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Välkommen till Mölndals arkitekturpromenad

Arkitekturpromenaden

Denna promenad leder dig till några av Mölndals 
bebyggelsepärlor. Dessa platser och byggnader visar 
exempel på god gestaltning och arkitektur genom 
stadens historia. 

Arkitektur handlar om formandet av den bebyggda 
miljön, vilket påverkar vårt beteendemönster och vårt 
vardagsliv. Arkitektur och gestaltning handlar om en 
byggnads uttryck, men också om platsens utformning och 
bebyggelsens placering och funktion i en större helhet. 

Den här arkitekturpromenaden syftar till att sprida 
kunskap om arkitektur och att skapa ett underlag för 
diskussion kring gestaltning, kvalité och boendemiljö. 

Orientering och tidsåtgång

Du kan välja att gå promenaden eller följa med på din 
mobil, surfplatta eller datorn när du sitter hemma. 

På sidan 4-5 så finns en karta över promenaden. Du kan 
välja att starta promenaden var som helst. Promenaden 
tar ca 1,5 - 2 timmar till fots och innefattar 19 olika 
platser i centrala Mölndal. Dessutom innehåller den här 
broschyren tips på andra besöksmål i Mölndal.

Dags att gå promenaden?
Besök www.molndal.se/arkitekturpolicy
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”Denna miljö är mitt hem. Jag önskar 

att den utvecklas bra. Jag tror att jag kan 

lära mig mer om Mölndals bebyggelse 

och histoia genom denna promenad.”

Medborgare, Mölndals stad
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Stationsbyggnaden
Mölndals bro

Fram till början av 1900-talet har Mölndal 
varit ett stations- och industrisamhälle. 
Mölndals centrum låg tidigare på östra sidan 
om Mölndalsån men sedan motorleden 
byggdes flyttades Mölndals centrum till den västra sidan och det nya 
centrumet invigdes 1976. Samtidigt som nya centrum byggdes uppfördes 
även en ny bro över leden och Mölndalsån s.k. Mölndals bro. Dagens 
stationsbyggnad är unik i sitt uttryck genom att den är integrerad med 
Mölndals bro. Genom sin transparenta fasad i olika färger synliggörs det som 
sker på bron, vilket gör att såväl användaren som åskådaren får en större 
upplevelse av det liv som försigår både inuti och runt om stationsbyggnaden.  
Stationsbyggnaden, som den ser ut idag, är ett resultat av en arkitekttävling 
som vanns av Wingårdhs arkitektkontor år 2000. Byggnaden stod färdig 2003 
och 2004 blev stationsbyggnaden prisad av Svenska Stadskärnors pris för god 
design.
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Hantverkshuset 
Brogatan 1 

Byggnaden med namnet Hantverkshuset, ritades 
av arkitekt Gunnar Hoving 1932 på uppdrag av 
Mölndals Industri- och Hantverksföreningen och 
stod färdig 1933. Hantverkshuset var den första 
”stadsmässiga” byggnaden i det som då ännu 
var en lantlig trädgårdsstad. När den uppfördes 
skulle den komma att bli Mölndals centrum. Byggnaden planerades för 
banklokaler, restaurang, tidningsexpedition, biograf, festlokaler, blomsteraffär 
och konfektyraffär. Den kom att inrymma Mölndals första restaurang, 
Restaurang Gillet. Dess arkitektoniska utförande ligger stilmässigt mellan 
1920-tals klassisism och funkis. En enkel och avskalad byggnad med elegant 
detaljutformning.

2

1940- 1949 Fotograf Almquist & Cöster, 
Hälsingborg, Hanverskshuset t.h.
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Stadshuset
Göteborgsvägen 17

Mölndals stadshus stod klart 1962 och  är en 
komposition av olika kuber som lagts till varandra 
där merparten har en  rutnätsindelning genom 
fönstersättningen. Stadshuset har ritats av 
Arkitekterna Åke Ahlström och Gösta Edberg. 
1989 uppfördes även en tillbyggnad längs med 
Knarrhögsgatan. Stadshuset har en stor öppen 
stensatt yta framför sig som markeras av en skulptur 
utförd av Roland Andersson (1991). Skulpturen 
refererar till stadens industrihistoria. Stadshusplan följs upp invändigt med en 
rymlig foajé och invändigt har byggnaden kvaliteter med bland annat en stor 
entrésal formad som ett atrium. Väggar och räckverk är klädda med skivor av 
ädla träslag och från trappfoajén nås även hörsalen för kommunfullmäktige. 

3

Interiör, stadshushallen
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Flerbostadshus utmed Växthus-
gatans södra sida
Växthusgatan 3-9 

Flerbostadshusen, i form av punkthus,  
utmed Växthusgatans södra sida har genom 
sina kubiska former en unik karaktär i den 
centrala delen av Mölndal. Med tegel- och 
putsfasad  knyter de an till Mölndals centrums tegelbebyggelse och med sin 
kvadratiska form skapar de en fin övergång till villabebyggelsen norr om gatan 
och till lamellhusen i sydöst. Stadsplanen var tänkt för villor och det var HSB 
som införlivade flerbostadshusen intill villabebyggelsen. Husen är ritade 1950 
av HSBs arkitektkontor. Detaljerna är tidstypiska med takfotsfris, putsade 
fasadpartier och vinklade burspråk. Entréerna är tydligt markerade med en 
triangulär form och ädelträklädda dörrkarmar. 

4
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Fässbergskyrkan (+ utkiksplats)
Terrakottagatan 3

Fässbergskyrkan ligger på en av höjderna inom Mölndals innerstad. Den 
uppfördes 1887 och ritades då av arkitekt Adrian Crispin Peterson. 1947 
restaurerades kyrkan av arkitekten, Axel Forssén. Kyrkan är av nygotisk stil 
med spetsbågar utmed entréer och fönsterpartier och utstickande strävpelare 
mellan fönster och entréer. Med sin placering och höga klocktorn fungerar 
den inte bara som ett landmärke och utkiksplats utan också som en profil 
för de historiska lager som uppkommit i Mölndal. Dessa går att se genom 
konstrasten mellan det roströda P-huset och de moderna glasade partierna 
utmed stadsbibliotekets fasad. 

5



11

Fässbergs församlingshem
Terrakottagatan 3b

Snett öster om Fässbergskyrkan ligger Fässbergs församlingshem. 
Församlingshemmet uppfördes mellan 1965 – 1970 och ritades av 
Voldemars Vasilis arkitektkontor AB. Församlingshemmet är anpassat till 
höjdskillnaderna och smälter in i geografin. Även interiören har anpassats till 
nivåskillnaderna vilket skapar en intressant upplevelse även inuti byggnaden. 
Den stora församlingssalen har en spännande trädlik takkonstruktion - så 
varför inte be om att få kika in om du är där? Fasadmaterialet består av mörkt 
Helsingborgstegel, brunbetsat trä, koppar och glas. Fönsterna är placerade 
mellan murpelarnas vertikalitet som skapar ett unikt ljusinsläpp ihop med 
skuggorna från murpelarna. Lindfors Arkitektkontor har ritat en tillbyggnad 
vid den södra delen av församlingshemmet. Tillbyggnaden fick Mölndals stads 
arkitekturpris 2013. Går man nära byggnaden går det att se brytpunkten 
mellan tillbyggnaden och orginalbyggnaden.

6

Foto: Arkitekt Lindors
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Torallagången
Torallagången: Gångväg

Utefter Torallagången finns varierande 
enbostadsbebyggelse från 1900-talets 
första halva. Vägen är en gångväg och 
ett exempel på stadsplanering med 
trädgårdsstadsideal. En trädgårdsstad 
är ett samhälle med blandad, småskalig 
bebyggelse där hela eller största delen av befolkningen är bosatt i småhus 
och radhus men även i flerfamiljshus, ofta med tillhörande nyttoträdgårdar. 
Idealet trädgårdsstad växte fram redan på 1800-talet i England. Dessa 
samhällen anlades i regel långt utanför storstadens dåvarande centrum. 

I Sverige tog de sin framfart på tidigt 1900-tal. De svenska trädgårdsstäderna 
var främst villa- och småhusområden med måttlig täthet och än idag 
inspireras vi av trädgårdsstadsidealet.

7
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Pomonagatan
Pomonagatan 4, 6, 8, 10

Punkthusen vid Pomonagatan, i västra Bosgården, 
uppfördes 1959 och ritades av HSB:s egna 
arkitektkontor. Punkthusen är olika höga beroende 
på topografin och har välvda balkonger med 
smidesdetaljer. Arkitektoniskt präglas bebyggelsen 
i västra Bosgården och Pomonagatan av en hög 
materialkänsla med omsorgsfullt utformade 
detaljer och hög hantverksmässighet. Punkthusen 
finns inom ett sammanhang av lamellhus, 
modernare förskolebyggnader och norr ut möts 
de av ett bostadsområde från 90- talet. Punkthusen har tydliga entréer i 
natursten och inbyggda garage, vilket visar hur viktig såväl bilen som gedigna 
material var på 50-talet. 

8
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Handel- och bostadskvarter
Häradsgatan 24 

Affärsbyggnaden i korsningen 
Häradsgatan och Biskopsbogatan är en 
av flera välbevarade stadsdelscentra från 
1950-talet i centrala Mölndal. Den är 
karaktäristisk för sin tidsepok med just 
ett mindre torg omringat av bostäder och 
affärer. Markytan vid korsningen har getts en unik karaktär med färgade 
beiga och svarta betongstenplattor. Låga murar med buskar omgärdar 
också ”torget”, som ansluter till butikslokalen där bageri/konditorikedjan 
Brogyllen startade sin verksamhet. Byggnaden är nästan i originalskick 
med tidstypiska detaljer som har ett arkitekturhistoriskt värde - både ur 
stadsbyggnadssynpunkt och som egen byggnad.

9
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Flerbostadshus för seniorboende
Hagåkersgatan 5 A-C   

Flerbostadshuset visar på ett fint tillägg 
inom stadens befintliga struktur där 
bebyggelsen har anpassats till den 
kringliggande bebyggelsekaraktären. 
Enligt stadens kulturmiljöprogram ska nybyggnation i området anpassas 
till den omgivande 1950-talsarkitekturen och fasaderna ska utföras i puts 
eller tegel. Det är också viktigt att använda kulörer som smälter in med 
befintlig bebyggelse. Flerbostadshuset som byggdes för 55+ seniorboende 
år 2007 är karaktäristiskt genom sin gröna och lummiga gård som är vänd 
inåt mot de andra bostads-/och trädgårdarna. Byggnaden har mosaikdetaljer 
vid entréerna vilkets fångats upp från bebyggelsen intill. Huset är ritat av 
arkitektkontoret Krook & Tjäder för byggföretaget JM som sålde bostäderna 
som bostadsrätter.

10
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Flerbostadshus längs med Hagåkers- 
gatans norra sida
Hagåkersgatan 4-20 

I Bosgårdens norraste del ligger 
fem karaktäristiska kvarter utefter 
Hagåkersgatan. Varje tomt har var sitt 
vinklat lamellhus. Ytan som vinklarna skapar, 
bildar en yta för umgänge och parkering. 
De stora parkeringsytorna påminner oss om bilens intåg på 50-talet och hur 
viktig platsen till bilen var i bostadsområden. Gavlarna åt söder är olika och 
har asymmetrisk placering av fönster, balkonger och burspråk som skapar 
en variation för åskådaren. Fasadernas färgsättning och indelning i puts och 
tegel har skapat en uttrycksfull särart av en annars enhetlig bebyggelse. De 
fem kvarteren är ritade av olika arkitekter vilka är Per-Axel  Björk, Ragnar 
Dahlberg, HSB:s riksförbund arkitektontoret och P.O Rang arkitektkontor.

11

Byggnad ovan: Arkitekt Per-Axel Björk
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Punkthus med välvda tak och lamellhus
Häradsgatan 27-31 

Bostadsområdet omfattar ett kvarter i norra 
Bosgården med punkthus mot Häradsgatan. De fyra 
punkthusen utgör ett framträdande inslag i området, 
ritade av HSB:s riksförbund arkitektontoret. 
När husen byggdes låg det till grund för en stor 
debatt i media, då dessa hus var Mölndals första 
så kallade ”höghus”. Men med sina artikulerade 
fasader och sina omegaformade taksiluetter är 
de idag unika i sitt formspråk och utmärkande i Mölndal. De exemplifierar 
ett stadsbyggnadsideal med hus i park, genom sina stora gröna ytor kring 
punkthusen. Bebyggelsen har omsorgsfullt utformade byggnadsdetaljer 
där olika färg och material har använts för att ge fasaderna olika karaktär. 
Området är mycket autentiskt vad gäller det arkitektoniska uttrycket som i 
hög grad bibehållits trots tilläggsisolerade putsfasader på husen.

12
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Torallastigen 
Torallastigen: Verksamheter i bottenvåningen utefter stråk 

I Bosgården finns flera butikscentra där Torallastigen med några 
verksamhetslokaler utefter vägen förbinder torgytan på Häradsgatan 24 med 
Jungfruplatsen i sydväst. 

Detta är ett fint exempel på 1950-talets tanke om lokalservice i 
bostadsområdena. Karaktäristiskt för denna stadsplanering är just den lilla 
skalan. Utöver nämnda centrum finns även en butikslänga i korsningen 
Vänorts- och Hagåkersgatan med en liten park i anslutning. 
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Jungfruplatsen
Jungfruplatsen: Stadsdelstorg

Jungfruplatsen är ett så kallat stadsdelstorg som då det byggdes skulle 
innehålla nödvändig närservice för de som bodde i området. Jungfruplatsen 
med sin omgivande bebyggelse ritades av arkitekten Johannes Olivegren och 
uppfördes 1959. Platsen har stor betydelse som mötesplats för dem som rör 
sig i närområdet.

Platsen är ett tidstypiskt torg från 1950-talet, fritt från trafik. Byggnaderna 
innehåller verksamheter mot Jungfruplatsen i bottenvåningarna med 
bostäder ovanpå och i omkringliggande byggnader. De karaktäristiska 
skärmtaken med v-formade stödpelare är utbytta men man har behållit 
tidsuttrycket.  

14
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Radhuskvarter
Terrakottagatan 12-20, Frälsegårdsgatan 15-25, Lekskolegatan 13-21 och 
Hedängsgatan

Karaktäristiskt för detta radhusområdet är att det planerats ”tätt-lågt”, med 
tydlig uppdelning mellan bebyggelsens gatu- och gårdssida. Radhusen ligger 
indragna från de intilliggande gatorna med små förgårdar och radhuslängorna 
är placerade runt en öppen gräsplan (se flygfoto bredvid). Gräsplanen i mitten 
är tillgänglig via små trädgårdsgångar mellan radhuslängorna.

Området innehåller två hustyper som är omsorgsfullt utformade med 
välkomponerade fasader och byggnadsdetaljer. Området är ett fint exempel 
av välbevarad 1950-talsarkitektur med asymmetriska tak. Längorna är ritade 
av tidigare stadsarkitekten Erik Partheen och arkitekterna Einar och Thea 
Andréasson. 

15
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Kvarteret har en sammanhållen karaktär, men med varierad utformning.
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Aktiviteten 
Frejagatan 1

Idrottshuset Aktiviteten uppfördes 1965 
och har ritats av arkitekten Helge Zimdal. 
Namnet Aktiviteten står just för det som 
byggnaden är till för d.v.s. aktivitet i form 
av idrott  och rörelse. Stilen på byggnaden 
är av humanistisk funktionalism med en 
tydlig variation i sin form ihop med gedigna materialval som ädelträ framför 
fönsterpartierna. Byggnadens ena gavel är idag klädd med en muralmålning 
av konstnären Thiago Mazza från Brasilien. Thiagos passion för naturen 
avspeglas i hans färgstarka målningar.  Målningen är en del av konstprojektet 
Artscape Saga, vilket är en gatukonstfestival som pågått i regionen under 
2019. Målningen har dragit till sig uppmärksamhet och skapar kontrast till 
byggnadens funktionalistiska drag.

16



23

Åbyparken med promenadstig 
Entré från Frölundagatan

Åbybergsparken är en del av ett viktigt 
grönstråk genom centrala Mölndal. Stråket 
sträcker sig mellan Stadsparken, den 
gröna kullen där Fässbergskyrkan står, 
Åbybergsparken och Åbykullen (se kartbild 
på nästa sida). De olika miljöerna längs med stråket har olika karaktärer och 
erbjuder utsikt, vila och lekmöjligheter. I Åbybergsparken har du utsikt över 
bostadsområdena väster om centrum samt Åby travbana.

17
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Åbybergsparken

Åbykullen

Stadsparken

Mölndals innerstad
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Innerstaden 
Brogatan 

Brogatan är en huvudgata i det nya Mölndals innerstad. Målet med 
innerstadsprojektet var att skapa en levande och attraktiv stadskärna 
med stadsmässiga kvarter som drar fördel av sitt goda kollektivtrafikläge. 
Längs Brogatan finns många entréer som skapar liv och rörelse under 
stora delar av dygnet. Brogatan startar i väst med Ulla Jacobssons plats där 
markbeläggningens tydliga karaktär och utformning skapat ett rum för möten 
och umgänge. Här finns även en entré till Mölndals stadsbibliotek. Ungefär i 
mitten av Brogatan öppnar gaturummet upp sig och bildar ett torg. Torget har 
ett sammanhållet tema genom ett granitgolv indelat i sektioner, inspirerat av 
sädesfält och mattor. I torgets norra del finns en lekvänlig flygande matta och 
i södra delen sitter mjölnaren ”Albert” och vakar över livet på torget.   

18
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Essityhuset
Mölndals bro 2

Den unika runda byggnaden placerad i Mölndals innerstads södra entré, även 
kallad Essityhuset, byggdes 2016. Byggnaden har ritats av arkitektfirman 
RStudio och blivit en profilbyggnad i Mölndals innerstad. Med sin cirkulära 
form och delar av sin konstruktion på utsidan har byggnaden också blivit ett 
landmärke. 

Utvändigt har byggnaden vertikal solavskärmning vilket bidrar till balanserade 
ljus- och värmeförhållanden till verksamheten. Byggnaden är sju våningar 
hög varav fem våningar är kontor och två våningar parkering. Huvudentrén 
är från Mölndals bro för att skapa en god anknytning till kollektivtrafiken. 
Byggnaden är speciell på så vis att spårtrafiken går under den. Byggnaden är 
både miljöcertifierad med BREEAM och Green buildning.
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Vill du utöka din promenad?
Du kan utöka din promenad till andra områden i Mölndal, 
så som Krokslätts fabriker, Kvarnbyn eller naturområdet 
Safjället. En kort introduktion kommer på följande sidor. 
Mer information om Mölndals historia och bebyggelse 
finns i Mölndals stads kulturmiljöprogram och på Mölndals 
stadsmuséeums digitala museum.

https://digitaltmuseum.se/owners/S-MS
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Safjället
Naturreservat

Naturreservatet Safjället är ett bergsparti alldeles norr om Mölndals 
innerstad. Området är rikt på fornminnen, vilket visar att området har 
haft stor betydelse under flera årtusenden av Mölndals historia. Här finns 
lämningar från stenålder, bronsåldern och järnåldern. Denna kulturmiljö 
är lättillgänglig att besöka. Du når Safjället från flera håll, enklast från 
Wallinsgatan i sydost eller Krokslättsvallen i norr. Safjället är ett betydelsfullt 
och uppskattat grönområde som komplement till stadens täta bebyggelse.

Safjället innehåller både björkskog, barrskog och ädellövskog. Här finns gott 
om rådjur, men även älg, skogshare och morkulla.

...



29

Krokslätts fabriker
Omvandlat industriområde

Den industriella textilproduktionen i Krokslätt startade under 1870-talet, 
då det första bomullsväveriet etablerades vid Mölndalsån. Fabriksområdet 
präglas som helhet av sekelskiftets industriarkitektoniska strömningar med 
utsmyckade tegelfasader och stora spröjsade fönster. Delar av området 
är sedan 1991 förklarat som byggnadsminne. De många och välbevarade 
byggnadernas arkitektoniska kvalitéer bidrar i hög grad till upplevelsen av 
området. 

Området har utvecklats med ny bebyggelse som med ett modernt uttryck 
skapar en kontrast till den äldre industribebyggelsen. Ett exempel är 
hotellbyggnaden The Weaver, ritat av arkitektkontoret Krook & Tjäder, som 
med en höjd på upp till 22 våningar är ett nytt landmärke i Mölndalsåns 
dalgång.

...
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Kvarnbyn
Gammal industri och stadskärna

Kvarnbyn är den gamla delen av Mölndal och själva ursprunget till staden. 
Stadsdelen centreras av forsen som strömmar ner i Mölndalsån. Från 
medeltiden och framåt utnyttjades vattnets kraft till att driva kvarnar. Längre 
fram utvecklades ett industrisamhälle med papperstillverkning, textilindustri 
och oljeslageri. Kvarnbyn har haft betydelse för utvecklingen av hela 
Göteborgsregionen.

Idag är Kvarnbyn främst bostadsområde och de gamla lokalerna ryms av 
företag, museum, hantverk och konstverksamheter. Mölndals museum ligger 
i en gammal strumpfabrik högst upp i Kvarnbyn. Här finns också Forscaféet 
med möjlighet till fika och utsikt över forsen.

...
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Bifrostparken
Bostadsområde och grönområde

Parken ligger centralt i Bifrosts bostadsområde, från Axgatan i väster till 
Utsädesgången i öster. Ungdomar i Bifrostprojektet har gjort en slogan för 
parken: ”Bifrostparken – en plats för dej – gammal eller ung – kille eller 
tjej”. I Bifrostparken finns en inhängnad konstgräsplan, en hundrastgård, en 
hinderbana och en utmanande lekplats med klätternät och studsmattor samt 
en boulebana. Det finns också en fontän, en grillplats och sittplatser för dem 
som vill ta det lite lugnare och bara njuta av en stund i det gröna. 
 
Bifrostparken är ett resultat av det samhällsarbete som bedrivs i Mölndals 
stad och efter en trygghetsvandring i området efterfrågade de boende 
en park med olika aktiviteter. Inom trygghetsprojektet har elever på 
Västerbergsskolan också fått tycka till och ritat teckningar som använts som 
underlag.

...
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Kontaktcenter Mölndal
Mölndals stadshus

Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00

kontakt@molndal.se


