förråd

Fönster material, proportioner,
indelningar

Stående, tvåluft, vitmålade äldre karaktär

Dörr/trappor

Äldre dubbeldörr, täckt med skiva,
blåmålad, ingen trappa

Sockel, hög/låg

Ingen sockel

Material, materialbehandling.
Tak, fasad, fönster

Faluröd med vita knutar och blå detaljer

Övrig kommentar:

2
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10
KOLONILOTT NR:

Adress: Chokladstigen 10
Byggnadens ungefärliga tillkomst:
2000.

27

26

25

30
Bryggeristigen

28

61

19

21

29

Chokladstigen
22
20

24

59

17

57

55

53

15

14

16

18

51

49

11

13

47

9

12

10

60

58

56

54

52

50

48

46

Chokladstigen, ytterkant mot Helmutsrogatan

Relation/placering till omgivning:

Stugan placerad i tomtens bortre kant, mot
Helmutsrogatan

Kolonilottens form:

Rektangulär

Markbeläggning:

Gräsmatta, stenplattor

Växtlighet, träd:

1 stort träd, häck mot Helmutsrogatan

Staket/avgränsning

Grönt staket i trä, nätstaket

Byggnadens form & egenskaper:
Proportion, skala, volym, höjd

Nyare byggnad, större volym, högre än
merparten om intilliggande byggnader.

Förrådsbyggnader

Ett litet förråd

Byggnadens form/former
(sammansatt av olika delar)

Rektangulär, sammanbyggd med altan
Veranda

Tak (material, lutning, nockriktning,
skorsten)

Tvåkupigt lertegel, sadeltak med kraftigt
takutsprång

Fasad (material, horisontell/vertikal,
symmetrisk/asymmetrisk) Uppdelning,
listverk

Stående locklistpanel i trä, cremefärgad
Panelen delas vid vindsvåningen

Annan bebyggelse ex, växthus

45

Bryggeristigen
62

Tomt & Placering:

44

43

Fönster material, proportioner,
indelningar

Stående fönster, spröjsade, tvåluft, rödmålade med grönt profilerat foder

Dörr/trappor

2 st, en vit ytterdörr + en röd altandörr med
spröjsade glas

Sockel, hög/låg

Nej, står på plintar

Material, materialbehandling.
Tak, fasad, fönster

Faluröd med vita knutar och blå detaljer

Övrig kommentar:

Nybyggnation i en äldre, eller klassisk
stugstil

3

BILAGA | BYGGNADSINVENTERING 2021

11
KOLONILOTT NR:

Tomt & Placering:

Mot ytterkant Milpålegatan

Relation/placering till omgivning:

Placerad i bakkant på tomten

Kolonilottens form:

Rektangulär

Markbeläggning:

Gräsmatta, centrerad gång med plattor av
sjösten, marktegel

Växtlighet, träd:

1 äldre träd, 1 ungt, tujahäck mot gatan

Staket/avgränsning

Trästaket + tujahäck och perenner

Byggnadens form & egenskaper:
Proportion, skala, volym, höjd

Adress: Chokladstigen Nr 11

Troligtvis äldre, ombyggd stuga eller två
stugor som byggts ihop till en. Låg och
långsmal byggnad. Inbyggd ryggsäck +
pergola

Huvudbyggnad Förrådsbyggnader

27

26

25

61

19

21

29

30
Bryggeristigen

28

24

59

17

Chokladstigen
22
20

57

55

53

15

51

14

16

18

49

11

13

47

9

12

10

45

60

58

56

54

52

50

48

46

44

Husdel + inbyggd veranda? Med glasdörr

Tak (material, lutning, nockriktning,
skorsten)

Sadeltak, flack lutning, skarvad takpapp

Fasad (material, horisontell/vertikal,
symmetrisk/asymmetrisk) Uppdelning,
listverk

Stående, gul locklistpanel, liggande avdelning vid vindsvåning Större fönsterpartier

Annan bebyggelse ex, växthus

Bryggeristigen
62

Byggnadens form/former
(sammansatt av olika delar)

43

Fönster material, proportioner,
indelningar

Varierande storlek och ålder, småspröjsade
men även hela fönsterpartier/fönsterkassetter

Dörr/trappor

Vit ytterdörr

Sockel, hög/låg

Ingen sockel

Material, materialbehandling.
Tak, fasad, fönster

Ljusgul panel med vita knutar och foder,
svart tak

Övrig kommentar:

Äldre stuga som är ombyggd / påbyggd i
olika proportioner

4
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12
KOLONILOTT NR:

Adress: Chokladstigen Nr 12
Storlek m²: XX
Byggnadens ungefärliga tillkomst:
1920-tal
Byggnadsstil

27

26

25

61

19

21

29

30
Bryggeristigen

28

24

59

17

Chokladstigen
22
20

57

55

53

15

51

14

16

18

49

11

13

47

60

58

56

54

52

50

48

10

45

46

44

Relation/placering till omgivning:

Stugan placerad i tomtens bakkant

Kolonilottens form:

Rektangulär

Markbeläggning:

Gräsmattor och centrerad grusgång.

Växtlighet, träd:

2 äldre träd och ett flertal större buskar,
trädgårdsland

Staket/avgränsning

Nätstaket, plank på baksidan av huset

Byggnadens form & egenskaper:
Proportion, skala, volym, höjd

Äldre, mindre stuga med veranda. Ombyggd / tillbyggd flera gånger men håller den
ursprungliga skalan / nätta proportioner,
skärmtak

Byggnadens form/former
(sammansatt av olika delar)

Bryggeristigen
62

Chokladstigen

Huvudbyggnad Förrådsbyggnader

9

12

Tomt & Placering:

43

Tak (material, lutning, nockriktning,
skorsten)

Sadeltak, många takvinklar, plåttak svart,
profilerade vindskivor

Fasad (material, horisontell/vertikal,
symmetrisk/asymmetrisk) Uppdelning,
listverk

Faluröd locklistpanel, assymmetrisk

Annan bebyggelse ex, växthus

Uteplats, förråd

Fönster material, proportioner,
indelningar

Stående, tvåluft, vitmålade äldre karaktär

Dörr/trappor

Ytterdörr vit, förrådsdörr röd

Sockel, hög/låg

Ingen sockel

Material, materialbehandling.
Tak, fasad, fönster

Faluröd stuga med vita knutar och foder,
svart tak

Övrig kommentar:

Äldre, ombyggd.

5

BILAGA | BYGGNADSINVENTERING 2021

13
KOLONILOTT NR:

Adress: Chokladstigen Nr 13

27

26

25

30
Bryggeristigen

28

61

19

21

29

Chokladstigen
22
20

24

59

17

57

55

53

15

51

14

16

18

49

11

13

47

9

12

10

45

Bryggeristigen
62

60

58

56

54

52

50

48

46

44

43

Tomt & Placering:

Chokladstigen, mot Milpålegatan

Relation/placering till omgivning:

Placerad i tomtens bakkant

Kolonilottens form:

Rektangulär, något bredare

Markbeläggning:

Gräsmattor och centrerad grusgång.

Växtlighet, träd:

Perennrabatter, 1 stort, äldre träd

Staket/avgränsning

Gunnebostaket

Byggnadens form & egenskaper:
Proportion, skala, volym, höjd

Mindre stuga

Huvudbyggnad Förrådsbyggnader

Ett mindre förråd

Byggnadens form/former
(sammansatt av olika delar)

Kvadratisk, 1 byggnadskropp

Tak (material, lutning, nockriktning,
skorsten)

Sadeltak med papp, framstickande tak över
entreparti

Fasad (material, horisontell/vertikal,
symmetrisk/asymmetrisk) Uppdelning,
listverk

Timrad stuga? Uttryck med liggande timmer och dekorativa knutar. Faluröd.

Annan bebyggelse ex, växthus

Uteplats, förråd

Fönster material, proportioner,
indelningar

Småspröjsade treluftsfönster, profilerade
fönsterfoder

Dörr/trappor

Vit fiskbenspanel

Sockel, hög/låg

Plintar

Övrig kommentar:

Uppförd 1980-1990?

6
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14
KOLONILOTT NR:

Adress: Chokladstigen Nr 14

Tomt & Placering:

Inre delen av Chokladstigen

Relation/placering till omgivning:

Placerad i tomtens bakkant

Kolonilottens form:

Kvadratisk

Markbeläggning:
Växtlighet, träd:

Igenväxt tomt, 2 stora fruktträd

Staket/avgränsning

Trästaket

Byggnadens form & egenskaper:
Proportion, skala, volym, höjd

Äldre, röd stuga med ryggsäck. Mindre
proportioner

Huvudbyggnad Förrådsbyggnader
Byggnadens form/former
(sammansatt av olika delar)

27

26

25

61

19

21

29

30
Bryggeristigen

28

Chokladstigen
22
20

24

59

17

57

55

53

15

51

13

14

16

18

49

11

47

9

12

10

60

58

56

54

52

50

48

46

Svart papptak, skorstensrör

Fasad (material, horisontell/vertikal,
symmetrisk/asymmetrisk) Uppdelning,
listverk

Röd locklistpanel

Annan bebyggelse ex, växthus
Fönster material, proportioner,
indelningar

45

Bryggeristigen
62

Tak (material, lutning, nockriktning,
skorsten)

44

43

Spröjsade, svarta

Dörr/trappor
Sockel, hög/låg
Material, materialbehandling.
Tak, fasad, fönster
Övrig kommentar:

Äldre stuga, igenväxt tomt.

7
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15
KOLONILOTT NR:

Adress: Chokladstigen Nr 15
Byggnadens ungefärliga tillkomst:
Äldre

27

26

25

61

19

21

29

30
Bryggeristigen

28

24

59

17

Chokladstigen
22
20

57

55

53

15

51

14

16

18

49

11

13

47

9

12

10

45

Bryggeristigen
62

60

58

56

54

52

50

48

46

44

43

Tomt & Placering:

Längs med koloniområdets norra gräns/
Milpålegatan

Relation/placering till omgivning:

Stuga centrerad i bakkant på tomten

Kolonilottens form:

Rektangulär

Markbeläggning:

Gräsmatta med centrerad grusgång, plattor
vid huset

Växtlighet, träd:

Perennrabatter, äldre fruktträd, pallkragar

Staket/avgränsning

Gunnebostaket, plank mot Milpålegatan.

Byggnadens form & egenskaper:
Proportion, skala, volym, höjd

Mindre stuga, ombyggd/tillbyggd vid
ett flertal tillfällen. Nättare proportioner,
ryggsäcksförråd.

Huvudbyggnad Förrådsbyggnader

Fristående förråd

Byggnadens form/former
(sammansatt av olika delar)

Assymetrisk

Tak (material, lutning, nockriktning,
skorsten)

Sadeltak i plåt, svart

Fasad (material, horisontell/vertikal,
symmetrisk/asymmetrisk) Uppdelning,
listverk

Blandat material i trä, locklistpanel,
OBS-skiva

Annan bebyggelse ex, växthus

Uteplats, förråd

Fönster material, proportioner,
indelningar

Enluftsfönster utan spröjs

Dörr/trappor

Ytterdörr, delad ”stalldörr” täckt med skiva

Sockel, hög/låg

Placerad direkt på mark

Material, materialbehandling.
Tak, fasad, fönster

Gul fasad, gröna foder

Övrig kommentar:

Byggnaden bidrar med miljöskapande
värden och påverkar områdets karaktär
positivt.

8
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16
KOLONILOTT NR:

Adress: Chokladstigen Nr 16
Äldre stuga

Tomt & Placering:

Chokladstigens inre del

Relation/placering till omgivning:

Stuga centrerad i bakkant på tomten

Kolonilottens form:

Rektangulär

Markbeläggning:

Gräsmattor och centrerad grusgång fram
till stugan.

Växtlighet, träd:

Perennrabatter,

Staket/avgränsning

Lågt staket i trä

Byggnadens form & egenskaper:
Proportion, skala, volym, höjd

Mindre byggnadsvolym i två delar med veranda / entré påbyggd uteplats med plåttak

Huvudbyggnad Förrådsbyggnader
Byggnadens form/former
(sammansatt av olika delar)

27

26

25

30
Bryggeristigen

28

61

19

21

29

Chokladstigen
22
20

24

59

17

57

55

53

15

51

14

16

18

49

11

13

47

9

12

10

45

Bryggeristigen
62

60

58

56

54

52

50

48

46

44

43

Tak (material, lutning, nockriktning,
skorsten)

Sadeltak, klätt i svart papp

Fasad (material, horisontell/vertikal,
symmetrisk/asymmetrisk) Uppdelning,
listverk

Röd locklistpanel

Annan bebyggelse, veranda

Ja

Fönster material, proportioner,
indelningar

Små, tvåluftsfönster med spröjs (6 st)
Ev. annan tidsperiod / större spröjs på
verandans fönster
Profilerade fönsterfoder

Dörr/trappor

Vit, troligtvis utbytt

Sockel, hög/låg
Material, materialbehandling.
Tak, fasad, fönster
Övrig kommentar:

9
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17
KOLONILOTT NR:

Adress: Chokladstigen Nr 17
Storlek m²:
Byggnadens ungefärliga tillkomst:
1920-tal
Byggnadsstil

Tomt & Placering:

Längs med koloniområdets norra gräns/
Milpålegatan

Relation/placering till omgivning:

Stuga centrerad i bakkant på tomten

Kolonilottens form:

Rektangulär

Markbeläggning:

Gräsmatta med centrerad grusgång och
sjöstensplattor

Växtlighet, träd:

Fruktträd, buskar, mycket växtlighet mot
grusgången, en hög skymmande Tujahäck,
björk

Staket/avgränsning

Gunnebostaket

Byggnadens form & egenskaper:
Proportion, skala, volym, höjd

Äldre byggnad i mindre proportioner, ev ej
ombyggd? Ev ryggsäcksförråd

Huvudbyggnad Förrådsbyggnader

Ett fristående förråd i en större byggnadsvolym

Byggnadens form/former
(sammansatt av olika delar)
27

26

25

30
Bryggeristigen

28

61

19

21

29

Chokladstigen
22
20

24

59

17

57

55

53

15

51

14

16

18

49

11

13

47

9

12

10

45

Bryggeristigen
62

60

58

56

54

52

50

48

46

44

43

Tak (material, lutning, nockriktning,
skorsten)

Sadeltak i papp, svart med skorsten i plåt

Fasad (material, horisontell/vertikal,
symmetrisk/asymmetrisk) Uppdelning,
listverk

Röd locklistpanel

Annan bebyggelse ex, växthus
Fönster material, proportioner,
indelningar

Troligtvis äldre, spröjsade fönster
genomgående

Dörr/trappor

Ytterdörr vit, troligtvis utbytt

Sockel, hög/låg
Material, materialbehandling.
Tak, fasad, fönster
Övrig kommentar:

10
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18
KOLONILOTT NR:

Adress: Chokladstigen Nr 18

Tomt & Placering:

Inre delen av Chokladstigen

Relation/placering till omgivning:

Stuga är placerad i lottens bakkant

Kolonilottens form:

Rektangulär

Markbeläggning:

Gräsmatta, centrerad grusgång extra smal

Växtlighet, träd:

Fruktträd, 2 st

Staket/avgränsning

Vitt trästaket, äldre karaktär

Byggnadens form & egenskaper:
Proportion, skala, volym, höjd

Troligtvis en äldre stuga i mindre proportioner som är ombyggd och påbyggd
Uteplats i plåt och plast? halvt inbyggd

Förrådsbyggnader
Byggnadens form/former
(sammansatt av olika delar)

27

26

25

30
Bryggeristigen

28

61

19

21

29

Chokladstigen
22
20

24

59

17

57

55

53

15

51

14

16

18

49

11

13

47

9

12

10

45

Bryggeristigen
62

60

58

56

54

52

50

48

46

44

43

Tak (material, lutning, nockriktning,
skorsten)

Sadeltak i papp med utskjutande veranda

Fasad (material, horisontell/vertikal,
symmetrisk/asymmetrisk) Uppdelning,
listverk

Locklist i gult och vitt, lappad och lagad

Annan bebyggelse ex, växthus

Uteplats, förråd

Fönster material, proportioner,
indelningar

Enluftsfönster i blandade storlekar och proportioner (åldrar) både med och utan spröjs
Profilerade fönsterfoder

Dörr/trappor

Vit ytterdörr

Sockel, hög/låg
Material, materialbehandling.
Tak, fasad, fönster
Övrig kommentar:

11

BILAGA | BYGGNADSINVENTERING 2021

19
KOLONILOTT NR:

Adress: Chokladstigen Nr 19

27

26

25

30
Bryggeristigen

28

61

19

21

29

Chokladstigen
22
20

24

59

17

57

55

53

15

14

16

18

51

49

11

13

47

9

12

10

45

Bryggeristigen
62

60

58

56

54

52

50

48

46

44

Tomt & Placering:

Längs med koloniområdets norra gräns/
Milpålegatan.

Relation/placering till omgivning:

Stuga är placerad i lottens bakkant

Kolonilottens form:

Kvadratisk

Markbeläggning:

Gräsmatta, centrerad gång i gatsten /
annan plattläggning

Växtlighet, träd:

Pallkragar

Staket/avgränsning

Vitt staket i plast

Byggnadens form & egenskaper:
Proportion, skala, volym, höjd

Troligtvis en äldre stuga i mindre proportioner som blivit ombyggd

Förrådsbyggnader

1 fristående förråd

Byggnadens form/former
(sammansatt av olika delar)

Stuga och uteplats sammanbyggda

Tak (material, lutning, nockriktning,
skorsten)

Mansardtak i papp

Fasad (material, horisontell/vertikal,
symmetrisk/asymmetrisk) Uppdelning,
listverk

Röd locklistpanel, vita knutar

Fönster material, proportioner,
indelningar

Variation av 1 och 2-luftsfönster Varierande
skala och form
Ev äldre, spröjsade fönster

Dörr/trappor

Grön ytterdörr, troligtvis utbytt, äldre
karaktär

43

Material, materialbehandling.
Tak, fasad, fönster
Övrig kommentar:

12

Inbyggd veranda
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20
KOLONILOTT NR:

Adress: Chokladstigen Nr 20

27

26

25

30
Bryggeristigen

28

61

19

21

29

Chokladstigen
22
20

24

59

17

57

55

53

15

51

14

16

18

49

11

13

47

9

12

10

45

Tomt & Placering:

Inre delen av Chokladstigen

Relation/placering till omgivning:

Stuga är placerad i lottens bakkant

Kolonilottens form:

Rektangulär

Markbeläggning:

Gräsmattor, enstaka gångplattor

Växtlighet, träd:

Fruktträd 2 st, trädgårdsland

Staket/avgränsning

Stålgaller, gunnebostaket.

Byggnadens form & egenskaper:
Proportion, skala, volym, höjd
Huvudbyggnad Förrådsbyggnader
Byggnadens form/former
(sammansatt av olika delar)

Rektangulär

Tak (material, lutning, nockriktning,
skorsten)

Sadeltak i papp, lappat, svackande
(trasigt?)

Fasad (material, horisontell/vertikal,
symmetrisk/asymmetrisk) Uppdelning,
listverk

Röd locklistpanel, div blandade skivmaterial

Annan bebyggelse ex, växthus

Nej

Fönster material, proportioner,
indelningar

Enluftsfönster i blandade proportioner,
spröjsade och ospröjsade Vissa igensatta
med skivor

Dörr/trappor

Ytterdörr i träfanéer

Bryggeristigen
62

60

58

56

54

52

50

48

46

44

43

Större byggnadsvolym

Sockel, hög/låg
Material, materialbehandling.
Tak, fasad, fönster
Övrig kommentar:

Byggnaden är i ett eftersatt skick. Enligt
muntlig uppgift ska denna stuga rivas.

13
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21
KOLONILOTT NR:

Adress: Chokladstigen Nr 21

27

26

25

30
Bryggeristigen

28

61

19

21

29

Chokladstigen
22
20

24

59

17

57

55

53

15

51

14

16

18

49

11

13

47

9

12

10

45

Bryggeristigen
62

60

58

56

54

52

50

48

46

44

43

Tomt & Placering:

Längs med Koloniområdets norra gräns/
Milpålegatan.

Relation/placering till omgivning:

Stuga är placerad i lottens bakkant

Kolonilottens form:

Rektangulär, extra stor

Markbeläggning:

Gräsmatta och organiskt formade grusgångar

Växtlighet, träd:

Fruktträd och bärbuskar, Tujahäck i lottens
bakkant.

Staket/avgränsning

Trästaket

Byggnadens form & egenskaper:
Proportion, skala, volym, höjd

Stuga i äldre karaktär med mindre proportioner. Tillbyggnationer skapar en större
byggnadsvolym.

Huvudbyggnad, veranda

Ja, inbyggd / påbyggd

Byggnadens form/former
(sammansatt av olika delar)

Sammanbyggda huskroppar, verandor och
förråd

Tak (material, lutning, nockriktning,
skorsten)

Sadeltak i papp, framskjutande veranda

Fasad (material, horisontell/vertikal,
symmetrisk/asymmetrisk) Uppdelning,
listverk

Röd locklistpanel

Annan bebyggelse ex, växthus
Fönster material, proportioner,
indelningar

Blandade spröjsade och ospröjsade, större
glaspartier

Dörr/trappor
Sockel, hög/låg
Material, materialbehandling.
Tak, fasad, fönster

Faluröd med vita knutar

Övrig kommentar:

Har ev varit två kolonilotter som slagits ihop
till en extra stor kolonilott. Gjuten grund på
gräsmattan

14
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22
KOLONILOTT NR:

Adress: Chokladstigen Nr 22
Byggnadens ungefärliga tillkomst:
Nyuppförd

27

26

25

30
Bryggeristigen

28

61

19

21

29

Chokladstigen
22
20

24

59

17

57

55

53

15

51

14

16

18

49

11

13

47

9

12

10

45

Bryggeristigen
62

60

58

56

54

52

50

48

46

44

43

Tomt & Placering:

Chokladstigens indre del.

Relation/placering till omgivning:

Stuga är centralt placerad i lottens bakkant

Kolonilottens form:

Rektangulär

Markbeläggning:

Nyanlagd och under uppbyggnad. Bred
gångväg av plattor/dansksjösten

Växtlighet, träd:

Ett fruktträd

Staket/avgränsning

Äldre grind, gunnebostaket

Byggnadens form & egenskaper:
Proportion, skala, volym, höjd

Byggnaden i en volym, långsmal och inga
utskjutningar. Troligtvis maxhöjden.

Huvudbyggnad Förrådsbyggnader

nej

Byggnadens form/former
(sammansatt av olika delar)

Rektangulär byggnadskropp

Tak (material, lutning, nockriktning,
skorsten)

Sadeltak med papp. Nockriktningen går
öst-väst

Fasad (material, horisontell/vertikal,
symmetrisk/asymmetrisk) Uppdelning,
listverk

Gul stående träpanel, gråa listverk och
fönsterknutar.

Annan bebyggelse ex, växthus

Uteplats, förråd

Fönster material, proportioner,
indelningar

Fyra asymmetriska fönster, tre rektangulära
med tillsatta spröjs och ett fönster från golv
till tak utan spröjs.

Dörr/trappor

Furu dörr med rektangulärt fönster med
tillsatta spröjs placerad längst till väster

Sockel, hög/låg
Material, materialbehandling.
Tak, fasad, fönster
Övrig kommentar:

15
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24
KOLONILOTT NR:

Adress: Chokladstigen Nr 24
Byggnadens ungefärliga tillkomst:
1997 enligt muntlig uppgigt

27

26

25

30
Bryggeristigen

28

61

19

21

29

Chokladstigen
22
20

24

59

17

57

55

53

15

14

16

18

51

49

11

13

47

10

45

Bryggeristigen
62

60

58

56

54

52

50

48

46

44

Chokladstigens inre del

Relation/placering till omgivning:

Stuga är placerad i lottens bakkant

Kolonilottens form:

Kvadratisk

Markbeläggning:

Stigen fram till kolonin utgörs av plattor
(betong & granit) och gräs

Växtlighet, träd:

2 fruktträd, enbuske, buskar längs med
stigen

Staket/avgränsning

Trästaket med korsad panel, flätad effekt

Byggnadens form & egenskaper:
Proportion, skala, volym, höjd

En byggnadskropp. Bredare upptill än nertill. Unika takvinklar med sadeltak

Huvudbyggnad Förrådsbyggnader

9

12

Tomt & Placering:

43

Byggnadens form/former
(sammansatt av olika delar)

Sammanhängande byggnadskropp

Tak (material, lutning, nockriktning,
skorsten)

Papptak med imitation av takpannor ́.
Takutsprång

Fasad (material, horisontell/vertikal,
symmetrisk/asymmetrisk) Uppdelning,
listverk

Röd timmer imitation. Konvext panel. Bruna
knutar

Annan bebyggelse ex, växthus

Nej

Fönster material, proportioner,
indelningar

Fasaden mot norr är utgörs stort burspråk
med överhängande tak. Även fasaderna
mot öster och väst utgörs burspråk i mindre
skala. Asymmetrisk.

Dörr/trappor

Mot väster. Lackad trädörr.

Sockel, hög/låg
Material, materialbehandling.
Tak, fasad, fönster
Övrig kommentar:

16
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25
KOLONILOTT NR:

Adress: Chokladstigen Nr 25

27

26

25

30
Bryggeristigen

28

61

19

21

29

Chokladstigen
22
20

24

59

17

57

55

53

15

14

16

18

51

49

11

13

47

9

12

10

60

58

56

54

52

50

48

46

Övre delen av chokladstigen/ mot norr
och flerbostadshusen på Milpålegatan

Relation/placering till omgivning:

Stuga är placerad i lottens bakkant

Kolonilottens form:

Rektangulär. Sluttande terräng

Markbeläggning:

Frodig med gräs.

Växtlighet, träd:

Få antal trä och buskar

Staket/avgränsning

Svart trästaket

Byggnadens form & egenskaper:
Proportion, skala, volym, höjd

Äldre, mindre stuga,

Huvudbyggnad Förrådsbyggnader

Förråd/Gäststuga i större proportioner än
huvudbyggnaden. Gäststugan står till öster
om huvudbyggnaden. Dominant intryck

Byggnadens form/former
(sammansatt av olika delar)

En volym men påbyggd glasveranda

Tak (material, lutning, nockriktning,
skorsten)

Sadeltak i papp. Framskjutande över entren

Fasad (material, horisontell/vertikal,
symmetrisk/asymmetrisk) Uppdelning,
listverk

Röd locklistpanel och brädpanel. Vita listverk och knutar.

Annan bebyggelse ex, växthus

45

Bryggeristigen
62

Tomt & Placering:

44

43

Fönster material, proportioner,
indelningar

Varierande storlek och tillkomst med och
utan spröjs. Fåtal kan vara orginal.

Dörr/trappor

Vit aluminiumdörr med ett kvadratisk
fönster.

Sockel, hög/låg
Material, materialbehandling.
Tak, fasad, fönster
Övrig kommentar:

17

Huvudbyggnaden har ett ett visst kulturhistoriskt värde. Byggnaden bidrar
med miljöskapande värden påverkar
områdets karaktär positivt.
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26
KOLONILOTT NR:

Adress: Chokladstigen Nr 26

Tomt & Placering:

Placerad vid koloniområdets övre del/
gräns mot norr

Relation/placering till omgivning:

Stuga är placerad i lottens bakkant. Marken
är sluttade och nivåskillnaden är tydlig.

Kolonilottens form:

Rektangulär

Markbeläggning:

Gräsmattor och centrerad grusgång, plattor
runt huset

Växtlighet, träd:

Frodig trädgård, ingen synlig gräsmatta och
flera träd.

Staket/avgränsning

Trästaket.

Byggnadens form & egenskaper:
Proportion, skala, volym, höjd

Större byggnadsvolym Rektangulär form,
sutteräng.

Huvudbyggnad Förrådsbyggnader

27

26

25

30
Bryggeristigen

28

61

19

21

29

Chokladstigen
22
20

24

59

17

57

55

53

15

51

14

16

18

49

11

13

47

9

12

10

45

Byggnadens form/former
(sammansatt av olika delar)

Rektangulär

Tak (material, lutning, nockriktning,
skorsten)

Svart enkupigt betong tegelimitation.

Fasad (material, horisontell/vertikal,
symmetrisk/asymmetrisk) Uppdelning,
listverk

Vit stående träpanel.

Bryggeristigen
62

60

58

56

54

52

50

48

46

44

Altan i sutteräng med liggande panel.

43

Fönster material, proportioner,
indelningar

Rektangulära större enluftsfönster utan
spröjs.

Dörr/trappor

Vit trädörr med kvadratisk fönster.

Sockel, hög/låg
Material, materialbehandling.
Tak, fasad, fönster
Övrig kommentar:

18
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27
KOLONILOTT NR:

Adress: Chokladstigen Nr 27

27

26

25

61

19

21

29

30
Bryggeristigen

28

Chokladstigen
22
20

24

59

17

57

55

53

15

51

13

14

16

18

49

11

47

9

12

60

58

56

54

52

50

48

45

46

44

Koloniträdgårdens övre del

Relation/placering till omgivning:

Stuga är placerad i lottens bakkant

Kolonilottens form:

Rektangulär, långsmal

Markbeläggning:

Slutande trädgård med gräsmatta

Växtlighet, träd:

Gräsmatta med få träd och buskar.

Staket/avgränsning

Trästaket

Byggnadens form & egenskaper:
Proportion, skala, volym, höjd

I en volym

Huvudbyggnad Förrådsbyggnader

Ett fristående trädgårdsförråd i mindre
skala. Placerad längs med staketet.

Byggnadens form/former
(sammansatt av olika delar)

En byggnadsvolym

Tak (material, lutning, nockriktning,
skorsten)

Skärmtak i papp med nockriktning från
väster till öster

Fasad (material, horisontell/vertikal,
symmetrisk/asymmetrisk) Uppdelning,
listverk

Grå liggande träpanel med vita listverk och
knutar.

Fönster material, proportioner,
indelningar

Fyra centralt placerade fönster utan spröjs.

Dörr/trappor

Dörren är placerad på fasaden mot väster.

10

Bryggeristigen
62

Tomt & Placering:

43

Sockel, hög/låg
Material, materialbehandling.
Tak, fasad, fönster
Övrig kommentar:

19

Altan med insynsskydd mot öster med
liggande träpanel.
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28
KOLONILOTT NR:

Adress: Chokladstigen Nr 28

27

26

25

30
Bryggeristigen

28

61

19

21

29

Chokladstigen
22
20

24

59

17

57

55

53

15

51

14

16

18

49

11

13

47

9

12

10

45

Bryggeristigen
62

60

58

56

54

52

50

48

46

44

43

Tomt & Placering:

Koloniområdets övre del, hörntomt.

Relation/placering till omgivning:

Stuga är placerad i lottens bakkant

Kolonilottens form:

Rektangulär

Markbeläggning:

Frodig tomt och sluttande.

Växtlighet, träd:

Frodig växtlighet med gräs och växthus

Staket/avgränsning

Trästaket och nätstaket. Växtportal i trä
med en grind i stål.

Byggnadens form & egenskaper:
Proportion, skala, volym, höjd

En större byggnadsvolym med utbyggnad i
norr och i väster. Traditionellt utförande.

Förrådsbyggnader

Nej

Byggnadens form/former
(sammansatt av olika delar)

Två sammansatta delar, ryggsäcksförråd.

Tak (material, lutning, nockriktning,
skorsten)

Svart plåttak i tegelimitation. nockriktningen
norr-söder.

Fasad (material, horisontell/vertikal,
symmetrisk/asymmetrisk) Uppdelning,
listverk

Mörkblå locklistpanel

Annan bebyggelse

Altan i sutteräng

Fönster material, proportioner,
indelningar

Varierande karaktär, mindre fönster med
spröjs och större utan. Flertal fönster från
golv till tak mot söder och även ett stående
kvadratiskt fönster med spröjs uppe i
taknocken. Även halvmånefönster ovanför
dörren mot norr.

Dörr/trappor
Sockel, hög/låg
Material, materialbehandling.
Tak, fasad, fönster
Övrig kommentar:

20
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29
KOLONILOTT NR:

Adress: Chokladstigen Nr 29

27

26

25

61

19

21

29

30
Bryggeristigen

28

24

59

17

Chokladstigen
22
20

57

55

53

15

51

14

16

18

49

11

13

47

9

12

10

45

Bryggeristigen
62

60

58

56

54

52

50

48

46

44

43

Tomt & Placering:

Koloniområdets norra gräns/Milpålegatan

Relation/placering till omgivning:

Stuga är placerad i lottens bakkant

Kolonilottens form:

Slutande rektangulär. Dubbelt så stor än
majoriteten. Kanske varit uppdelad i två?

Markbeläggning:

Gräs och trädäck

Växtlighet, träd:

Några äldre trä. Buskar placerade längs
staketet.

Staket/avgränsning

Trästaket

Byggnadens form & egenskaper:
Proportion, skala, volym, höjd

Äldre byggnad ombygg i olika omgångar.
Mindre skala. Har en sockel av betong och
stenar.

Förrådsbyggnader

Ett fristående förrådsbyggnad

Byggnadens form/former
(sammansatt av olika delar)

Stuga och uteplats sammanbyggda. Utbyggd både mot öster och söder.

Tak (material, lutning, nockriktning,
skorsten)

Mansardtak på huvudbyggnad och
sadeltak på den utskjutande tillbyggnaden.

Fasad (material, horisontell/vertikal,
symmetrisk/asymmetrisk) Uppdelning,
listverk

Vit locklistpanel (Finns spår av att byggnaden har varit rosa vid ett tidigare skede).
Förrådet är klädd i liggande panel

Annan bebyggelse ex, växthus

Altan / trädäck

Fönster material, proportioner,
indelningar

Varierande storlek, ålder och arkitekturstil.
Majoriteten av fönstren har vita spröjs och
gråa knutar.

Dörr/trappor

Grå trädörr med stående panel.

Sockel, hög/låg
Material, materialbehandling.
Tak, fasad, fönster
Övrig kommentar:

21
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30
KOLONILOTT NR:

Adress: Chokladstigen Nr 30

27

26

25

30
Bryggeristigen

28

61

19

21

29

Chokladstigen
22
20

24

59

17

57

55

53

15

51

14

16

18

49

11

13

47

60

58

56

54

52

50

48

12

10

45

46

44

Chokladstigen

Relation/placering till omgivning:

Stuga är placerad i lottens bakkant

Kolonilottens form:

Rektangulär

Markbeläggning:

Gräsmatta och trädäck framför byggnadens
entre. Gatsten utgör stigen.

Växtlighet, träd:

Gräsmatta med två fruktträd, rabatter med
växtlighet. Flaggstång

Staket/avgränsning

Grönt gunnebostaket med svart trägrind.

Byggnadens form & egenskaper:
Proportion, skala, volym, höjd

Två separata byggnadsvolymer, en större
och en mindre volym.

Huvudbyggnad Förrådsbyggnader

Inget förråd

Byggnadens form/former
(sammansatt av olika delar)

Det är två enkelstugor i varierande storlek.
Ser ut som timmerstugor

Tak (material, lutning, nockriktning,
skorsten)

Sadeltak i rött tegelimitation i plåt. Huvudbyggnadens nockriktning går norr-söder
och den mindre väst-öst riktning

Fasad (material, horisontell/vertikal,
symmetrisk/asymmetrisk) Uppdelning,
listverk

Krämvit liggande panel. Bruna knutar runt
fönstren.

Annan bebyggelse ex, växthus

Trädäck framför huvudbyggnadens entre.
I väster riktning finns en mindre altan med
vindskydd.

Fönster material, proportioner,
indelningar

Bruna spröjs i kvadratisk (huvudbyggnaden) och rektangulär (mindre byggnaden)
form. Dekorativa knutar.

Dörr/trappor

Brun trädörr med fiskbensmönster och
kvadratisk fönster. Dekorativ knutar.

9

Bryggeristigen
62

Tomt & Placering:

43

Sockel, hög/låg
Material, materialbehandling.
Tak, fasad, fönster
Övrig kommentar:

22
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43
KOLONILOTT NR:

Tomt & Placering:

Hörntomt mot Helmutsrogatan och studentlägenheterna. Angränsar till koloniområdets entré.

Relation/placering till omgivning:

Stuga är placerad i lottens bakkant

Kolonilottens form:

Kvadratisk

Markbeläggning:

Frodig med varierande träd och buskar.
Svårt att se byggnaden från grinden.

Växtlighet, träd:

Frodig på gränsen till igenväxt. Insynen
är begränsad pga växtligheten. Äldre
fruktträd.

Staket/avgränsning

Tomten är omringad av både trästaket och
Gunnebostängsel. Plank

Adress: Bryggeristigen Nr 43

Byggnadens form & egenskaper:

27

26

25

61

19

21

29

30
Bryggeristigen

28

24

59

17

Chokladstigen
22
20

57

55

53

15

51

14

16

18

49

11

13

47

9

12

10

45

Bryggeristigen
62

60

58

56

54

52

50

48

46

44

43

Proportion, skala, volym, höjd

Rektangulär byggnadsform med sovloft
(1,5 plan). Högre än genomsnittet.

Huvudbyggnad Förrådsbyggnader

Inget förråd.

Byggnadens form/former
(sammansatt av olika delar)

Symmetrisk och loftvåningen har dekorativa utkragningar.

Tak (material, lutning, nockriktning,
skorsten)

Sadeltak i papp med nockriktning västeröster

Fasad (material, horisontell/vertikal,
symmetrisk/asymmetrisk) Uppdelning,
listverk

Timmer imitation med liggande röd panel,
och snickerier i svart på fasaden åt söder.

Annan bebyggelse ex, växthus

Veranda

Fönster material, proportioner,
indelningar

Tre kvadratiska fönster utan spröjs, två upp
till och ett på ner till.

Dörr/trappor

Kan inte utläsa pga växtligheten.

Sockel, hög/låg
Material, materialbehandling.
Tak, fasad, fönster
Övrig kommentar: 23

Inventeringen har genomförts utanför
trädgården pga begränsad sikt.
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44
KOLONILOTT NR:

Adress: Bryggeristigen Nr 44

Tomt & Placering:

Tomten är placerad mittemot den gemensamma gräsytan och mot studentlägenheterna.

Relation/placering till omgivning:

Stuga är placerad i lottens bakkant

Kolonilottens form:

Rektangulär

Markbeläggning:

Gräsmattor och centrerad gång med plattor

Växtlighet, träd:

Flertalet träd och buskar, pallkragar

Staket/avgränsning

Trästaket i rött och vit grind med siffran 44.

Byggnadens form & egenskaper:
Proportion, skala, volym, höjd

Äldre, mindre stuga. Utbyggd med två delar
åt norr och öster riktning. Lägre byggnadskropp mot öster och utskjutande mot
norr. Asymmetrisk.

Huvudbyggnad Förrådsbyggnader

27

26

25

30
Bryggeristigen

28

61

19

21

29

Chokladstigen
22
20

24

59

17

57

55

53

15

51

14

16

18

49

11

13

47

9

12

10

45

Bryggeristigen
62

60

58

56

54

52

50

48

46

44

43

Byggnadens form/former
(sammansatt av olika delar)

Sammansatt av olika delar men ger ändå
en enhetlig känsla.

Tak (material, lutning, nockriktning,
skorsten)

Sadeltak i papp. Takutsprånget längdskillnader

Fasad (material, horisontell/vertikal,
symmetrisk/asymmetrisk) Uppdelning,
listverk

Röd locklistpanel. Uppdelning vi
vindsvåning.

Annan bebyggelse ex, växthus

Altan i trä.

Fönster material, proportioner,
indelningar

Fönsterband med fyra vertikalt med två
spröjs och vit foder. Varierande karaktär
och ålder. Trekantigt fönster under nock.

Dörr/trappor

Vit trädörr med stående panel med rektangulärt fönster med spröjs.

Sockel, hög/låg
Material, materialbehandling.
Tak, fasad, fönster

24
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45
KOLONILOTT NR:

Adress: Bryggeristigen Nr 45

27

26

25

30
Bryggeristigen

28

61

19

21

29

Chokladstigen
22
20

24

59

17

57

55

53

15

51

14

16

18

49

11

13

47

9

12

10

45

Bryggeristigen
62

60

58

56

54

52

50

48

46

44

43

Tomt & Placering:

Kolonin är placerad närmast den allmänna
platsen. Bryggeristigen.

Relation/placering till omgivning:

Stuga är placerad i lottens bakkant

Kolonilottens form:

Rektangulär

Markbeläggning:

Grusgång från grinden och fram till byggnaden. Gräsmatta.

Växtlighet, träd:

Fyra st fruktträd och rabatter.

Staket/avgränsning

Ej behandlat trästaket och grinden är i
samma trä

Byggnadens form & egenskaper:
Proportion, skala, volym, höjd

Mindre skala. Ombyggt och utbyggt i en L
form. Utskjuten veranda som är inbyggd.

Huvudbyggnad Förrådsbyggnader

Flertal förrådsbyggnader och förråd med
dörrar i plåt.

Byggnadens form/former
(sammansatt av olika delar)

L-planform med utskjutande fasad mot
söder.

Tak (material, lutning, nockriktning,
skorsten)

Plåttak och skorstenspipa i plåt.

Fasad (material, horisontell/vertikal,
symmetrisk/asymmetrisk) Uppdelning,
listverk

Ljusgrön locklistpanel

Annan bebyggelse ex, växthus

Veranda och ryggsäck mot norr.

Fönster material, proportioner,
indelningar

Varierande ålder och storlek. Alla har
spröjs.

Dörr/trappor

Mörkgrön trädörr med kvadratisk fönster.

Sockel, hög/låg
Material, materialbehandling.
Tak, fasad, fönster
Övrig kommentar:

25
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46
KOLONILOTT NR:

Adress: Bryggeristigen Nr 46

27

26

25

61

19

21

29

30
Bryggeristigen

28

24

59

17

Chokladstigen
22
20

57

55

53

15

51

14

16

18

49

11

13

47

9

12

10

45

Bryggeristigen
62

60

58

56

54

52

50

48

46

44

43

Tomt & Placering:

Koloniområdets södra gräns. Tredje lotten
från entren.

Relation/placering till omgivning:

Stuga är placerad i lottens bakkant

Kolonilottens form:

Rektangulär

Markbeläggning:

Uppdelning, gräs, gång med plattor, rabatter.

Växtlighet, träd:

Frodig, äldre fruktträd och buskar

Staket/avgränsning

Trästaket

Byggnadens form & egenskaper:
Proportion, skala, volym, höjd

Rektangulär, takutsprång, en volym, större
byggnadsvolym

Huvudbyggnad Förrådsbyggnader

Friliggande placerat till gränsen mot stuga
44.

Byggnadens form/former
(sammansatt av olika delar)

Stuga och uteplats sammanbyggda. En
byggnadsform

Tak (material, lutning, nockriktning,
skorsten)

Svart plåt (tegelimitation)

Fasad (material, horisontell/vertikal,
symmetrisk/asymmetrisk) Uppdelning,
listverk

Blå locklistpanel.

Annan bebyggelse ex, växthus

Trädäck, altan med anslutning till entren.

Fönster material, proportioner,
indelningar

Spröjsade, tvåluftsfönster. Placerade
centralt.

Dörr/trappor

Två vita aluminiumdörrar

Sockel, hög/låg
Material, materialbehandling.
Tak, fasad, fönster
Övrig kommentar:

26

BILAGA | BYGGNADSINVENTERING 2021

47
KOLONILOTT NR:

Adress: Bryggeristigen Nr 47

27

26

25

30
Bryggeristigen

28

61

19

21

29

Chokladstigen
22
20

24

59

17

57

55

53

15

51

14

16

18

49

11

13

47

9

12

10

45

Bryggeristigen
62

60

58

56

54

52

50

48

46

44

43

Tomt & Placering:

Bryggeristigen, andra lotten från den
allmänna gräsytan

Relation/placering till omgivning:

Stuga är placerad i lottens bakkant

Kolonilottens form:

Rektangulär

Markbeläggning:

Gräs med central mittgång

Växtlighet, träd:

Rabatter längs med staketet och fyra symmetriskt placerade fruktträd.

Staket/avgränsning

Vitt trästaket mot stigen och grönt nätstaket mot grannarna

Byggnadens form & egenskaper:
Proportion, skala, volym, höjd

Rektangulär. Äldre enkelstuga, mindre
skala. Farstukvist med tak asymmetriskt
placerad åt öster.

Huvudbyggnad Förrådsbyggnader

Fristående förråd

Byggnadens form/former
(sammansatt av olika delar)

En byggnad

Tak (material, lutning, nockriktning,
skorsten)

Tvåkupigt tegel i rött. Sadeltak med nockriktning öster - väster

Fasad (material, horisontell/vertikal,
symmetrisk/asymmetrisk) Uppdelning,
listverk

Röd locklistpanel.

Annan bebyggelse ex, växthus

Altan

Fönster material, proportioner,
indelningar

Tvåluftsfönster med spröjs. Mot öster ett
mindre fönster.

Dörr/trappor

Grön trädörr med fiskbensmönster och
kvadratisk fönster

Sockel, hög/låg

Byggnaden har ett ett visst kulturhistoriskt värde. Eventuellt ett utställningsexemplar, enligt muntlig uppgift

Övrig kommentar:

27
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48
KOLONILOTT NR:

Tomt & Placering:
Relation/placering till omgivning:

Stuga är placerad i lottens bakkant

Kolonilottens form:

Rektangulär

Markbeläggning:

Gräsmattor och centrerad grusgång, plattor
runt huset

Växtlighet, träd:

Perennrabatter, fruktträd, pallkragar

Staket/avgränsning

Staket + buskar mot Helmutsrogatan

Byggnadens form & egenskaper:
Proportion, skala, volym, höjd

Adress: Bryggeristigen Nr 48

Äldre, mindre stuga, ombyggd/tillbyggd
vid ett flertal tillfällen. Rektangulär form
med tillbyggd glasveranda på framsidan,
ryggsäck på husets baksida

Huvudbyggnad Förrådsbyggnader

27

26

25

61

19

21

29

30
Bryggeristigen

28

24

59

17

Chokladstigen
22
20

57

55

53

15

51

14

16

18

49

11

13

47

9

12

10

45

Bryggeristigen
62

60

58

56

54

52

50

48

46

44

43

Byggnadens form/former
(sammansatt av olika delar)

Stuga och uteplats sammanbyggda

Tak (material, lutning, nockriktning,
skorsten)

Sadeltak, klätt i svart papp

Fasad (material, horisontell/vertikal,
symmetrisk/asymmetrisk) Uppdelning,
listverk

Röd locklistpanel

Annan bebyggelse ex, växthus

Uteplats, förråd

Fönster material, proportioner,
indelningar

Stående, tvåluft, vitmålade äldre karaktär

Dörr/trappor

Äldre dubbeldörr, täckt med skiva,
blåmålad, ingen trappa

Sockel, hög/låg

Ingen sockel

Material, materialbehandling.
Tak, fasad, fönster

Faluröd med vita knutar och blå detaljer

Övrig kommentar:

28
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49
KOLONILOTT NR:

Adress: Bryggeristigen Nr 49

27

26

25

61

19

21

29

30
Bryggeristigen

28

Chokladstigen
22
20

24

59

17

57

55

53

15

51

13

14

16

18

49

11

47

9

12

10

45

Bryggeristigen
62

60

58

56

54

52

50

48

46

44

43

Tomt & Placering:
Relation/placering till omgivning:

Stuga är placerad i lottens bakkant

Kolonilottens form:

Rektangulär

Markbeläggning:

Gräsmatta, plattor längs gång som är placerat vid mitt , trädäck

Växtlighet, träd:

Gräs, planering längs tomtgränsen

Staket/avgränsning

Brunt trästaket. Rosenbuskar.

Byggnadens form & egenskaper:
Proportion, skala, volym, höjd

Planform i L-formation.

Huvudbyggnad Förrådsbyggnader
Byggnadens form/former
(sammansatt av olika delar)

Utbyggnad vid östra gaveln. Assymetrisk.
Furstukvist. Östlig riktning entré

Tak (material, lutning, nockriktning,
skorsten)

Papp, svart. Svagt sluttande sadeltak.
Flackt vid gavelfasad.

Fasad (material, horisontell/vertikal,
symmetrisk/asymmetrisk) Uppdelning,
listverk

Liggande träpanel, vita snickerier

Annan bebyggelse ex, växthus

Växthus.

Fönster material, proportioner,
indelningar

Tre luftsfönster, sidohängt. Varierande
proportioner. Randig markis,

Dörr/trappor

Furstukvist, brun dörr

Sockel, hög/låg
Övrig kommentar:

Överensstämmer med byggnadshöjden för
lott nr 46. Välskött trädgård

29
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50
KOLONILOTT NR:

Adress: Bryggeristigen Nr 50

27

26

25

30
Bryggeristigen

28

61

19

21

29

Chokladstigen
22
20

24

59

17

57

55

53

15

49

11

14

47

9

12

10

45

Bryggeristigen
62

60

58

56

54

52

50

48

Relation/placering till omgivning:

Stuga är placerad i lottens bakkant

Kolonilottens form:

Rektangulär

Markbeläggning:

Gräsmatta och planteringar, trädäck vid
byggnad.

Växtlighet, träd:

Två äldre fruktträd. Pallkragar

Staket/avgränsning

Vitt trästaket. Spaljer bestående av vass
bakre del

Byggnadens form & egenskaper:
Proportion, skala, volym, höjd

Större byggnadsvolym

Förrådsbyggnader

13

16

18

51

Tomt & Placering:

46

44

43

Byggnadens form/former
(sammansatt av olika delar)

Sammanhållen volym. Utbyggnad. Kraftigt
utskjutande gavel vid den norra fasaden.
Huvudbyggnad, enkel stuga. Påbyggnad

Tak (material, lutning, nockriktning,
skorsten)

Öst/väst takriktning. Sadeltak bklätt med
tegel.

Fasad (material, horisontell/vertikal,
symmetrisk/asymmetrisk) Uppdelning,
listverk

Röd locklistpanel, ljusgrå vindskivor

Annan bebyggelse ex, växthus

Ett större växthus

Fönster material, proportioner,
indelningar

Varierad fönsterstorlek. Spröjsat fönster
med t-post vid den östra kortsidan. 8 rutiga
fönster med spröjs delar upp verandapartiet.

Dörr/trappor

Grå, trä. Stående panel

Sockel, hög/låg

Betongplintar

Material, materialbehandling.
Tak, fasad, fönster

Faluröd med vita knutar

Övrig kommentar:

Utbyggd, äldre karaktär.

30
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51
KOLONILOTT NR:

Adress: Bryggeristigen Nr 51

27

26

25

30
Bryggeristigen

28

61

19

21

29

Chokladstigen
22
20

24

59

17

57

55

53

15

51

14

16

18

49

11

13

47

9

12

10

45

Bryggeristigen
62

60

58

56

54

52

50

48

46

44

43

Tomt & Placering:
Relation/placering till omgivning:

Lottens nedre del, centralt placerat. Gavel
med entré i riktning mot bryggeristigen.

Kolonilottens form:

Rektangulär

Markbeläggning:

Gräsbeklädd, planteringar. Grusgång.
Trädäck närmast byggnaden till höger.

Växtlighet, träd:

Två äldre fruktträd, pallkrakar

Staket/avgränsning

Trästaket. Grönt nät. Spaljébåge vid
trägrind.

Byggnadens form & egenskaper:
Proportion, skala, volym, höjd

1,5 våningplan. Byggnad med loft.
Sammanhållen byggnadsvolym. Större
byggnadsvolym i förhållande till omkringliggande lotter.

Förrådsbyggnader

Mindre fristående förrådsbyggnad som har
en äldre karaktär. 2luftsfönster utan spröjs
men med mittpost, pappbeklätt snedtak

Byggnadens form/former
(sammansatt av olika delar)

Rektanglär byggnadsform, loft. Rakutsprång över entré.

Tak (material, lutning, nockriktning,
skorsten)

Sadeltak, klätt i svart papp. Kraftigt takutsprång. Nockriktning s/n.

Fasad (material, horisontell/vertikal,
symmetrisk/asymmetrisk) Uppdelning,
listverk

Liggande träpanel i rött. Knutlister delar
upp fasaden.

Annan bebyggelse ex, växthus
Fönster material, proportioner,
indelningar

Rektangulära fönster med avtagbara spröjs,
assymetriskt placerade vid byggnadskroppen

Dörr/trappor

Vit dörr 6spröjsat fönster.

Övrig kommentar:

Flaggstång

31
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52
KOLONILOTT NR:

Adress: Bryggeristigen Nr 52

27

26

25

30
Bryggeristigen

28

61

19

21

29

Chokladstigen
22
20

24

59

17

57

55

53

15

51

14

16

18

49

11

13

47

9

12

10

45

Tomt & Placering:
Relation/placering till omgivning:

Stuga är placerad i lottens bakkant. Koloniträdgårdens gräns mot studentboendet.

Kolonilottens form:

Rektangulär

Markbeläggning:

Grusgång, plantering, gräsmatta, trädäck

Växtlighet, träd:

Mindre fruktträd, buskage, planteringar

Staket/avgränsning

Vitt staket

Byggnadens form & egenskaper:

Mindre byggnadproportion. Äldre tillbyggnad med veranda. Fristående förrådsbyggnader mot öst

Proportion, skala, volym, höjd

Byggnadens planform består av en (L-form)
som består av en veranda. Ryggsäck vid
baksidans långsida?

Byggnadens form/former
(sammansatt av olika delar)

Stuga och uteplats sammanbyggda

Tak (material, lutning, nockriktning,
skorsten)

Svartplåttak. Skorsten. Sadeltak

Fasad (material, horisontell/vertikal,
symmetrisk/asymmetrisk) Uppdelning,
listverk

Vit locklistpanel, profilerad på enkelstugan.
Fönsterband vid veranda. Vindskivor, socklar och knutar är målat i grått.

Annan bebyggelse ex, växthus

Pergula sammanbyggd med altan. Odlingsbåge, grova propotioner. Runt växthus.

Fönster material, proportioner,
indelningar

Konsoller i spröjs. Nätta dimensioner.

Dörr/trappor

Äldre dubbeldörr, täckt med skiva,
blåmålad, ingen trappa

Sockel, hög/låg

Dolt av panel

Övrig kommentar:

Byggnaden har ett ett visst kulturhistoriskt värde. Byggnaden bidrar med
miljöskapande värden påverkar områdets karaktär positivt.

Bryggeristigen
62

60

58

56

54

52

50

48

46

44

43

32
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53
KOLONILOTT NR:

Adress: Bryggeristigen Nr 53

27

26

25

30
Bryggeristigen

28

61

19

21

29

Chokladstigen
22
20

24

59

17

57

55

53

15

51

14

16

18

49

11

13

47

9

12

10

60

58

56

54

52

50

48

46

Relation/placering till omgivning:

Stuga är placerad i lottens bakkant

Kolonilottens form:

Rektangulär

Markbeläggning:

Gräsmattor och centrerad gång med
plattor.

Växtlighet, träd:

Rosenbuskar

Staket/avgränsning

Gunnebostaket i svart, träplank vid lottens
bakre del. Grind i gjutjärn

Byggnadens form & egenskaper:
Proportion, skala, volym, höjd

Planform i L-formation. Större byggnadsvolym, 1,5 i våningshöjd Förrådsbyggnad bakredel

Byggnadens form/former
(sammansatt av olika delar)

2 byggnadsdelar

Tak (material, lutning, nockriktning,
skorsten)

Sadeltak med rött tegel

Fasad (material, horisontell/vertikal,
symmetrisk/asymmetrisk) Uppdelning,
listverk

Locklist i rött, vita snickerier

Annan bebyggelse ex, växthus

45

Bryggeristigen
62

Tomt & Placering:

44

43

Fönster material, proportioner,
indelningar

Enluftsfönster. Större fönsterpartier med
ströjs

Dörr/trappor

Modern vit, skivmaterial.

Sockel, hög/låg

Gjuten platta

Material, materialbehandling.
Tak, fasad, fönster

Faluröd med vita knutar

Övrig kommentar:

33
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54
KOLONILOTT NR:

Adress: Bryggeristigen Nr 54

27

26

25

61

19

21

29

30
Bryggeristigen

28

Chokladstigen
22
20

24

59

17

57

55

53

15

51

13

14

16

18

49

11

47

9

12

10

45

Bryggeristigen
62

60

58

56

54

52

50

48

46

44

43

Tomt & Placering:
Relation/placering till omgivning:

Stuga är placerad i lottens bakkant

Kolonilottens form:

Rektangulär

Markbeläggning:

Gräsmatta, plattor, trädäck

Växtlighet, träd:

Magnoliaträd, marktäckande växtlighet,
buskage.

Staket/avgränsning

Trästaket

Byggnadens form & egenskaper:
Proportion, skala, volym, höjd

En mindre byggnad

Huvudbyggnad Förrådsbyggnader

Enkelstuga. Förrådsbyggnad med skorsten

Byggnadens form/former
(sammansatt av olika delar)

Tillbyggnad i öst, öppen veranda

Tak (material, lutning, nockriktning,
skorsten)

Sadeltak, svart plåt. Östlig riktning. Flackt
vitt tak i plåt vid verandatillbyggnad.

Fasad (material, horisontell/vertikal,
symmetrisk/asymmetrisk) Uppdelning,
listverk

Brun locklistpanel. Liggande panel vid
veranda.

Annan bebyggelse ex, växthus

Trädäck i större proportioner

Fönster material, proportioner,
indelningar

Blandande fönsteruttryck, med eller utan
spröjs. Kulturglas?

Dörr/trappor

Vit ytterdörr.

Sockel, hög/låg

Ingen sockel
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55
KOLONILOTT NR:

Adress: Bryggeristigen Nr 55

27

26

25

61

19

21

29

30
Bryggeristigen

28

24

59

17

Chokladstigen
22
20

57

55

53

15

51

14

16

18

49

11

13

47

9

12

10

45

Bryggeristigen
62

60

58

56

54

52

50

48

46

44

Tomt & Placering:

Bryggeristigens mellersta del

Relation/placering till omgivning:

Stuga är placerad i lottens bakkant. Svag
sluttande tomt

Kolonilottens form:

Rektangulär

Markbeläggning:

Gräsbevuxen

Växtlighet, träd:

Äldre frukträd och buskage längs byggnadens grind. Växtlighet bidrar till lummighet.

Staket/avgränsning

Grönt staket, blandat material

Byggnadens form & egenskaper:
Proportion, skala, volym, höjd

Större byggnadsvolym. Rektangulär, 1,5
våningsplan.

Huvudbyggnad Förrådsbyggnader

Inga förråd

Byggnadens form/former
(sammansatt av olika delar)

L-form, loftvåning hänger över entré

Tak (material, lutning, nockriktning,
skorsten)

Sadeltak, takpannor i svart

Fasad (material, horisontell/vertikal,
symmetrisk/asymmetrisk) Uppdelning,
listverk

Veranda

Veranda

Ja

Fönster material, proportioner,
indelningar

Enluftsfönster med spröjs. Röda och bruna
spröjs.Två luftsfönster

Dörr/trappor

Äldre dubbeldörr, täckt med skiva,
blåmålad, ingen trappa

Sockel, hög/låg

Ingen sockel

Material, materialbehandling.
Tak, fasad, fönster

Faluröd med vita knutar och blå detaljer

Övrig kommentar:

Loftstuga, äldre trädgård.

43
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56
KOLONILOTT NR:

Adress: Bryggeristigen Nr 56

27

26

25

30
Bryggeristigen

28

61

19

21

29

Chokladstigen
22
20

24

59

17

57

55

53

15

51

14

16

18

49

11

13

47

9

12

10

45

Bryggeristigen
62

60

58

56

54

52

50

48

46

44

43

Tomt & Placering:
Relation/placering till omgivning:

Stuga är placerad i lottens bakkant

Kolonilottens form:

Rektangulär

Markbeläggning:

Gräsmattor, grusgång

Växtlighet, träd:

Ett äldre fruktträd, större buskar, rosenbuskar vid spaljébåge

Staket/avgränsning

Rött trästaket, större buskar vid lottens
bakkant.

Byggnadens form & egenskaper:
Proportion, skala, volym, höjd

Stor byggnadsvolym i en byggnadsdel

Komplimentsbyggnad

Lekstugebyggnad

Byggnadens form/former
(sammansatt av olika delar)

Rektangulär byggnadsform.

Tak (material, lutning, nockriktning,
skorsten)

Papptak i svart, nockricktning s/nordlig
riktning. Obefintligt takutsprång.

Fasad (material, horisontell/vertikal,
symmetrisk/asymmetrisk) Uppdelning,
listverk

Stående brädpanel i rött, vind/knut skivor i
ljusgrönt. Fönsterpartier delar upp fasad vid
gavel. Entré vid långsidan mot väst

Annan bebyggelse ex, växthus

Lekstuga

Fönster material, proportioner,
indelningar

Enluftsfönster med spröjs. Inglasad altan.

Dörr/trappor
Sockel, hög/låg

Gjuten

Material, materialbehandling.
Tak, fasad, fönster

Trefärgsättning

Övrig kommentar:

Nyuppförd byggnad, äldre trädgård
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57
KOLONILOTT NR:

Adress: Bryggeristigen Nr 57

27

26

25

61

19

21

29

30
Bryggeristigen

28

Chokladstigen
22
20

24

59

17

57

55

53

15

51

13

14

16

18

49

11

47

9

12

10

45

Bryggeristigen
62

60

58

56

54

52

50

48

46

44

43

Tomt & Placering:
Relation/placering till omgivning:

Stuga är placerad i lottens bakkant

Kolonilottens form:

Rektangulär

Markbeläggning:

Gräsmattor, trädäck närmast byggnaden

Växtlighet, träd:

Fruktträd, buskar. Äldre trädgård.

Staket/avgränsning

Brunt trästaket.

Byggnadens form & egenskaper:
Proportion, skala, volym, höjd

Två lägre enkelstugor sammansatta i en
byggnadskropp. Lägre höjd

Förrådsbyggnader
Byggnadens form/former
(sammansatt av olika delar)

Rektangulär byggnadsform

Tak (material, lutning, nockriktning,
skorsten)

Sadeltak, svarta pannor

Fasad (material, horisontell/vertikal,
symmetrisk/asymmetrisk) Uppdelning,
listverk

Liggande träpanel i vitt.

Annan bebyggelse ex, växthus
Fönster material, proportioner,
indelningar

Tvåluftsfönster utan spröjs placerad vid
långsidan

Dörr/trappor

1 grön dörr vid gavlar

Sockel, hög/låg
Övrig kommentar:

Urspungligen två stycken valstugor som
fått en förnyad funktion enligt muntlig
uppgift.

37

BILAGA | BYGGNADSINVENTERING 2021

58
KOLONILOTT NR:

Adress: Bryggeristigen 58
Byggnadens ungefärliga tillkomst:
Äldre, tillbyggd stuga.

27

26

25

30
Bryggeristigen

28

61

19

21

29

Chokladstigen
22
20

24

59

17

57

55

53

15

51

14

16

18

49

11

13

47

9

12

10

45

Bryggeristigen
62

60

58

56

54

52

50

48

46

44

43

Tomt & Placering:

Angränsar till koloniområdets södra gräns.

Relation/placering till omgivning:

Stuga är placerad i lottens bakkant. Svagt
sluttande tomt

Kolonilottens form:

Rektangulär

Markbeläggning:

Gräsmattor och grus runt byggnad.

Växtlighet, träd:

Perennrabatter, fruktträd

Staket/avgränsning

Vit trägrind, gunnebostaket.

Byggnadens form & egenskaper:
Proportion, skala, volym, höjd

Äldre, enkelstuga med tillbyggd glasveranda. T-planform. Mindre proportioner

Huvudbyggnad Förrådsbyggnader

Ryggsäcksförråd

Byggnadens form/former
(sammansatt av olika delar)

Veranda, enkelstuga, ryggsäcksförråd

Tak (material, lutning, nockriktning,
skorsten)

Sadeltak, svart papp

Fasad (material, horisontell/vertikal,
symmetrisk/asymmetrisk) Uppdelning,
listverk

Röd locklistpanel

Veranda

Ja

Fönster material, proportioner,
indelningar

Småspröjsat veranda parti, 20 rutor. rektangulärt mindre fönster vid ryggsäcksförråd

Dörr/trappor

Grön dörr mot väst

Sockel, hög/låg

Ingen sockel

Material, materialbehandling.
Tak, fasad, fönster

Faluröd med vita knutar

Övrig kommentar:

Svåröverskådlig översikt. Fotografi är taget
utanför koloniträdgårdsområdet.
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59
KOLONILOTT NR:

Adress: Bryggeristigen Nr 59
Byggnadens ungefärliga tillkomst:
Äldre stuga 1920-tal

27

26

25

30
Bryggeristigen

28

61

19

21

29

Chokladstigen
22
20

24

59

17

57

55

53

15

14

16

18

51

49

11

13

47

9

12

10

45

Bryggeristigen
62

60

58

56

54

52

50

48

46

44

43

Tomt & Placering:
Relation/placering till omgivning:

Stuga är placerad i lottens bakkant.

Kolonilottens form:

Rektangulär

Markbeläggning:

Gräsmattor och centrerad gång med plattor. Grus runt huset, trädäck som förbinder
huvudbyggnad med fristående förråd.

Växtlighet, träd:

Perennrabatter centrar gång. Äldre fruktträd

Staket/avgränsning

Staket + buskar mot Helmutsrogatan

Byggnadens form & egenskaper:
Proportion, skala, volym, höjd

Mindre proportioner. Enkelstuga med ett
dominerande gavelparti.

Huvudbyggnad Förrådsbyggnader

Ryggsäcksförråd, 1 fristående förråd.

Byggnadens form/former
(sammansatt av olika delar)

Enkelstuga/veranda/ryggsäcksförråd

Tak (material, lutning, nockriktning,
skorsten)

Sadeltak, svarta pannor

Fasad (material, horisontell/vertikal,
symmetrisk/asymmetrisk) Uppdelning,
listverk

Hyvlad locklistpanel i vitt.

Annan bebyggelse ex, växthus

Växthus

Fönster material, proportioner,
indelningar

2 st 2luftsfönster med spröjs vid gavel. Ett
småspröjsat fönster i ett originalutförande
vid byggnadens ryggsäcksförråd.

Dörr/trappor
Sockel, hög/låg

gatusten

Övrig kommentar:

Byggnadens ryggsäcksförråd, inrett med
kök. Inga större förändingar i trädgården.
(muntlig uppgift, kolonist lott nr 59)
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60
KOLONILOTT NR:

Adress: Bryggeristigen Nr 60

27

26

25

30
Bryggeristigen

28

61

19

21

29

Chokladstigen
22
20

24

59

17

57

55

53

15

51

14

16

18

49

11

13

47

9

12

10

60

58

56

54

52

50

48

46

Angränsar till koloniområdets södra gräns.

Relation/placering till omgivning:

Stuga är placerad i lottens bakkant

Kolonilottens form:

Rektangulär, svagt sluttande tomt.

Markbeläggning:

Gräsmattor och gångplattor i organisk form.

Växtlighet, träd:

Perennrabatter, yngre träd, buskar

Staket/avgränsning

Grönt trästaket.

Byggnadens form & egenskaper:
Proportion, skala, volym, höjd

Äldre tillbyggd vid ett flertal tillfällen. Rektangulär form med tillbyggd glasveranda på
framsidan, ryggsäck på husets baksida

Huvudbyggnad Förrådsbyggnader

Ryggsäcksförråd

Byggnadens form/former
(sammansatt av olika delar)

L-formation. Stuga med liten gavel. Sammanbygg med förrådsbyggnad

Tak (material, lutning, nockriktning,
skorsten)

Sadeltak, svart plåt

Fasad (material, horisontell/vertikal,
symmetrisk/asymmetrisk) Uppdelning,
listverk

Gul locklistpanel, vita knutar. Nätta proportioner.

Annan bebyggelse ex, växthus

45

Bryggeristigen
62

Tomt & Placering:

44

43

Fönster material, proportioner,
indelningar

Stående, tvåluftsfönster med spröjs.

Dörr/trappor

Trädörr med fönster, vit.

Sockel, hög/låg

Sutteräng.

Material, materialbehandling.
Tak, fasad, fönster
Övrig kommentar:

Äldre tillbygd stuga.

40

BILAGA | BYGGNADSINVENTERING 2021

61
KOLONILOTT NR:

Adress: Bryggeristigen Nr 61

27

26

25

30
Bryggeristigen

28

61

19

21

29

Chokladstigen
22
20

24

59

17

57

55

53

15

51

14

16

18

49

11

13

47

9

12

10

45

Tomt & Placering:

Hörntomt vid bryggeristigen

Relation/placering till omgivning:

Byggnad placerad vid kolonilottens bakkant.

Kolonilottens form:

Rektangulär, upplevs djup.

Markbeläggning:

Gräsbevuxten tomt. Grus närmast byggnaden.

Växtlighet, träd:

2 äldre fruktträd, Perennrabatter, pallkragar,
spaljébåge med växtlighet, rosor.

Staket/avgränsning

Trästaket.

Byggnadens form & egenskaper:
Proportion, skala, volym, höjd

Byggnad med mindre proportioner, upplevs
låg.

Huvudbyggnad Förrådsbyggnader

Eventuellt ett ryggsäcksförråd, fristående
förråd.

Byggnadens form/former
(sammansatt av olika delar)

Enkelstuga med inbyggd veranda.

Tak (material, lutning, nockriktning,
skorsten)

Sadeltak, pannor i svart.

Fasad (material, horisontell/vertikal,
symmetrisk/asymmetrisk) Uppdelning,
listverk

Gul locklistpanel

Bryggeristigen
62

60

58

56

54

52

50

48

46

44

43

Annan bebyggelse ex, växthus
Fönster material, proportioner,
indelningar

Stående, tvåluft med spröjs vid veranda,
T-post fönster med äldre karaktär vid enkelstugans långsida. Igensatt med skeva.

Dörr/trappor

vit ytterdörr

Sockel, hög/låg
Övrig kommentar:

Äldre stuga med mindre proportioner,
ombyggd.
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62
KOLONILOTT NR:

Adress: Bryggeristigen Nr 62

27

26

25

30
Bryggeristigen

28

61

19

21

29

Chokladstigen
22
20

24

59

17

57

55

53

15

51

14

16

18

49

11

13

47

60

58

56

54

52

50

48

12

10

45

46

44

Angränsar till koloniområdets södra gräns.

Relation/placering till omgivning:

Stuga är placerad i lottens bakkant

Kolonilottens form:

Rektangulär

Markbeläggning:

Gräsmattor och centrerad grusgång, stenlagd uteplats närmast byggnaden.

Växtlighet, träd:

Fruktträd, 2 större. Buskar, rosenbuskar vid
spaljébåge

Staket/avgränsning

Trästaket, trägrind. Pergula, Spaljé vid
uteplats närmast byggnaden.

Byggnadens form & egenskaper:
Proportion, skala, volym, höjd

Mindre byggnadsproportion

Huvudbyggnad Förrådsbyggnader

Ryggsäcksförråd vid huvudbyggnad.

Byggnadens form/former
(sammansatt av olika delar)

Planform i L-formation. Ryggsäcksförråd.

Tak (material, lutning, nockriktning,
skorsten)

Sadeltak, svarta pannor. Brant väst/östlig
riktning. Grå vindskiva. Snickeri vid gavelnock. Skorsten.

Fasad (material, horisontell/vertikal,
symmetrisk/asymmetrisk) Uppdelning,
listverk

Vit locklistpanel. Grå knut/vindskivor.

Annan bebyggelse ex, växthus

En fristående byggnadsvolym, inplastad.

Fönster material, proportioner,
indelningar

Fönsterband vid veranda, utan spröjs.
Spröjsade fönster vid enkelstugan.

Dörr/trappor

Vit, stående träpanel

Sockel, hög/låg

betong, lecablock.

Övrig kommentar:

Äldre byggnad, tillbyggd.

9

Bryggeristigen
62

Tomt & Placering:

43

42

