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Ett lokalt pERSpEktiv

BESkRivninGEn Av STAdSdElEn - ETT UndERlAG FÖR PlAnERinG 
Stadsbyggandet innehåller flera perspektiv, dels det lokala genom den enskildes 
livsmiljö, dels det övergripande utifrån hela staden och även Göteborgsregionens 
utveckling. Beskrivningar utifrån det lokala perspektivet har tagits fram för varje 
stadsdelsnämndsområde och är underlag för planering av stadens utveckling och 
utbyggnad. Syftet är att förstå de olika stadsdelarnas särskilda karaktärer, styrkor 
och behov samt att ge ett kunskapsunderlag och en introduktion till stadsdelens 
liv och miljöer. De stadsdelsvisa beskrivningarna är värdefulla som introduktion 
till stadsdelen för stadens invånare, kommunala förvaltningar, företag och m fl. 

Beskrivningarna (tidigare kallade lokala program) har tagits fram under 2006-
07 i samarbete mellan Stadsbyggnadskontoret och de 21 stadsdelsförvaltningarna. 
Beskrivningarna finns tillgängliga på Stadsbyggnadskontorets hemsida och finns 
även på stadsdelsförvaltningarna samt på Stadsbyggnadskontoret.

Lokala program togs först fram som underlag till ÖP99. I uppdraget att ta fram 
en ny översiktsplan, som formulerades av kommunstyrelsen juni 2005, angavs att 
även de lokala programmen för de 21 stadsdelsnämndernas områden skulle ses 
över.

SAmRådET
Förslaget till översiktsplan, ÖPXX, var ute på samråd under våren 2007. Lokala 
program var en del av underlagsmaterialet i samrådshandlingen. Många diskute-
rade översiktsplaneförslaget och sammanlagt inkom cirka 210 yttranden. En del av 
dem berörde de stadsdelsvisa beskrivningarna. Efter samrådet har beskrivningarna 
justerats och aktualiserats. En information om de färdiga handlingarna hölls för 
Byggnadsnämnden i mars 2008.

Ylva Löf     Lisa Wistrand
Översiktsplanechef   Projektledare 
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SaMMaNfattNiNG
I Bergsjön är många familjer stora och andelen unga personer är hög. Bostadsbestån-
det är varierat, men domineras av flerbostadshus med medelstora hyreslägenheter. 
Ett ökat utbud av större lägenheter och småhus skulle behövas för de idag ofta 
trångbodda familjerna. Det finns samtidigt ett behov av fler mindre lägenheter, 
t ex för ungdomar som flyttar hemifrån. Det ökande kvarboendet ställer också 
högre krav på möjligheter till boendekarriär inom den egna stadsdelen.

Bergsjön är hembygd för många barn och ungdomar, som engagerar sig i sam-
verkansprojekt kring upprustning av boendemiljöer och offentliga platser. De 
senaste årens samverkan mellan förvaltningar, fastighetsägare och andra aktörer 
har visat sig vara ett givande arbetssätt som bidrar till stadsdelens utveckling i en 
positiv riktning. 

Bergsjön har epitetet ekologisk stadsdel vilket är ett positivt varumärke att slå 
vakt om och utveckla vidare. Begreppet kan ge såväl de boende som offentlig och 
privat verksamhet ett gemensamt förhållningssätt i samverkansarbetet. Bergsjöns 
tydligaste tillgång som attraktiv stadsdel är den rena luften och vackra naturen. 
Det är en god grundförutsättning för en utveckling i positiv riktning av en socialt 
och ekonomiskt hållbar stadsdel för framtiden.

En ytterligare förstärkning av Bergsjöns gröna framtoning är det faktum att 
stadsdelen gränsar till flera stora natur- och friluftsområden: Kviberg, bergen i 
Utby, Paradiset i Partille samt Lärjeåns dalgång. Entréerna från Bergsjön till dessa 
områden behöver skyltas tydligare och göras lättillgängliga genom goda allmänna 
kommunikationer.

Arbetslösheten är fortsatt hög bland Bergsjöns invånare vilket är svårt att påverka 
enbart inom stadsdelen. Ett nytänkande kring möjligheter att lokalisera fler arbets-
platser i Bergsjön behövs. Invånarnas breda kulturella och språkliga kompetens 
skulle kunna tas tillvara bättre än idag och ses som en tillgång för hela arbetsmark-
naden i Göteborg. 

Bergsjön har sedan stadsdelen byggdes haft problem med att behålla och utveckla 
näringslivet i området. Här finns få arbetsplatser inplanerade. Nytänkande och 
krafttag behövs för att omvandla området till en komplett stadsdel med både bostä-
der och arbetsplatser. Fortsatta satsningar på upprustning och utveckling av de tre 
lokala torgen kan öka deras attraktionsvärde för etablering av såväl offentlig som 
privat verksamhet, vilket på sikt kan bidra till ett större kundunderlag.

Lärjeåns dalgång är en tillgång för alla göteborgare och behöver säkerställas 
för framtida generationer. Det är viktigt att arbetet med Lärjeåns naturreservat 

•. Bergsjön.är.en.ung.stadsdel
•. flerbostadshus.från.1960-talet.domine-

rar.bostadsbeståndet
•. Bostadsområden.ligger.som.öar.i.ett.

starkt.kuperat.och.grönskande.landskap
•. trafikseparerat.-.trafiksäkert,.svårorien-

terat,.otillgängligt
•. få.arbetsplatser.i.förhållande.till.antalet.

boende.
•. Bland.stadsdelens.invånare.finns.en.bred.

språklig.och.kulturell.kompetens
•. Bergsjön.har.ett.rikt.föreningsliv
•. Storslagna.natur-.och.friluftsområden
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slutförs. Det är möjligt och önskvärt att komplettera Bergsjön med ytterligare 
småhus. Befintliga bostadsområden behöver kontinuerligt renoveras. Stadsdelen 
saknar en fungerande koppling norrut mot Angered Centrum. En bättre väg från 
Bergsjön till Gråbovägen behöver byggas. Det behövs också en väganslutning till 
väg E20 vid Finngösa i Partille.

Rymdtorget

Foto: Trad Wrigglesworth
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BERGSJÖNS Roll i StadEN

HiSTORik
Mellan Säveån och Lärjeån ligger stadsdelarna Bergsjön och Kortedala som förr 
var otillgänglig utmark, glest bebyggd med torp och backstugor. I dag har sjön 
Bergsjön och det gamla torpstället Kortedala fått ge namn åt två moderna förorter 
som ligger inramade av klippiga berg, gröna dalar och stora skogar. 

Gärdsås egnahemsområde började byggas på 1920-talet och får väl betraktas 
som den första modernare bebyggelsen i Bergsjön.

Stadsdelen Bergsjön är en ung stadsdel som byggdes på 60-talet under en period 
när det behövdes många nya bostäder i Göteborg. När det första spadtaget togs 1965 
var det ett tunt jordlager över den 2000 miljoner år gamla berggrunden som skyff-
lades bort. Här skulle byggas moderna bostäder för de blivande bergsjöborna.

Redan på stenåldern, för drygt 3500 år sedan, fanns här människor. Stenål-
dersgraven vid Siriusgatan, gravröset från bronsåldern vid sjön och ekstocken vid 
Gärdsmosseskolan är alla minnen från forna dagar. 

Våtmarken i västra Bergsjön uppvisar spår från fornåkrar med obekräftad ålder. 
Fornfynden tyder också på tidig bosättning i området som tidigare varit en havs-
vik. Man har dessutom funnit lerkärlsbitar från stenåldern i en grotta vid Stjärn-
bildsgatan. Spåren av de första bergsjöborna tar slut ungefär vid tiden för Kristi 
födelse. 

I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet byggdes några enklare boställen 
i Bergsjön, ofta med endast ett rum, öppen spis och stampat jordgolv. Det sista 
stället, Gåselyckan, vid södra delen av Bergsjövallen, som byggdes 1916 var bebott 
ända till 1990 men är nu rivet.

BERGSjÖnS kARAkTÄR
Bergsjön är till ytan en av Göteborgs mindre stadsdelar, en grön oas med ren luft 
och kuperat landskap. Bergsjön är också stadens högst belägna stadsdel, med vat-
tentornet 150 meter över havet som högsta punkt. Stadsdelen omges av en ringled 
för biltrafik med matargator in till bostadsområdena. Genomfart för bilar inne i 
området saknas helt. Spårvagnstrafiken, som delar av stadsdelen på mitten, löper 
till stor del i tunnlar genom bergen. 

Bostadsområdena ligger utspridda med skogsområden mellan sig. De är för-
bundna sinsemellan med ett nät av gång- och cykelvägar. Flerbostadshus byggda 
under 1960-talet dominerar och de flesta lägenheter är hyresrätter. Projekt genom-

•.Bergsjön.är.en.ung.stadsdel
•.Stadsdelen.är.en.av.de.mindre.i.göteborg.
•.flerbostadshus.från.1960-talet.domine-

rar.bostadsbeståndet
•.Bostadsområden.ligger.som.öar.i.ett.

starkt.kuperat.och.grönskande.landskap
•.få.arbetsplatser.i.förhållande.till.antalet.

boende.
•.Bland.stadsdelens.invånare.finns.en.bred.

språklig.och.kulturell.kompetens
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förs kontinuerligt i samverkan mellan stadsdelsförvaltning, bostadsbolag och 
boende för upprustning av bebyggelse och närmiljö med syfte att skapa trivsamma, 
trygga och levande områden att bo och verka i.

Bergsjön är planerat och byggt för att bo i. Antalet arbetsplatser är få i för-
hållande till invånarantalet. Bergsjödalens industriområde är främst planerat för 
mindre företagsverksamheter.

Gärdsås Torg

Rymdtorget

Komettorget

Bergsjön

Bergsjödalen

Lärjeån

Gärdsmossen

ORiEnTERinGSkARTA 
BERGSjÖn

Kortedala

Utby

Eriksbo
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En hållbar stadsdel
Under 1990-talet var miljöfrågorna i fokus och många verksamheter i stadsdelen 
präglades av en ekologisk inriktning. Bergsjön blev, och är, resursnämnd för Göte-
borgs Agenda 21-kontor, numera med sina lokaler hos miljöförvaltningen. Under 
flera år drevs dessutom ett lokalt Agenda 21-kontor där lokala initiativ och idéer 
framgångsrikt togs tillvara och utvecklades. Som exempel på projekt kan nämnas 
de områden med odlingslotter som anlades och fortfarande brukas livligt av de 
boende. Det medvetna miljötänkandet gav resultat såväl inom stadsdelsförvaltning-
ens verksamheter som bland de boende, föreningar, fastighetsägare och företagare. 
Bergsjön som en ekologisk stadsdel blev ett känt begrepp även utanför Göteborg. 
På senare år har begreppet ”en hållbar utveckling” alltmer börjat användas. Utveck-
lingen ska inte endast vara ekologiskt hållbar utan även socialt och ekonomiskt. 
Arbetet med dessa frågor ska också vara hållbart och stödjande strukturer inarbetas 
därför i ordinarie verksamheter. I Bergsjön pågår ett strategiskt arbete utifrån alla 
de tre dimensionerna, i samverkan mellan olika aktörer, där helhetsperspektiv och 
underifrånperspektiv är viktiga aspekter.

En mångkulturell stadsdel 
Under 1900-talets senare decennier flyttade många av Sveriges nya invånare till 
Bergsjön. Idag finns här över 140 nationaliteter representerade vilket ger stadsdelen 
och Göteborg tillgång till en stor språklig och kulturell kompetens att ta tillvara 
i en allt mer internationell värld. Att allt fler väljer att bo kvar i stadsdelen ökar 
möjligheten till god förankring på arbetsmarknaden och i samhällslivet. I Bergsjön 
är antalet arbetsplatser litet i förhållandet till antalet boende. Här bör befolkning-
ens kompetens och intressen kunna vara en möjlighet till framtida lokalisering av 
arbetsplatser. Befolkningens breda kulturella kompetens utgör även en god tillgång 
för hela Göteborg med sitt internationella näringsliv. 

En tillgänglig stadsdel?
Bergsjön gränsar till flera friluftsområden som är viktiga för både bergsjöbor och 
övriga göteborgare: Kviberg, Utby med sina klätterberg, Paradiset i Partille och 
Lärjeåns dalgång. För många göteborgare skulle Bergsjöns entréer till dessa frilufts-
områden kunna öka tillgängligheten, om man visste att de fanns. För bergsjöborna 
själva är det lätt att se ringleden som en gräns och glömma bort hur nära det är 
till angränsande områden. Tydligare och välskyltade entréer mellan Bergsjön och 
friluftsområdena behövs men också information om att de finns. Väl utbyggda 
kommunikationer ökar också tillgängligheten till rekreationsområdena för alla. 

Foto: Janne Böe

Fjällbodammen i Utby

Den kuperade terrängen gör att t ex hållplatser 
kan vara svåra att nå för äldre eller rörelse
hindrade

Foto:SBK
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UTvECklinGSTEndEnSER OCH BEHOv
Trafiksepareringen gör Bergsjöns utemiljö lugn och säker för de boende men sam-
tidigt finns risken att området upplevs som isolerat och som något av en återvänd-
gränd genom sin placering sist utefter spårvagnsspåret, sett från stadens centrum. 
Upplevelsen riskerar att förstärkas ytterligare genom den omgivande ringleden på 
vars andra sida oftast skogen breder ut sig. För att öka möjligheterna till kontakt 
med angränsande stadsdelar och övriga Göteborg behövs en väl fungerande kollek-
tivtrafik. Kollektivtrafiken är extra viktig för Bergsjön, där ägandet av privatbilar 
bland invånarna är lägst av alla stadsdelar. 

De många husen från 1960- och 70-talets stora byggår blir alltmer i behov av 
upprustning och underhåll. Trots flera genomförda ombyggnadsprojekt under 
senare år kommer behovet att öka inom en snar framtid. 

Växtligheten i det natursköna Bergsjön har vuxit kraftigt de senaste femtio åren. 
Röjning av sly och borttagande av skymmande buskage kring t ex spårvagnshåll-
platser har genomförts. Ytterligare röjning behövs för att närmiljöer och de många 
gångstråken inte ska upplevas som hotfulla av gångtrafikanter.

Då Bergsjön redan idag har epitetet ekologisk stadsdel är detta ett positivt varu-
märke att slå vakt om och utveckla vidare. Begreppet kan ge såväl de boende, som 
offentlig och privat verksamhet ett gemensamt förhållningssätt i samverkansarbetet. 
Bergsjöns tydligaste tillgång som attraktiv stadsdel är den rena luften och vackra 
naturen. Det är en god grundförutsättning för en utveckling i positiv riktning av 
en socialt och ekonomiskt hållbar stadsdel för framtiden.

En ytterligare förstärkning av Bergsjöns gröna framtoning är det faktum att 
stadsdelen gränsar till flera stora friluftsområden: Kviberg, Utbybergen, Paradi-
set i Partille samt Lärjeåns dalgång. Entréerna från Bergsjön till dessa områden 
behöver skyltas tydligare och göras lättillgängliga genom goda allmänna kom-
munikationer.

Arbetslösheten är fortsatt hög bland Bergsjöns invånare vilket är svårt att påverka 
enbart inom stadsdelen. Ett nytänkande kring möjligheter att lokalisera fler arbets-
platser i Bergsjön behövs. Invånarnas breda kulturella och språkliga kompetens 
skulle kunna tas tillvara bättre än idag och ses som en tillgång för hela arbetsmark-
naden i Göteborg. 

En tendens till att fler invånare bor kvar i stadsdelen under längre tid kan ses 
som positivt då det bidrar till ökad kontinuitet i verksamheter och bostadsområ-
den. Långsiktiga insatser för att t ex minska arbetslöshet och utanförskap får ökad 
möjlighet att ge goda resultat. 

Foto: Trad Wrigglesworth

Fribrottaren vid Kosmosgatan



Diagrammen visar bostadsbeståndet 2006, småhus och lägenhe-
ter i flerbostadshus, fördelat på primärområden. För mer detalje-
rad data se http://www.goteborg.se/statistik

Statistik

Kartan och tabellen visar stadsdelen med dess primärområden. 
De tre siffrorna är primärområdets kod.  
Se http://www.goteborg.se/statistik

Hustyp 2006

Bostadstorlek 2006

Upplåtelseform 2006

Antal bostäder 2006

305 Västra Bergsjön           3 334

306 Östra Bergsjön 3 419

Totalt   6 753

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ö Bergsjön 306

V Bergsjön 305

småhus flerbostadshus

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ö Bergsjön 306

V Bergsjön 305

1rk 2rk 3rk 4rk <

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ö Bergsjön 306

V Bergsjön 305

Allmännyttan Bostadsrättsfören.
Enskild person Övriga ägare

StatiStik BERGSJÖN (4)
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Social struktur: Mäts i förhållande till genomsnittet i Göteborg, index=100. Höginkomsttagare 360< tkr/år, Eftergymnasial utbildning 
3<års utbildning, Förvärvsfrekvens 25-65 år, Ohälsotal 16-65 år, se Göteborgsbladet, maj 2007. Nöjd kundindex, hur nöjda invånarna är 
med miljön i sin stadsdel. Se medborgarenkäten 2006. Valdeltagande. Se statistisk årsbok 2007, Göteborg. 
Färdsätt 2006: Andelen resor för respektive färdsätt i stadsdelen 2005, jämfört med Göteborg. Se resvaneundersökning 2006.
Åldersfördelning 2007: Andelen av invånarna i varje ettårsklass i stadsdelen, jämfört med Göteborg. Se http://www.goteborg.se/statistik
Befolkning 1985-2007 och prognos: Folkmängdsförändringen i stadsdelen från 1985, jämfört med Göteborg. 1985 är index 100 och 
utifrån det visas förändringen i femårsintervall. 2008 - 2015 är en prognos. Se http://www.goteborg.se/statistik

Folkmängd: 15 135 personer

Landyta:           604 ha

Åldersfördelning 2007
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att lEva i BERGSJÖN
I Bergsjön bor ca 14 500 människor. Antalet invånare har i princip varit konstant 
sedan år 2000. Många länder och kulturer finns representerade i stadsdelen och 
det talas ett femtiotal olika språk. Andelen unga människor är hög. Bergsjön har 
något fler barn och ungdomar än genomsnittet för Göteborg, medan andelen 
äldre människor är något lägre.

Bostadsbeståndet är blandat. Här finns villor och radhus men störst andel utgörs 
av flerbostadshus från 1960-talet, både hyreslägenheter och bostadsrätter. För när-
varande finns ingen direkt bostadsbrist inom stadsdelen. Lägenhetsstorlekarna är 
däremot ett visst problem. 1960-talets byggande resulterade i övervägande medel-
stora lägenheter som passade den tidens familjestorlek. Idag är det brist på små 
respektive stora lägenheter i stadsdelen. Många av familjerna i Bergsjön är stora 
och trångbodda och skulle behöva större lägenheter. Antal småhus är begränsat 
och gör det svårt att göra boendekarriär inom stadsdelen även när hushållets eko-
nomi blir bättre. För unga personer som vill flytta hemifrån men ändå bo kvar i 
stadsdelen är utbudet av mindre lägenheter begränsat.

Framtidens arbetsplatser och ungdomarnas arbetslöshet är stora generella dis-
kussionsfrågor. I Bergsjön är förvärvsfrekvensen låg och arbetslösheten hög. Dess-
utom har stadsdelen få arbetsplatser. Att öka sysselsättningen är därför en prio-
riterad fråga. 

mÖTESPlATSER 
Mötesplatser utomhus finns i bostädernas närmiljöer i form av idrotts- och lek-
platser samt grönytor med sittplatser. Motionsanläggningen Geråshallen och 
stadslantgården Galaxen är exempel på föreningsverksamheter som samtidigt är 
mötesplatser för allmänheten. 

Separerade bostadsområden och svaga torgbildningar har gjort det svårt att 
uppleva naturliga centra i stadsdelen. För att få fler och tydligare mötesplatser 
pågår ett utvecklingsarbete med att skapa orienteringspunkter av olika karaktär 
vid torg och spårvagnshållplatser. 

Gärdsås Torg har byggts om och den äldre centrumbyggnaden har rustats upp. 
Ett vitalt tillskott för området är Folkhögskolecentrum i Bergsjön, som invigdes 
hösten 2006 och har plats för 150 elever. 

Vid spårvagnshållplatsen Teleskopgatan ligger en nybyggd idrottshall, sam-
mankopplad med ett annex för friidrott. 

En förnyelse och utveckling av Rymdtorget pågår i samverkan med de boende. 

Foto: C. Lundén

•.14.500.invånare
•.Ung.befolkning.med.många.ungdomar
•.folkhögskolecentrum
•.idrottshall.
•.aktivt.och.omfattande.föreningsliv
•.trafikseparerat.–.trafiksäkert,.svårorien-

terat,.otillgängligt
•.Projekt.i.samverkan.

Folkhögskolecentrum i Bergsjön
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Ett av målen är att få till stånd ett rikt och varierande utbud av kulturverksamhe-
ter kring torget med det nya biblioteket som tydlig kulturinstitution på platsen. 
Efter flytten år 2005 till de nya och större lokalerna vid Rymdtorget har biblio-
teket blivit en mycket välbesökt och uppskattad mötesplats för alla generationer. 
Även Medborgarkontoret, Även Medborgarkontoret och Föreningsforum har 
numera sina verksamheter i bibliotekslokalerna, som också rymmer ett IT-torg 
och har plats för utställningar. 

Barn och unga
Antalet barn och unga i Bergsjön är högt. Betydelsefulla mötesplatser för dem är 
förskolor och skolor. I stadsdelen finns fem grundskolor, varav två är F-9-skolor. 
En stor del av de ungas fritidsaktiviteter efter skoltid tillhandahålls av skolorna 
och många deltar i Bergsjöns aktiva föreningsliv. Backens fritidsgård är öppen 
för mellan- och högstadieelever. För de något äldre ungdomarna behöver möjlig-
heterna till sysselsättning på fritiden öka inom stadsdelen. Ungdomshuset Radar 72 
som är placerat i och drivs i samverkan med Kortedala anses av många ungdomar 
ligga för långt bort. Under hösten 2006 har ett samarbete inletts med ungdoms-
projektet Lugna Gatan som kommer att ha sin fasta punkt i det ekologiska huset 
Bågskytten norr om Rymdtorget. Vid Komettorget används Bergsjögården åter 
både som föreningslokal och som fritidsgård. Den nya idrottshallen vid Sande-
klevsskolan kommer även att innehålla fritidsgård och kafé.

Introduktionsskolan är en mötesplats och resurs för hela Göteborg. Skolan tar 
emot utländska elever och deras familjer från hela staden och har till uppgift att 
ge dem grundläggande kunskaper i svenska språket och samhället. Här finns för-
skola, skola och vuxenutbildning.

Fritid och föreningsliv 
Naturen i och kring Bergsjön inbjuder till promenader och utomhusvistelse. Under 
sommaren är den lilla sjön Bergsjön en tillgång. Förutom friluftsbad genomförs 
simundervisning för både barn och vuxna.

I Bergsjön finns ett 80-tal föreningar vars aktiva arbete är mycket betydelsefullt 
för stadsdelen. Tillsammans erbjuder de en stor mängd fritidsaktiviteter. Förutom 
traditionella verksamheter som fotboll, handboll och friluftsliv, driver de även fri-
tidsparken Galaxen, motionscentralen Geråshallen, närradio, samt kulturbaserade 
verksamheter. Genom stadsdelsförvaltningens Föreningsforum kan föreningarna 
få stöd och hjälp med lokal- och bidragsfrågor, kopiering, broschyrproduktion med 
mera. Föreningsforum hjälper även till om man vill starta en ny förening. 

Foto: SBK

Foto: Janne Böe

Vitsippsbacke
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Galaxen
En oas mellan bostadshusen i västra Bergsjön är stadslantgården Galaxen, som är 
öppen för besökare i alla åldrar. Verksamheten drivs av föreningen Galaxen. På 
gården finns kor, får, höns och hästar av gamla svenska lantraser. Djuren sköter de 
närliggande grönytorna och med hästarna bedrivs ridverksamhet av olika slag. I 
Galaxens kafé serveras rättvisemärkt kaffe och kravmärkt lunch. Egenproducerade 
grönsaker, ägg och honung finns till försäljning.

Odlingslotter
Bergsjöbornas intresse för att odla växte starkt under 1990-talet och flera odlarfören-
ingar bildades. Genom god samverkan mellan föreningarna, ett flertal förvaltningar 
samt fastighetsägarna kunde odlingslotter anläggas i flera av bostadsområdena.  

Odlingsområdena har genom åren bidragit till både odlarnas och andra berg-
sjöbors livskvalitet. Förutom att odling upplevs som en positiv och hälsofrämjande 
fritidssysselsättning får medlemmarna ekologiskt odlade produkter. Områdena har 
blivit levande miljöer och mötesplatser mellan människor från olika kulturer. 

kOmmUnikATiOnER
För Bergsjöns framtid som en levande stadsdel är möjligheten till goda kommu-
nikationen mycket viktigt. Det gäller såväl inom stadsdelen som till centrum och 
till stadsdelarna runt omkring. 

Trafiksepareringen inom stadsdelen är värdefull då den bidrar till en trygg och 
säker utemiljö för t ex fotgängare och lekande barn. Samtidigt orsakar den starkt 
kuperade och skogrika naturen problem för människor att förflytta sig till fots. För 
personer med nedsatt rörelseförmåga, äldre människor men också för yngre med 
barnvagnar och tunga matkassar är det arbetsamt att förflytta sig inom stadsdelen. 
Spårvagns- och busshållplatser är placerade i dalgångarna medan bostadsområdena 
ofta ligger högt på bergssidorna. 

Att hitta lösningar för transport inom stadsdelen pågår kontinuerligt, med flera 
förvaltningar inblandade. Från sommaren 2006 trafikerar en mindre servicebuss 
två slingor från Gärdsås torg, upp till Tycho Brahes gata respektive till Siriusga-
tan. Under hösten samma år startade Flexlinjen med anropsstyrda turer tre dagar 
i veckan för äldre och färdtjänstresenärer. 

Kollektivtrafiken till närliggande stadsdelar har under 2006 förbättrats något, 
framför allt genom bussförbindelse med Östra sjukhuset och Partille. Bussförbin-
delserna norrut till Angereds Torg behöver stärkas. Flytten av vårdcentralen till 
Gamlestaden ställer nya krav på täta och smidiga förbindelser dit. Till Göteborgs 

Foto: Camilla Lundén

Galaxens gris

Foto: SBK

Odlingslotter vid Komettorget



B E S k R i v N i N G  a v  S t a d S d E l E N  »  B E R G S J Ö N  »  S i d  1 �

centrum går två spårvagnslinjer med täta turer och en resa tar ca 20 minuter.
För såväl biltrafik som busstrafik behövs goda vägförbindelser norrut, till Gun-

nared och Lärjedalen över Lärjeåns dalgång. Det behövs också en anslutning av 
Mellbyleden till E20 vid Finngösa i Partille.

PROjEkT i SAmvERkAn
Samverkan och delaktighet är viktiga ledord i Bergsjön och gäller såväl de boende 
som privat och offentlig verksamhet. Sysselsättningsnivån är låg i stadsdelen och 
extra satsningar grundade på delaktighet är ett sätt att få till stånd en förbättrad 
livssituation för invånarna. Nedan ges exempel på några av de större samverkans-
projekt som pågår och berör många människor, både i och utanför Bergsjön.

Returhuset
Returhuset startades 1995 och bedrivs i samverkan mellan Bergsjöns stadsdelsför-
valtning, Familjebostäder, Arbetsförmedlingen Svingeln samt Studiefrämjandet. 
Returhuset är en arbetsplats med miljöinriktning. Här finns arbetsträningsplatser 
för arbetssökande som vill arbeta praktiskt och samtidigt utveckla sina resurser 
med målsättningen att komma i arbete eller studier. Arbetsträning erbjuds inom 
följande verksamheter: Ekokafé med IT-torg, textilverkstad, möbelverkstad, träd-
gårdsgrupp samt kom-igång-grupp. Returhuset driver även Geråshus trädgårds-
kafé och genomför aktiviteter i motionscentralen Geråshallen i samverkan med 
Friskverkstan. 

Genom Returhuset kan man få möjlighet till anställning i det lokala gemen-
skapsföretaget Grogrunden. Grogrunden drivs i form av en ekonomisk förening.

Returhuset i Kretsloppsparken Alelyckan
Under 2006 etableras en ny avdelning inom Returhuset, placerad i den nya Krets-
loppsparken i Alelyckan inom SDN Kortedala. Där kommer att finnas praktik-
platser i återvinningsverkstad, ekokafé samt utemiljögrupp.

Arbetsforum
Det övergripande syftet med Arbetsforum är att bidra till att fler boende i Bergsjön 
och Kortedala kommer ut i arbetslivet. Uppdraget för Arbetsforum är att moti-
vera, stödja, coacha, rusta och matcha deltagarna, i nära kontakt med personalen. 
Arbetsforum är till för personer som vill och kan komma ut i arbete men som idag 
får sin försörjning antingen från socialtjänsten eller som är inskrivna på Arbetsför-

Sinnenas trädgård vid Geråshus äldreboende

Foto: C. Caldenby
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medlingen Svingeln och saknar a-kassa eller får grundersättning. 
Arbetsforum startades 2004, i samverkan mellan socialtjänsten Bergsjön och 

Kortedala, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Primärvården samt Vuxenut-
bildningen. Verksamheten drivs i lokaler vid Kortedala Torg. 

Ragundaprojektet
Stadsdelarna Bergsjön och Kortedala samverkar sedan 2004 med arbetsförmed-
lingen Svingeln och Ragunda kommun i Jämtland, i ett projekt som syftar till inte-
gration men också arbetskraftsförsörjning. Arbetslösa invandrare i de två stadsde-
larna ges möjlighet att utbilda sig inom bristyrken och till integration i det svenska 
samhället, samtidigt som Ragunda får ett efterlängtat tillskott av arbetskraft.

UTvECklinGSTEndEnSER OCH BEHOv
I Bergsjön är många familjer stora och andelen unga personer är hög. Bostadsbestån-
det är varierat, men domineras av flerbostadshus med medelstora hyreslägenheter. 
Ett ökat utbud av större lägenheter och småhus skulle behövas för de idag ofta 
trångbodda familjerna. Det finns samtidigt ett behov av fler mindre lägenheter, t 
ex för ungdomar som flyttar hemifrån. Det ökande kvarboendet ställer också högre 
krav på möjligheter till boendekarriär inom den egna stadsdelen.

Bergsjön saknar ett tydligt centrum som samlande mötesplats i stadsdelen. 
De tre torgen har hittills varit otydliga i sin framtoning vilket har förstärkts av 
det alltmer utarmade serviceutbudet. På senare tid har emellertid en gemensam 
och medveten satsning i motsatt riktning tagit fart. Områden och lokaler rustas 
upp och nya verksamheter med tydlig karaktär etableras. Gärdsås torg blir genom 
Bergsjöns folkhögskola en plats för utbildning och lärande, idrottshallen vid San-
deklevsskolan blir centrum för fysisk aktivitet medan Rymdtorget utvecklas till 
ett kulturellt centrum med biblioteket som nav och med många varierande loka-
ler för kulturaktiviteter runt torget.

Bergsjön är hembygd för många barn och ungdomar som engagerar sig i samver-
kansprojekt kring upprustning av boendemiljöer och offentliga platser. De senaste 
årens samverkan mellan förvaltningar, fastighetsägare och andra aktörer har visat 
sig vara ett givande arbetssätt som bidrar till stadsdelens utveckling i en positiv 
riktning. 

Den höga andelen unga i Bergsjön medför ökade behov av fritidsaktiviteter för 
ungdomar som inte väljer att tillhöra föreningslivet. Fler fritidsgårdar samt projekt 
i samarbete med Lugna Gatan startades under hösten 2006.

Foto: SBK

Komettorget
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Flera av Bergsjöns aktiva föreningar driver verksamheter som är öppna även för 
allmänheten. Det gäller t ex stadslantgården Galaxen och motionscentralen Gerå-
shallen. Ett fortsatt stöd till föreningslivet behövs, för ett omväxlande fritidsutbud 
i stadsdelen.

Bad i Bergsjön

Foto: SBK
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NäRiNGSlivEt i BERGSJÖN

nÄRinGSliv OCH HAndEl
Industri- och produktionsverksamhet i större skala saknas i stadsdelen, liksom 
större handelscentra. Kommunens egna verksamheter står för de flesta arbetstill-
fällena, ca 1200. 

I Bergsjödalen, Bergsjöns industriområde, är ett trettiotal företag belägna, vilka 
tillsammans sysselsätter omkring 150 personer. Till övervägande del har de enskilda 
företagen få anställda. Undantaget är det nyligen inflyttade Constructor Sverige 
AB, som med ca 50 anställda flyttat ut huvudkontoret från centrum och komplet-
terat med montering och lager.

Bergsjödalens industriförening med ca 35 medlemmar har bland annat som 
uppgift att stärka samverkan mellan befintliga företag och småindustrier i områ-
det samt att driva gemensamma säkerhetsfrågor och vara ett språkrör i kontakter 
med myndigheter och fastighetsägare.

Handeln i Bergsjön är av mindre omfattning. Samtidigt som bergsjöborna har 
svag köpkraft och större delen av hushållen saknar bil åker många redan idag till 
andra stadsdelar för att handla. En bidragande orsak är att det från många bostäder 
är långt och besvärligt att nå butikerna inom stadsdelen. Situationen för handlarna 
i Bergsjön försvåras ytterligare genom de senaste årens ökade centralisering i sam-
hället vilket fått till resultat att det inom stadsdelen inte längre finns t ex kontor 
för kassaservice, bankkontor eller vårdcentral. För dessa ärenden är bergsjöborna 
hänvisade till närliggande stadsdelar och många passar då på att även handla där.

Bergsjön har inte ett enda tydligt centrum, utan flera mindre. För att öka tyd-
ligheten och attraktionskraften hos de befintliga torgbildningarna vid Gärdsås, 
Rymdtorget och Komettorget samverkar affärsidkare, fastighetsägare och kom-
munala förvaltningar kring arbetet med upprustning och utveckling av torgen.

Den största centrumanläggningen, Bergsjön Centrum, ligger vid Rymdtorget 
i den östligaste delen av stadsdelen. Här finns många butiker t ex ICA, frukt- och 
grönsaksaffär, affärer för blommor, kläder och presentartiklar, tobaksaffär och frisör, 
men även bankomat, bibliotek och medborgarkontor. Bergsjön Centrum har rus-
tats upp och är nu både trivsammare och mera praktiskt. I samverkan pågår fortsatt 
upprustning av det offentliga rummet vid hela Rymdtorget med närområde.

I väster ligger Gärdsås torg, där den tyska lågpriskedjan Lidl har etablerat sig 
i en ny byggnad. Den tidigare livsmedelsaffärens lokaler har byggts om helt, med 
affärslokaler i bottenplanet och med det nya Folkhögskolecentrum i Bergsjön i 
övre planet. 

•.få.arbetsplatser.i.förhållande.till.antalet.
boende

•.företag.med.få.anställda.dominerar
•.Bergsjödalens.industriområde.med.ca.30.

företag
•.Pågående.upprustning.av.torgen

Foto: SBK

Kiosken vid Komettorget

Foto: Camilla Lundén

Bergsjön Centrum
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I söder ligger Komettorget med en mindre livsmedelsaffär samt en pizzabutik. 
Torget har rustats upp med bland annat konstnärlig utsmyckning av skolelever. 
Planer på samverkan krig fortsatt upprustning finns.  Torget ingår även i stads-
byggnadskontorets pågående arbete med program för södra Bergsjön.

Runt om i stadsdelen finns enstaka mindre affärsverksamheter som närbutiker 
med livsmedel, frisör, tobaksaffärer inhysta i lokaler i bostadshusens bottenplan.

UTvECklinGSTEndEnSER OCH BEHOv
Bergsjön har sedan stadsdelen byggdes haft problem med att behålla och utveckla 
näringslivet i området. Här finns få arbetsplatser inplanerade. Nytänkande och 
krafttag behövs för att omvandla området till en komplett stadsdel med både 
bostäder och arbetsplatser. 

För företagen i Bergsjödalen är goda kommunikationer av stor betydelse, både 
i form av ett tillräckligt vägnät för transporter och genom tillgång till ny teknik i 
form av bredbandsanslutning.

De senare årens utflyttning av vårdcentral, kassaservice och bank till omgivande 
stadsdelar har försämrat närutbudet av service för de boende och risken finns att det 
medför en minskad omsättning för de befintliga handlarna. Fortsatta satsningar på 
upprustning och utveckling av de tre lokala torgen kan öka deras attraktionsvärde 
för etablering av såväl offentlig som privat verksamhet, vilket på sikt kan bidra till 
ett större kundunderlag.

Såväl företag som boende i Bergsjön är beroende av goda kommunikationer 
till närliggande stadsdelar med rikligare serviceutbud, stödfunktioner och arbets-
platser.

Nattbefolkning: Stapeln visar antalet förvärvsar
betande boende i stadsdelen. De olika färgerna 
visar var dessa arbetar. 

Dagbefolkning: Stapeln visar antalet personer 
som har sin arbetsplats i stadsdelen. De olika 
färgerna visar var dessa bor.

Källa: SCB 2005

Näringsgrensfördelning 2005 
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•.Storslagna.natur-.och.friluftsområden
•. miljonprogrammets.bostadsområden
•. övervägande.bostäder.-.fåtal.verksamhe-

ter
•. trafikseparerat:.trafiksäkert,.svåroriente-

rat,.otillgängligt

dEN fySiSka MilJÖN i BERGSJÖN

mARkAnvÄndninG
natur och park
Bergsjön är en naturskön stadsdel och en av de högst belägna i Göteborg. Naturen 
är starkt kuperad. Den består av två bergskammar med mellanliggande dalgång. I 
södra delen finns en fin liten badsjö - Bergsjön. 

I stadsdelen finns stora områden uppvuxen naturmark mellan de olika bostads-
områdena. I sydvästra delen ligger Gärdsmossen, ett grönområde på en gammal 
mosse som torrlades genom utdikning på 1970-talet. Mossen ingår i ett samman-
hängande grönområde från Kviberg i söder till motionsanläggningen Geråshal-
len och Lärjeåns dalgång i norr. Området är rikt bevuxet med främst lövträd, men 
även med barrskog och rester av tidigare våtmarksväxtlighet. I områdets södra del, 
norr om Utby finns ett litet bestånd med ädellövskog. 

Storskogen i östra delen är ett sammanhängande skogsområde med småsjöar 
och våtmarker som sträcker sig in i Partille och Paradisets friluftsområde och i Sör-
bergen söder om Gunnilse. 

Runt sjön Bergsjön finns ett promenadområde som är ca 40 ha stort. Området 
används för promenader, friluftsbad, fritidsfiske och skridskoåkning. I norra delen 
av Bergsjön finns också ett promenadområde på ca 40 ha. Området gränsar till 
Lärjeån. Från Gärdsås Torg är det ca 700 m till Lärjeån. Från motionscentralen 
Geråshallen utgår elljusspår och motionsspår i olika längder. 

Lärjeån är ett s k Natura 2000-område (skyddat enligt EU:s fågel- och habitat-
direktiv). Områdets geologi är intressant, med gamla och nya skred, korvsjöar och 
raviner. Artrikedomen i och omkring ån är stor. I ån finns lax- och öringbestånd 
samt flodpärlmussla. Fågellivet är mycket rikt. I anslutning till ån finns ädellöv-
skogar och högörtängar. Området är känsligt för exploatering och vägbyggnader, 
samt ett produktionsinriktat skogsbruk. Vidare är åmiljön känslig för övergödning 
och läckage av bekämpningsmedel från omgivande åkermark. Lärjeåns dalgång är 
också föreslagen som naturreservat.

Våtmarksparken Gärdsmossen är resultatet av en lång process. Projektet har 
förverkligats tack vare en helhetssyn, samverkan mellan olika kommunala bolag 
och förvaltningar samt invånarnas medverkan och med ekonomiskt bidrag från 
staten. I dag porlar dagvattnet från Västra Bergsjön genom stensatta rännor och 
traditionella diken och dammar för att brädda över ett stort område. Får, kor och 
hästar har beteshagar synliga från bostadsområdet. Många promenerar i parken. 

Foto: Camilla Lundén

Bergsjön

Bergsjön är till stor del omgärdat av skogsmark
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Skolan följer utvecklingen av den biologiska mångfalden och odlarna byter erfa-
renheter och grönsaker. Andra har prövat ishockey på dammen. Området är dock 
i detaljplanen fortfarande kvartersmark. 

Galaxen är en stadslantgård, en oas mellan husen i västra Bergsjön, som drivs 
av föreningen Galaxen. Föreningen bildades av de boende och idag har den ett 
omtyckt föreningshus med kafé och terrass.

Norr om Stjärnbildsgatan finns ett flitigt använt odlingsområde med ca 150 
lotter som arrenderas av odlingsföreningen Gläntan. Ytterligare odlingslotter finns 
i bostadsområdena vid Bergsjön Centrum, vid Siriusgatan, vid Komettorget och 
i våtmarksparken Gärdsmossen.

Bebyggelse
Bergsjön är en utpräglad bostadsstadsdel med ett litet verksamhetsområde, Berg-
sjödalen, i öster. Två huvuddelar kan urskiljas, östra och västra Bergsjön. Östra 
Bergsjön började byggas år 1965 och innehåller till övervägande delen flerfamiljshus. 
I västra Bergsjön startades byggnadsarbetena år 1967. I sydväst har området kom-
pletterats med ca 175 småhus. Totalt finns idag ca 6000 lägenheter i flerfamiljshus 

Foto: SBK

Foto: Camilla Lundén

Bebyggelse, bostäder och service
Bebyggelse, verksamheter
Skog
Lokalt centrum
Bilväg
Spårväg

mARkAnvÄndninG

Bergsjöns bebyggelse ligger som ”bostadsöar” 
i naturmarken och består till största delen av 
bostäder från rekordåren 19651975
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och ca 800 i småhus.
Här finns vackra flerfamiljshus i tegel och här finns radhus och småhusbebyg-

gelse. Men här finns också höga, gråa hus, utan vackra detaljer och med stor brist 
på underhåll. Från många lägenheter har man en milsvid utsikt. 

Bergsjön är en stadsdel med ovanligt många olika typer av ägande och förvalt-
ning. Här finns både kommunala och privata hyresrätter i både höga och låga hus. 
Här finns bostadsrätter och här finns småhusområden med privatägda bostäder.

Trafik
Stadsdelen är mycket kuperad vilket gör det svårt att ta sig fram gående, särskilt 
vintertid. Bostadsområdena ligger som öar i ett utifrånmatat och trafikseparerat 
system. 

Biltrafik
En bättre väg från Gråbovägen till Bergsjön behöver byggas. Detta för att binda 
ihop de båda stadsområdena Angered och Bergsjön/Kortedala. Såväl verksamhe-
ter som service skulle vinna på detta. Hur och var denna väg ska byggas utreds i 
samband med de översiktliga trafikstrukturerna i Göteborg.

Ljusårsvägen och Bergsjövägen bildar en matarring kring stadsdelen från vilken 
trafiken leds in till de olika bostadsgatorna. Det finns inte någon inre bilväg mellan 
västra och östra Bergsjön och inte mellan Ljusårsvägen och Bergsjövägen. En möjlig 
tvärförbindelse finns mellan Kvadrantgatan och Teleskopgatan, där den nya idrotts-
hallen placerats så att en ny lokalgata kan byggas när trafikkontoret får resurser.

Parkeringsplatserna ligger utanför bostadsområdena, som härigenom blir bilfria 
och trafiksäkra. Många parkeringsdäck ligger dessutom under bostäderna och är inte 
särskilt väl utnyttjade. De är otrygga platser som skulle kunna utnyttjas bättre. 

Kollektivtrafik
Många bergsjöbor saknar bil vilket medför höga krav på en väl fungerande kol-
lektivtrafik. Inom stadsdelen är den svåra tillgängligheten mellan spårvagnshåll-
platserna och de högt liggande bostäderna ett problem. Långa backar gör det svårt 
för många att förflytta sig mellan de olika platserna i stadsdelen.

I Bergsjön finns en central spårväg, med fyra hållplatser, som går i öst-västlig 
riktning genom stadsdelen. Två linjer har ändhållplats vid Komettorget. Spår-
vagnshållplatserna har nyligen rustats upp och byggts om för att skapa en tryg-
gare och vackrare hållplatsmiljö. Från Drottningtorget går bussar genom de östra 
delarna av Bergsjön till Merkuriusgatan. Buss går från Komettorget till Angered 

Foto: Camilla Lundén

Tellusgatan

Trafiken till bostadsområdena är utifrånmatad 
medan kollektivtrafiken går rakt igenom bebyg
gelsen och binder ihop de olika torgen
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Centrum. Från våren 2006 går buss från Komettorget via Partille Centrum till 
Östra Sjukhuset.

Från juni 2006 trafikeras sträckan Siriusgatan - Gärdsås Torg - Astronomgatan 
med en mindre buss under vardagarna. Syftet är att underlätta för de boende att 
ta sig mellan bostäder och platser med affärer och annan samhällsservice, ett öns-
kemål som har funnits länge. Från slutet av 2006 trafikeras Bergsjön även av den 
anropsstyrda Flexlinjen. 
 

Cykeltrafik
Det finns relativt gott om cykelbanor inom stadsdelen. Det är också möjligt att 
cykla till Göteborgs centrum. I början av 2000-talet byggdes en separat cykelbana 
längs Bergsjövägen till Gråbovägen. Däremot är det svårare att säkert cykla mot 
Partille. 

Trafiksäkerhet
Det helt trafikseparerade planeringssättet har gjort Bergsjön trafiksäkert, men 
svårorienterat och otillgängligt. Det är omöjligt att köra bil mellan östra och västra 
delen, liksom mellan södra och norra, utan att köra ut på matargatan/ringleden. 
Om man vill förändra trafiksystemet i stadsdelen, med t ex en körbar gata i nord-
sydlig riktning eller en servicebuss, måste man gå varsamt fram och inte äventyra 
trafiksäkerheten. Att Bergsjön är trafiksäkert är en tillgång.

Tillgängligheten till området är bra, men det är svårt att hitta de olika bostads-
områdena trots skyltning från matargatan. Inom området löper ett nät av gång- 
och cykelvägar, men här begränsas tillgängligheten genom den svåröverskådliga 
terrängen och bristfällig skyltning.

STAdSmiljÖ
kulturmiljö
I Bergsjön finns vid Rymdtorget några av Sveriges första q-märkta bostadshus från 
de så kallade rekordåren 1965 - 75. Det är de 5 punkthusen av arkitekt Sven Brolid 
och loftgångshuset av arkitekt Bo Cederlöf. 

Stadsmuseet karaktäriserar miljön:
Punkthusen och loftgångshuset bedöms som kulturhistoriskt värdefulla: Punkt-
husen har högt autenticitetsvärde. Detaljer och utformning av fasaderna är unik i 
Göteborg. Punkthusen är ett kännemärke och ett mycket viktigt inslag i Bergsjöns 

Foto: SBK

Större delen av Bergsjön är trafikseparerat och 
bostadsområdena är helt bilfria

Foto: SBK

Flera av bostadshusen har konstnärliga 
utsmyckningar
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stadsbild. Loftgångshuset har en ytbehandling med en rå men dekorativ betong-yta 
och hela byggnaden har en skulptural och lekfull arkitektur. Loftgångssidan är mera 
sluten och sydsidan med dess balkongrader mera grafisk och öppen. Interiört är en 
del detaljer bevarade, bl a lägenhetsdörrar. Den tidstypiska färgsättnings-skalan 
– klara, starka färger är viktig. 

Stadsmuseet pekar också på de terränganpassade och ytterst lite förändrade 
lamellhusen vid Atmosfärgatan som särskilt kulturhistoriskt intressanta. De är 
autentiska och representativa för epoken.

lokala torg
Torgen i Bergsjön, Gärdsås Torg, Rymdtorget (Bergsjöns Centrum) och Komet-
torget har de senaste åren rustats upp och förnyats.

Vid Gärdsås Torg har den tyska livsmedelskedjan Lidl öppnat sin första butik i 
Göteborg. Den gamla torgbyggnaden har byggts om till folkhögskola och torget fått 
en behövlig yttre upprustning och en bättre anslutning till spårvagnshållplatsen.

Vid Rymdtorget har Bergsjöns Centrum byggts om och fått en ny entré och en 
upprustad framsida med ny busshållplats. Ny detaljplan finns för en kombinerad 
kyrka och idrottshall vid Meteorgatan strax söder om torget.

Vid Komettorget har utemiljön inklusive spårvagnsvändslingan förnyats. En 
oanvänd bollplan har iordningställts som odlingslotter. Ägaren av torgbyggna-
den har presenterat ombyggnadsplaner men dessa har tyvärr ännu inte genom-
förts. Torget ingår i det programarbete för södra Bergsjön som påbörjats inom 
stadsbyggnadskontoret.

qmärkta punkthus vid Rymdtorget

Foto: SBK

Foto: Trad Wrigglesworth

Stjärnbildsgatan, nedmonterade och 
ombyggda hus

Småhus med trädgårdar vid Stratosfärgatan

Foto: C. Caldenby
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Bostäder

Stjärnbildsgatan
På Stjärnbildsgatan visade man under början av 1980-talet att det är fullt möjligt 
att montera ned 4-våningshus och göra om dem till radhus. Totalt omvandlades 
648 lägenheter i tio flerfamiljshus till 177 radhus och tre fyravåningshus med 166 
lägenheter.

Teleskopgatan och Kvadrantgatan
Båda bostadsområdena har under 1990-talet övergått från hyresrätt till bostadsrätt. 
Gårdarna rustades upp med tvättstugor, hus för sopsortering osv. 

Miljöhus
Ekohuset Bågskytten i östra Bergsjön är ett kommunägt ekologiskt hus med sam-
lingslokal byggt 1994. Kretsloppstänkande och hänsynstagande till naturen och 
människan har varit viktiga utgångspunkter, liksom att skapa en vacker mötesplats 
och ett miljöpedagogiskt hus.

Siriusgatan
Familjebostäder, som har 1200 lägenheter i västra Bergsjön, har lyckats vända en 
negativ trend. I mitten på 1990-talet har en upprustning genomförts som utgått 
från önskemål invånarna framfört i en enkätundersökning. De ommålade fasaderna, 
som är färgsatta i nya spännande färger av Fritz Fuchs, har gett området ett lyft och 
därmed lett till färre tomma lägenheter.

Södra Bergsjön
Området har på senare år bytt ägare flera gånger. I början på 2006 har en ny ägare 
tillträtt och stadsbyggnadskontoret har påbörjat ett programarbete med syfte att 
undersöka möjligheterna till komplettering med nya bostäder i området genom 
att bland annat strukturera om parkeringsytorna. Kopplingen till Komettorget 
med omgivande bebyggelse ska också behandlas.

Foto: SBK

Siriusgatan

Foto: Camilla Lundén

Teleskopgatans förskola

Terrasshusområdet Björnbacken

Foto: C. Caldenby
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UTvECklinGSTEndEnSER OCH BEHOv
natur och park
Våtmarksparken Gärdsmossen är tillsammans med sjön Bergsjön och dalgången 
mot Lärjeån grönområden som de boende i Bergsjön har stor glädje av. Inga kon-
flikter finns med annan markanvändning. Områdena behöver säkras i den fortsatta 
planeringen. 

Lärjeåns dalgång är en tillgång för alla göteborgare som behöver säkerställas för 
framtida generationer. Det är viktigt att arbetet med Lärjeåns naturreservat slut-
förs. Det är dock angeläget att möjligheter kvarstår att förbättra förbindelserna 
för såväl bil- som spårvägstrafik över Lärjeån.

Bebyggelse
Det är möjligt att komplettera Bergsjön med ytterligare småhus. En detaljplan 
som medger byggande av några småhus finns i anslutning till den nya idrottshal-
len vid Sandeklevsskolan. Norr om Teleskopgatan, i kanten på Lärjeåns dalgång, 
kan ytterligare ett område bebyggas och utgör då norrifrån en trevlig entré till 
stadsdelen. 

De befintliga bostadsområdena behöver kontinuerligt renoveras. Dagens pla-
nering skiljer sig från gårdagens så till vida att icke störande verksamheter nu till-
låts i bostadsområden. Det innebär att ytor och lokaler för detta ändamål skulle 
kunna skapas i bostadsområdena.

Stadsbyggnadskontoret har påbörjat arbete med program för södra Bergsjön 
där bland annat möjligheterna till att bygga nya bostäder ska prövas. En diskus-
sion om möjliga nya lägen för bostäder i norra Bergsjön har initierats av fastig-
hetskontoret.

Verksamhetsområdet Bergsjödalen i öster är ännu inte fullt utbyggt. Här finns 
bra industrimark som ligger nära genomfartsleder och relativt nära Bergsjön Cen-
trum. Ytterligare mark för verksamheter kan skapas i samma område. Eftersom 
avståndet till närmaste bostadsområde är relativt stort är området en resurs för 
miljöbelastande verksamheter. 

Trafik
Bergsjön saknar en fungerande koppling norrut mot Angered centrum. En bättre 
väg från Bergsjön till Gråbovägen behöver byggas. Det behövs också en väganslut-
ning till väg E20 vid Finngösa i Partille.
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Praktikarbete sommaren 2007 med förslag till förtätning i sydöstra Bergsjön.

Illustration: Aron Davidsson och Cecilia Sundberg
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(4) Bergsjön: Flerbostadshus från 1960talet med inslag av naturmark
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(4) Bergsjön: Badplats, grupp och radhusområden och Bergsjödalens industriområde
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