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Inledning 
Stadsparken är den mest centrala parken i Mölndal 
och ligger i direkt anslutning till innerstaden. En 
etappvis upprustning är påbörjad som hittills bland 
annat inneburit en ny lekplats och ny belysning. 
Detta gestaltningsförslag behandlar parkytorna 
mellan Häradsgatan och stadshuset och ska ligga 
som grund för investeringar 2023-2024. 

Bakgrund 
Under flera år har det förts diskussioner om 
utveckling av stadshusparken med en ambition om 
att ytan ska bli en stadspark för hela Mölndal. Ett 
flertalet gestaltningsförslag och skisser har tagit 
fram för ombyggnad av parken. Diverse tillfälliga 
åtgärder har utförts i parken i väntan på en större 
ombyggnad. 

I syfte att ta fram underlag till parkens utveckling 
genomförde White arkitekter tillsammans med 
Mölndals stad en medborgardialog under 2017-2018. 
Att lekytorna behöver utvecklas är en tydlig slutsats 
från medborgardialogen. Föreslagna nyckelord 
för utvecklingen av hela parken är samlande, 
omväxlande, aktiv och rofylld. Stadsparken ska vara 
en park för vardag, utflykt och fest. 

Under 2020-2022 anlades den nya 
utflyktslekplatsen öster om Häradsgatan. 

Parkområdet som detta gestaltningsförslag behand-
lar är en del av kulturmiljöområdet ”Mölndals stads-
hus, folkets hus och tidig centrumbebyggelse”. 
(Kulturmiljöprogram Mölndal stad 2018) 

Åbybergsparken 

Stadsparken 

Mölndals innerstad 

Figurtext. Stadsparken kan ses som en del av ett 
större grönområdet på en höjdrygg i nordsydlig rikt-
ning. De gröna miljöerna längs med stråket har olika 
karaktärer och kvaliteter och är en stor tillgång för 
Mölndal. Genom att utveckla stadsparken stärks och 
förtydligas hela grönstråket. 

Historisk bakgrund 
Redan 1924 upprättades en stadsplan för marken 
där Mölndals stadshus ligger idag med avsikten att 
bygga ett nytt rådhus. Byggstart dröjde dock till 1958 
och stadshuset invigdes 1962. 

Uppdraget att gestalta stadshusparken gavs till 
landskapsarkitekterna Walter Bauer och Eric Anjou 
som tog fram flera olika förslag på utformning av 
parken. Visionen var en rymlig öppen grönyta som 
var slitstark och tålig. 

Parkens gångvägar planerades för att binda 
ihop områden runt stadshuset och för att skapa 
promenadstråk. Walter Bauer skrev bland annat 
”Parken domineras av det stora gräsfältet som 

genomkorsas av ett fåtal vägar kring vilka några 
större trädgrupper koncentreras. Avsikten är att 
med denna enkla planering låta det blivande 
stadshusets västerfasad dominera bilden.” 

Slutligen blev det arkitekterna Åke Ahlström och 
Gösta Edberg som ritat stadshuset som tog fram 
en ritning för stadshusparken. Genom åren sedan 
anläggningen har flera förändringar gjort i parken. 
1965 sattes bland annat de första skulpturerna ut 
i parken. Under 1970-talet breddades parkeringen 
längs med Tempelgatan och under 1980-talet 
uppfördes telebyggnaden. 1988 beslutades om en 
utbyggnad av stadshuset. Dammen i sin nuvarande 
form är från 1989. 

(Källa Kulturmiljöunderlag Mölndals 
stadshusområde Agnes Bergqvist, Victoria Hult, 
Clara Samuelsson Oktober/ november 2017) 

Utgångspunkter 
Följande punkter har i november 2022 
bedömts som viktiga utgångspunkter för 
gestaltningsförslaget; 

medborgardialogen 2017 2018 
önskemål att aktivera hela parken 

-lönnarna vid utegymmet är döende 
skapa en rundslinga för promenader 
titta på en permanent placering av café/ 

träfpunkt 
-åtgärda den läckande dammen 

Kartan har ingen rättslig verkan, © Mölndals stad, © Lantmäteriet
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Utskriven av urbric
Förvaltning Mölndals Stad

Stadshusplan 

Ovan. Ortofoto från 2022 med lekplatsen i 
kyrkbacken under uppbyggnad. Gränsen för det 
som benämns stadsparken markerad med gul 
streckad linje . 
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Gestaltningsplan 
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Genom väl avvägda förändringar av stadsparkens 
inre delar skapas en tydligare parkstruktur som 
framhäver platsens kvaliteter. 

Som första steg i arbetet med detta 
gestaltningsförslag gjordes en genomgång av 
parkens alla träd. Genom åren har träd både lagts 
till och tagits bort. En del av de befintliga träden 
mår inte bra och behov finns av att plantera nya träd 
för att säkerställa en framtida grön parkstruktur. 

I den inre delen av stadsparken utgör de befintliga 
träden en avskärmande ridå mellan park och 
stadshus. Genom nedtagning av några utvalda 
träd återskapas det historiska samspelet mellan 
byggnad och park samtidigt som parkens funktioner 
kan utvecklas och stärkas efter dagens behov.  

Från Häradsgatan skulle den stora 
kommunfullmäktigesalens fönster åter igen bli 
tydliga. Utegymmet flyttas till en halvcirkelform 
framför raden med formklippta lindar vid 
Tempelgatans parkering. 
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Det öppna stora parkrummet som startar 
med pulkabacken i kyrkbacken får med detta 
gestaltningsförslag ett bättre avslut framför 
stadshuset. Parken kommer kännas större och ett 
visuellt samband skapas mellan lekplatsen och 
damm/stadshus. Möjligheten att gå en slinga runt 
ger intressantare promenader och ett bättre flöde i 
parken året runt. 

Den befintliga dammen läcker och har tidigare 
behövt kontinuerlig påfyllning av färskvatten. 
Genom att gräva ur dammen för större vattendjup 
säkras en permanent vattenspegel och ger 
möjlighet till en naturlig balans och rening med 
hjälp av vattenväxter. Den biologiska mångfalden 
skulle öka kraftigt. 

Vidare arbete krävs med bland annat en 
uppskattning om grundvattennivå och val av 
tätningskonstruktion. Med fördel skulle eventuellt 
dagvatten från omgivande ytor och stadshuset 
kunna fördröjas i dammen.   
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Bryggan vid dammen får en upphöjd del som också 
kan användas som en enkel scen vid exempelvis 
utegympa. 

Träfpunkten tillfälliga bygglov för den så kallade 
Gröna stugan går ut maj 2024. Ny placering av 
cafébyggnad föreslås närmare Knarrhögsgatan där 
befintlig detaljplan medger byggnader för allmänt 
ändamål. Det nya läget hjälper också till att aktivera 
hela parken. 

Parkentrén i förlängningen av medborgarstigen 
är viktigt för kopplingen till innerstaden. Där 
Träfpunkten står i dag placeras ett antal nya träd 
och nya sittplatser anläggs. 

De befintliga grusgångarna kan vara vattenmättade 
och leriga efter regn. Att asfaltera gångvägarna i 
parken minskar driftkostnaderna och bidrar troligen 
också till att fler går genom parken även vintertid. 
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Den halvcirkelformade gångvägen framför 
kommunfullmäktigesalen ansluter till dagens 
brandväg och aktiverar en outnyttjad del av parken. 
Träfpunkten får en större vindskyddad uteservering 
med gott solläge. 

Ytan mellan de två stråken aktiveras med olika 
funktioner. Strukturen blir tydligare och flera av de 
gamla träden kan integreras i ett nytt sammanhang. 

Gångvägen närmare dammen behålls i befintlig 
historisk dragning och ges ny belysning. 
Belysningen är en viktig del av upplevelsen av 
platsen. Fortsatt arbete krävs för att visa hur man 
bäst kombinerar funktionellt ljus på gångvägar med 
belysning av aktivitetsytor, träd och stadshuset 
fasad. 
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I hörnet mellan stadshusets två byggnadskroppar 
anläggs en boulebana. Något som har efterfrågats 
bland äldre parkbesökare. Runt boulebanan 
placeras nya bord och sofor och något enstaka 
buskträd. 

Sittmöbeln ”Barbapappa” som tillverkades av 
studenter på Chalmers 2002 får en ny placering. 
En stolpe med riktningsbara spottar lyser upp ytan 
under mörka kvällar. 
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