
Arbetet med att ge Råda en ny kostym har kommit ungefär halvvägs. Det startade 
2008 med två hus på Rönngården. Sedan har hela Rönngården, Bokgården och 
Ekgården blivit klara. Grangården beräknas bli klar i juni 2013. 
 
Utvärderingen av Ekgården ger mycket bra resultat. Berörda hyresgäster har fått möjlig-
het att svara på frågor om hur de upplevde arbetet. Många är väldigt nöjda med resultatet 
men en del tycker att ljudnivån vid betongarbeten har varit störande.  Alla som svarar 
förstår att det inte går att undvika när man gör så stora arbeten. 

- Vi känner till detta, säger Anki Grimberg, och försöker underlätta på de sätt vi kan. Till 
exempel ska vi fortsätta med att tydligt tala om vad vi ska göra och varför. Även om det 
stör så är det bättre att veta vad det är som sker. 
 
De synpunkter som kommer in är väldigt värdefulla och bidrar till ständig förbättring.  
I spalten till höger kan du läsa om två förändringar som görs tack vare utvärderingen.

Utemiljön på Rönn- och Bokgården är klara och nu ska nästa etapp som omfattar Ek- 
och Grangården förberedas. 

- Därefter ska vi göra en ordentlig utvärdering, säger Mikael Dolietis som är ansvarig för 
fastighetsutveckling hos Förbo. Har resultatet på de övre gårdarna blivit som vi tänkt oss? 
Ska vi fortsätta på samma sätt eller ska vi göra några förändringar? Det är frågor som vi 
måste ställa oss innan vi går vidare. 

Snart halva kostymen klar!

R Å D A  I  N Y  K O S T Y M
November  2012

En förändring som rör alla
- Vi har nu utvärderat räckena på ute-
platserna och kommer att komplettera 
med en plåtbelägning för att skydda 
träkonstruktionen. 

Ny beläggning på loftgångarana 
För att få den kvaltitet vi önskar byter  
vi till en bättre och mer hållbar belägg-
ning på loftgågarna.  
- Samtliga räcken och loftgångar kom-
mer att fixas, säger Mikael Dolietis som 
är ansvarig för projektet. 

Nya 
räcken!



Nybyggd bostad kanske?
Visste du att alla nya hus och lägenheter som byggs i 
Härryda kommun förmedlas genom kommunens kö först? 

Det gäller även dig som har poäng hos Förbo. Därför bör du 
tänka på att anmäla dig som sökande i kommunens kö för 
nyproduktion. Det kan du göra via deras webbplats  
www.harryda.se eller genom att ringa 031-724 62 32.

Kommunen planerar att flytta de fyra avdelningar som idag finns vid Rönngården till 
den nya förskolan vid Tallgården.  Den nya skolan planeras för sex avdelningar. 
Det innebär att det finns två avdelningar över som antingen fylls av nya barn eller att 
någon annan enhet slås samman. 

När förskolan har lämnat lokalerna vid Rönngården ska Säteriskolan använda lokalerna 
för undervisning eftersom skolan ska renoveras. Vad som sedan händer med lokalerna är 
inte klart. 

Förskolan flyttar ut - skolan flyttar in. 

Nya bostäder och en förskola
I början av september fick stadsbyggnadskontoret  i Härryda kommun i uppdrag från kommunstyrelsen att inleda arbetet med att 
ta fram en detaljplan för norra delen av området Råda. Planen ska visa hur man kan bygga en förskola och flera nya hus. 

Blir det en ny väg nu? 
Under öppet hus var det flera personer som undrade om 
arbetet med detaljplanen kommer att innebära att det blir 
en ny väg från Platåvägen till Mölnlycke centrum.  

Svaret på frågan är nej, detaljplanen berör inte någon väg i 
södra delen av området. Den har fokus på norra delen av 
området. Synpunkter som kommit fram tidigare tas med när 
arbetet med detaljplanen görs under hösten och vintern. 

Att ta fram en ny detaljplan innebär att 
kommunen visar var och hur det kan 
byggas, både bostäder och förskola. Även 
vägar och parkering tas med i planeringen.  
 
Under ett par torsdagar i september fanns 
både kommunen och Förbo på plats för 
att svara på frågor kring det här uppdraget. 
Många hyresgäster tog chansen att ställa 
frågor och berätta hur de vill ha det.  
 
En del av frågorna återger vi på nästa sida 
under frågor och svar, så även du som 
inte var på plats får veta vad som gäller.  
Många undrade om en ny väg kommer 
att behövas när det byggs fler hus. De hus 
som föreslås här får infart via den norra 
delen från Platåvägen. 

Det blir anslutningsvägar så att de nya 
husen kan nås med bil. Det norra läget 
innebär också att det är nära till flera buss-
hållplatser. 

Kommunen och Förbo är överens om att 
det behövs fler bostäder i området av flera 
skäl: 
–  det är väldigt populärt att bo i området, 
många söker sig till hit. 
– andelen stora lägenheter är liten. De 
flesta är tre rums-lägenheter. 
– när människor vill gå vidare i sin bo-
stadsutveckling så finns det inga alternativ 
inom området
– Tillgängligheten förbättras ordentligt i 
samband med renoveringen och den nya 
utemiljön. Men det finns fortfarande de 
som har svårt med trapporna. Det kan 
innebära att en del eller flera hus nås med 
hiss.
 
André Berggren arbetar som planarkitekt 
på Härryda kommun och var med på 
öppet hus. Han beskriver vad som kom-
mer att ske under vinter. 
– I höst har vi genomfört en inventering i 
naturen på platsen. Den visar om det finns 
värden i naturen som ska behållas samt 

vilka förutsättningar som marken har. 
– Därefter i december sker en geotek-
nisk utredning som visar hur det ser ut i 
marken och vad det innebär för eventuell 
byggnation. 
Samtidigt mäter man buller. Det ger viktig 
information om vilken typ av hus som 
passar i området. 
– Därför är inte den exakta utformningen 
påbörjad än, det gäller att få förutsättning-
arna klara först, förklarar André. 

Har du fler frågor om detaljplanen är du välkom-
men att kontakta André Berggren på Härryda 
kommun, 031-724 62 31.



Sardar Ismaeil är på sin uteplats på Aspgården när jag går förbi. Han har bott 

i sin tvåa sedan 2005 men skulle gärna ha lite större eftersom familjen växt.  

Sardar tycker det ser fint ut med Rådas nya kostym och väntar nu på att reno-

veringen ska börja även på hans gård.  Att det ska byggas nytt tycker han verkar 

spännande. 

- Behöver man anmäla sig hos Härryda kommun också om man är intresserad? 

Det visste jag inte, säger Sardar, jag trodde det räckte att ha poäng hos Förbo. 

Hallå 
där!

Frågor & Svar
Kommer hänsyn tas till naturvärden 
på de platser som ska bebyggas? 
En naturinventering har gjorts för 
att identifiera sådant som är värt 
att bevara för områdets karaktär. 
Det är viktigt både för kommunen 
och Förbo att områdets uppskat-
tade värden behålls i den mån 
det är rimligt. 

Hastigheten på Platåvägen upp-
levs som ett problem. Det är också 
lätt att krocka med bussen som tar 
ut svängen ordentligt. 
Dragningen på Platåvägen kom-
mer att ses över i detaljplanen. 

Hur anmäler man sig till en refe-
rensgrupp? Vad gör den? 
Vi kallar referensgruppen för 
”experter på att bo”. Man 
anmäler sitt intresse för att vara 
med direkt till förbovärdarna. En 
referensgrupp består av cirka tio 
personer. Vi förväntar oss inte att 
de för sina grannars talan, utan 
att man är just ”expert på att bo”.  
 
I referensgruppen finns en plats 
för den lokala hyresgästförening-
en. Den har till uppgift är att föra 
fram många hyresgästers åsikt. 

Vad blir det för upplåtelseform på 
de nya bostäderna?
Det blir troligen radhus i ägande-
rätt och hyresrätt eller bostadsrätt 
i flerfamiljshusen. 
Förskolan kommer att ägas av 
Förbo men hyrs ut till Härryda 
kommun på ett flerårigt avtal. 

Vad händer med parkeringsplat-
serna på Tallgården?
En inventering av parkeringar i 
området ska göras. Det är idag 
inte fullt uthyrt så det finns 
platser men det behöver kanske 
disponeras om mellan p-däcken. 
Det kommer bli en parkering vid 
Tallgården även i framtiden men 
med en annan utformning.

Av Marie Keidser von Heijne

Ulla Eriksson har bott i samma lägenhet på Tallgår-

den sedan 1970. Hon trivs bra och berättar att det var 

livligare i området förr. Nu känns det mycket lugnare.

Arbetet med att ge Råda ny kostym tycker hon blir 

jättefint. Särskilt de egna uteplatser ser fina ut.

- Det ser mer välordnat ut, säger Ulla. Även utanför 

min lägenhet har träd tagits ner genom åren. Jag vet 

att en del har synpunkter på att träd tas ned, men det 

blir för mörkt annars. 

Ulla har hört talas om att det finns planer på att bygga 

och hon är tveksam till nya höga hus. Det är just de 

fina strövområden Ulla uppskattar med området. 

På Aspgården träffar jag Morgan Pettersson som står och talar 

med en granne. Morgan har bott i området i 6 år och hans 

sambo i 30 år.

Han tyckte det var snopet att han inte kom med i referens-

gruppen. Med många års erfarenhet av fastighetsförvaltning 

har han många bra idéer att bidra med. 

- Jag tycker att man skulle förbereda för inglasade balkonger 

och sedan undrar jag hur det blir för dem som gjort egna 

lösningar på uteplatserna, säger Morgan. I övrigt tycker jag 

det blir jättefint! 

Vad tycker du om det pågående arbetet med  
att ge Råda ny kostym?  
 
Har du hört talas om att det kanske ska byggas  
fler bostäder i området?   



Björkgården 2
435 32 Mölnlycke
tel 031 338 39 40
fax 031 88 14 50
forbovard.rada@foerbo.se
www.förbo.se

Hur går det till med en detaljplan?  
Detaljplanen visar vad marken inom ett avgränsat område får 
användas till och hur bebyggelse ska utformas. Den ligger 
till grund för bygglovprövningar och fastighetsindelning i 
framtiden. Detaljplaner upprättas av kommunen enligt regler 
som beskrivs i plan- och bygglagen.

Detaljplaner kan påbörjas genom kommunens eget initiativ, till 
exempel bostadsområden i bostadsförsörjningsprogrammet eller 
omvandlingsområden. Det kan också påbörjas genom ansökan 
från fastighetsägare, till exempel vid nybyggnad på privat mark 
eller ändring av gällande detaljplan för att anpassa den till ett 
planerat byggprojekt. 

Var i detaljprocessen är vi nu?
Just nu befinner vi oss i den första delen, som är samrådsskedet.
Det är nu de första förslagen till planhandlingarna tas fram som 
ska beskriva hur området ska användas. De består av plankarta 

med bestämmelser, illustration, planbeskrivning, genomföran-
debeskrivning samt utredningar som kan behövas, exempelvis 
bullerutredning.
 
Hur och när är det möjligt för hyresgästerna att påverka?
Under samrådet blir planbeskrivningarna offentliga och ställs 
ut för allmänheten. Alla handlingar som tagits fram kommer att 
finnas tillgängliga att ta del av på kommunhuset samt på Förbos 
kontor. Det är då du som hyresgäst har chansen att påverka och 
komma med kommentarer på förslagen. Alla synpunkter som 
kommer in sammanställs och besvaras. Det kommer även att 
hållas ett samrådsmöte där planförslaget presenteras.
 

Tala med mig !
 
Vi gör vad vi kan för att underlätta i  
vardagen under renoveringen när  
vi ger Råda ny kostym.  
  
Hör gärna av dig om du har frågor! 

Anki Grimberg

DETALJPLANPROCESSEN

SAMRÅDSSKEDET GRANSKNINGSSKEDE BESLUTTIDGRANSKNING PRÖVNING LAGA KRAFT

Här är vi nu!

Tidsperiod 1-2 år

Detaljplanen vinner 
laga kraft. Bygglov 

kan sökas och 
byggnation påbörjas. 

Efter antagande har 
personer som berörs av 
planen och inte fått sina 
synpunkter tillgodosedda 
möjlighet att överklaga 

planen under tre veckor 
efter antagande.

Planförslaget ställs ut i cirka 
4 veckor, tillfälle att lämna 

in synpunkter.

Kommunen sammanställer 
och besvarar synpunkterna. 

Kommunen sammanställer 
och besvarar synpunkterna. 
Kommunfullmäktige antar 

detaljplanen.

Tillfälle att lämna
synpunkter. Granskning

sker i 3 veckor.

Kommunen tar fram samråds-
handlingar i form av plankarta 

och planbeskrivning m.m.

SAMRÅD
      

ANTAGANDE


