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ORIB{TERING

0n Siird (Sart*ratvOn)
nellan

ar bel5.gen i Siircj konnr.ur

Skijrvallaviken

cta 20 kn

oeh Stallviken,

sciderut fr&n Gciteborgs oentru.ur,
Bostad.sbebyggelsen inon cin omfattar
rand.e cta 125 st. villor

saut ett

fcjr niirva-

nind.ra antal

ekonomibyggnad.er. Av villabebyggelsen

utg6r fijr

ndrvarande era

50 st. heldrsbostdder.
affEir, kiosker och oafd.

nes kyrkal

ToP0GnaFI, V.iU(TI,IGHET

Vd,stra och nrellersta

.& On ftn-

delarna av 6n, Stskiljd.a

av .[.1agiird.et, iir starkt

kuperad.e med.hcigsta hcij-

p& iin uppg8end.etill

<Lennitt

52 neter cjver havet. Ostra d.elen utgores av plan nark ned niv8
0 - '10 neter civer havet,
Hdjdp^rtierna

5,r benlcna huinrdsakligen

ned td,t

ekskog.

r0augsArTNrNGAR

S5,rci konnuh uppd.rog i maj 1958 et Kornnunplan
A3 / ark. SAR 3o Wederuoark, Kungsbaokal att utarbeta fdrslag ti11 dispositionspla,n fcjr SEir6halvcin. I d.enna PM och p6, tillhcjrande

karta

re-

d.ovisas d.etta fcirsl-ag. I sept . 1968 utarbetacles
ett fcirsta

skissfdrslag,

vilket

und.erhand.revi'

derats och som hbir fra^nltigges i slutlig

fo::m,

Etligt

skulle

fcjrutsiittningarna

planfdrslaget
halvijns
skilt

skulle

uppd.raget

&o rjversiktsna,ssigt

trafiksystem

ncijligheterna
till

bl.

f6r

i hurnrd.clrag, varvid

beal<tas tillfartsfijr

utforma

den allnrinhet

sEir-

och parkeringssom sdker sig

Siirci Vdi,sterskog fcir bad och rekreation.

Vidare skulle

land.skapsniissigt,

topografiskt

belysas vilka

ooh trafiknassigt

omr8.d.ensom bcir

utlti,ggas son park r€spo kvartersrnark.
platser

for

allniinna

sexviceanordningar

ov. sko1a, idrottsplatsr
taurant

skulIe

ha"nnar skulle
heterna till

Lii^npliga

Plats

- res-

hotell

butiker,

redovisas.

s6.son

fiir

sm&b&ts-

red.ovisas varvid. siirskilt

nojlig-

sm&b5.tgha,mn
i Siir6sundet skulle

studeras.
Stircin dr dtt

fcjr Sverige ur natur-

synpunkt utonordentligt

v€irdefullt

tlet n&ste anses som synnerligen
vid ytterligare
att

och kultr.rr-

exploatering

bevara d.ess karakt6r

och
onnrd,cle

angeld,get att

av 6n strdva efter

av triidg&rd.sstad.. I

1956 Lrs generalplanefijrslag

betraktacl.es $drcjn

son olrrade fcir bostiid.ere rekreationsanld.ggningarl
hotell,

semesterhemo. dyl.

va beldgenhet

inom Gijteborgsregionen har gjort

och konroer 6n ner att
av de i flesta

falI,

na onvandlas ti1l
villor

Onr&d.ets attraktl-

gcira att

och fler
myoket stora gonnarvillorfler

hel&rsbostiider

eller

att

nya

uppfcirtc eLler 6nskas u;rpf6ras. Ons ti.-

d.igare karaktElr sorn semesterort fcir Gciteborgseocltoten
viixligen

har i ticlens anrla.obh r:ccl gcncratiionshelt f,6rtindrats. Ti1l denna fciritnd.ring

kan & a.rrdra sid.an liiggas rins, och d,5 speciellt
SEir6 Vgislerskogsy iikade anvdndnin€; som utflyktsrnA,lr speciellt
Ett

und.er sommarmS,nad.erna.
viktigaste

av fcirslagets

fcir varit

att

fcirscika kanalisera

kommand.e
biltrafiken
platser
utan att

syften6l

utan att

till

ltinpliga

diirned fdrst6ra

skapa trafik-

har d.iir-

den utifr6.n
parkeringsmiljcin och

ooh bullerproblen

de inon omr5det boende.

fcir

,
&r 6kad exploatering
bostadsbebyggelsen

och / el-J.ex onvand.ling av
kr5ver onfatta.nd.e an16.gg-

ningar fdr vatten

ooh avlopp. Utredning betrEif-

fancle VA-fr6,gornas ldsning

iir avsetltl att

tagas i sa,nbaad.metl fortsatt

fdre.r

d.etaljplanering

av 6n.

EEBYGCEISEOX,IRI.DMI

GenomEigostyckning &ren 1B9B - 1905 har 6n b11vit

uppcl.elad i ett

stort

antal

fastighetsbild.-

gjord.es utan bed.cinning

nj.ngar. iigostyokningen

av de blivand.e fastigheternas
bebyggelse eLler ndjlighet

lEimplighet f6r

till

vdganslutning,

varfcir vid fortsatt

detaljplanerirtg

past kan tagas till

bef.

hiinsyn knap-

obebyggtla fastigheters

utfomning.
tr'dreliggande dispositionsplanefijrslag
har red.ovisat d.e onrttlen son. - necl utg&ngspunkt frin
- kan anses liinpliga

ovannlinnd.a fcjnrtsiittningar
f6,r fortsatt

byggnatlon.

ning ooh speoiellt
blivande

tl6 exakta inplaceringen

av

bebyggelse m6.ste nH.rnare .stutleras vid

clen fortsatta

cletaljplaneringen.

cI6 iir bibehtl-landet

av tl.et

land.et ned friliggarrcle
tivt

0nr6,denas detaljutf,o::n-

Ett dnskentl

nuvarand.e fcjrh6,l-

villabebyggelse

t, rela-

stora tontplatser.

Utdver onr6.den fcir villabebyggelse
slaget

redovisats

funktioner
taurant,

lEi.npliga omr&d.enfor

i anslutning

oentrum. Eit

har i f6r-

tiIl

centrum-

ijns naturliga

b6r fcirliiggao ev. hotell

och r€s-

sa^urlingslokalere ev. .tennishall

Oeter ddronniir fcireslaget
bostad.s- elIer

ett

etc.

reservomr&cLefcir

service6nd.a"rn&1.

4
Dispositionsplaneforslaget
av bebyggelsematrlcen
tonrtmark med. cla
5) h'are vj-lket
fcirclubbling

visar

en utcikning

fr6,n nuvarand.e c3a J6 lna,r

j5 }rar till

sa.mmanlagt cra

i realiteten

tord.e innebd,ra

av d.et nuvarand.e antalet

en

bostad.s-

hus (ora 12! st.).
Omr&d.efcjr livsned.elsaffS,r

6, nu-

(Grc;na Stugan). Desg ldge Eir mo'

varand.e plats
tiverat

5.r fcjreslagen

genon affiirens

behov av kundund.erlag

iivcn fr&n Algusered.somr&d.et.
Gaula stationshuset
ligga

som caf6 ooh klubbhus. Ambitionerna att

skapa ett

OCH PARKffi.ING

(BJ-onsterm&1a) bcir f& .kvar-

F6r att

Sdrijbanans Museum biir uppmuntras.

ern6, tillfretlsstiillantle

motor- och gtngtrafik,
att

utifr6n

&tskillnad

samt fcir att

lcoranand.etrafik

undvika

passerar

genom bo-

stad.sonrild.ena har en matargata fijreslagits
ga.nIa banvallen
gatan erir&ller

lEings ijns norra
anslutning

ti1I

6,

sid.a. Matarplanerad ny veg

vdister om .A,lgusered.somr8d.et
strax ijster
rcieundet. Denna uratargata blir
inte

end.ast fdr

dns nellersta
Stallbacken

tillfartsviig
bestika

cLeboend.e inom

tl.el. Genomdetta fdrslag

kan

avstiingas fcir genonfartstrafik

nrnd,kcirning elinin€ras
TilI

on Sii-

d.en allnnd,nhet son skall

Siir6 VJste:eskog, utan Eiven f6r

ooh

o

nya bebyggelseomr&d.enhar prinoiperna

trafikfdrningen

ned.

skisserats,

fcir

men m&ste gatornas

mera exakta liigen stud.eras i tletaljplanesa,mnanhang

,

terskog

har red.ovisats

(t:4Zg)

kor:ipletterat

g6ird.et fi.r
slutning
m6.ste

& i,lagiirdets

norra

d.el

ned omr$den 5 ga"mIa sta-

( 1 z1o9).

tionsomr.id.et

Sdro Vtis-

fcjr bescikande tiI1

Parkeringsonr:iden

& .EIa-

Parkeringsomr8.d.et

anses ncid.viind.ig som en naturlig
3" garala banvallen

av matargatan

erfarenhetsmiissigt

d.ess storl-ek

avrnen

bed.cimas

Siircj Viisterskogs

med. hd,nsynstagand.e tilI

be-

sokskapacitet.

F6r att
fcjrsta

parkeringsbehovet

tillgod.ose

av et'r.smirb&tshamn i

utbyggnaclsetapp

Slccirvallaviken

parkeringsonrii.d.e

har

vid. Siirbsund.et norr

hiir bebyggrla fastigheter
& ett

storre

Skcirvallavikens

Ftjr ev.
ytor

tlinkt
innersta

snaib&tsha,nn i

fcireslagits

f'jreslagits
Detta

on banvallen.

kan senare utcjkas cle1s norrut

dels

fcir en

onr&d.e

pd, bekostnad. av

(tztl

se;:t

och 1rt70)

utfyllandsomr6,de

i

del.

S?ircisundet har parkerings(a 1z2JJ -

cister om Angsdter

12257) sant scid.er om Grdna Stugan (a t:592).
parkeringsutryrrrren

Ytterligare
ord.nas cister

behov a"rrord.nas parkering

nuvarand.e parkeringsplats

teras

Ias.

tr&ng

til1

utcjkats

6

Denna par-

behov komplet-

8. Stallbacken.

gdngviig runt

P:i inr&d.an fr&n

niijlighet

6. 1:118.

lcan utcikas och vid

med. parkering

IU6jligheten

kunna an-

ori sund.et.

Fcir Serd centru&s

keringsplats

torde

i

& fastigheterna

<jn bdr blbeh5l-

ld,nsarkitekten
nordvdstra

har

d.enna

d.elen genon in-

12401 och 1 24O5.

6

l{aturv6'rdslagen'

d.lirigenom skycLc)-atenligt

hdjd.partierna

ilarkanta

d-e tre

Forutom

len

(lz+Ze),

gronomr;iden av ltagi.rd-et

Sd,rtisund.et cister

marl<er vid

lSnta

(12222)

5' dn samt

av Norclanskog utgcires

nor& och ostsLuttningen
6v-riga

Solal-

16n. Det sistn;imnd.a or'rr8c1et bor iiven i
tennis,

Fr8.gan om ricibana

centnrrirfunkt

i oner.

erhailla

bti,ttre

niljijrnEi.ssigt

att

d.et uppnudd.ras,
huvud.sakligen

enligt

utgoras

varvid.

torde

kunna inrynma

bcir anlirggas

c:a

na goras

farbar

Den-

J00 bitar'

mecl en nindoch bor

med. skcjrvalla-

en kanal . Denna lie"nal torde
for

nindre,

ej

s6for-

Skisserat

d.drorn fcir raind.re b&tar

sed.an haronbassi,ingerna f6rbind.as
medelst

och

hannbassiingt

en stijrre

fcir inotorbStar

re bass;rng norx

tar.

av .;'arkmarkl

6n SEiro bcjr sun-

6.tcrskapa

na bass.ing bor kunna lioi:rpletteras

viken

ftirslaget

va,utencirkulation

der om viigen vid. Grijna Stugan.
slag

fijre-

och hannomr6'd'en'
parkeringsplatser
'lJ
cta
/o :ut'gores av tomtmark och nark

Fcir att
fcjr

bdr bl1

konner

att

cta 2J % av ijns areal

fcir

sportgrenar'

och riclstigar

Fdrutom Sdrd Yd.sterskog

Ovriga

med

utredning.

m&.1fcjr speciell

viignark,

fran-

kompletterat

och andra lilinande

triiningsgolf

LE'g-

om l:lunkekulkring

sanit cle 6ppna flilten

ticlen anvdndas for

och

bl-i naturreservat

fdresl$s

SEi.rciVdsterskog

kun;'i''

civerbyggd'a b5-

I

I

Lcan genon uppmuclclring och ut-

Skijrvallaviken

fyllnacl
alla
fdr

i

vikens

arbetskorrrraitt6s
tid.sbd.tartt
b&tar.

Enligt

utrc.d.ning

Lri.roplig plats
bcnsin

fcjr bii,tserviceanl,iggning

resulterat

i

oi,r v,i,nd.skivan.

for

hamnar bcir son

c1e n:irboend.ets

Ons karalctair och brist

canping,

d.ustriell

verksar,rhet, v&rcianstalter,

vice

ej fiSreslagits.

etc.

vid

fcireslagen

Vicl fcjrslagets

rosentanter

uppriittancle

Viss bilservice

har

vdgforvaltningenl

for

narkiigarna,

konnu-

clels genoui cLir.

fcjr AB Norclanskog och d.e1s ned
genof,I styrelscn

och d.ii freimst

dess ord.f.

ro1 l-trallenberg son gcnom viinligt
g&end.e st5"11t PlUS-gruppens
till

samr8.c1rigt n:-nn

och byggnac'.snlnmcl sa"mt ned. rep=

narkdgare

gruppen

bilser'

b6.tserviceanll"ggning.

Douglas l(eillcr
ovriga

in-

tord,e clock kunna eiga run

necl l5nsarkitekten,
nens plangrupp

behov.

p6 l.'r,rpliga platser
onr,iclen for

ati

(bensinfdrsliljning)

SATJT.E.D

cistcr

rcd-ovisacle utrymnen

nu enc'Last tillgod.ose

har

torclo vara A ganla

ctc.)

strax

stationsomriiclet

Ovriga

Stor-Gijteborgs
Sa.n1!68 'fHa^nnar fcjr fri-

tord.e hd,r kunna inr5rnmas cca 1.000

(tittletr<;r,

OV.RIGT

Lramnmecl gocla utrynnen

avseencLen iclealisk
b&tuppliiggning.

6stac]-komnas en i

ilel

inrc

forf ogand.e"

for

PLUS

kapten

Ca-

tillmtitcs-

utrcd.ningsnatericl
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