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Bagaregården idag
Stadsdelen är en levande förebild för den goda bland-
staden som vi eftersträvar i alla nya utvecklingsområden. 
Det finns en blandad bebyggelse av bostäder i olika typer 
och upplåtelseformer (hyresrätter och bostadsrätter i 
främst landshövdingehus, villor och radhus), och ett flertal 
småbutiker, ateljéer och verksamheter som skapar liv och 
rörelse. Närheten till Olskrokstorget, Kulturhuset Kåken 
och kollektivtrafik gör stadsdelen attraktiv att bo och växa 
i, för alla generationer.

Det kulturhistoriska värdet
Bagaregården byggdes mellan 1914 och 1930 efter en 
internationellt uppmärksammad stadsplan av Albert Lilien-
berg, dåvarande stadsingenjör i Göteborg. Västra Bagare 
gården ingår idag i kommunens “Bevaringsprogram 
1975”, med bebyggelsen väster om Stockholmsgatan, 
samt “Värdefulla miljöer 1985”, bebyggelsen väster om 
Stockholmsgatan samt kvarteret 14 Hökensås. Dessutom 
“Skydd enligt NRL 2 kapitlet Riksintresse”, för hela områ-
det. Bagaregården är bland det främsta Göteborgs stads-
byggnadskonst har att visa upp.
Ånäsfältet ingick som idrottsplats i den ursprungliga stad-
splanen från Albert Lilienberg och det är ännu idag ett 
offentligt öppet rum med värdefull historisk bebyggelse i 
direkt angränsning.

Ånäsfältet, stadsdelens mötesplats
Ånäsfältet är Bagaregårdens Heden, en plats för fritid, 
rekreation, idrott, pulkaåkning, skolgympa, förenings-
fester, skolavslutningar, brännboll, spontanidrott och inte 
minst den främsta plats för såväl planerade som spontana 
möten. Ånäsfältet är det alla stadsplanerare strävar efter 
att åstadkomma: en plats som främjar integrationen och 
som behövs i än högre grad när stadsdelen förtätas och 
får flera nyinflyttade familjer.
Stadsdelen har väntat på upprustningen av Ånäsfältet, 
som enligt SDN Örgryte-Härlanda Budget från 2014 var 
just ett prioriterat lokalt mål: ”De grönområden som finns 
i de norra delarna av stadsdelen är små och otillgängliga. 
Ånäsfältet ligger centralt i detta område, och bör förän-
dras så att det blir både grönare och mera lämpat för 
samvaro och fritid.”

Bagaregården 2021
Göteborg behöver växa och ta emot nya medborgare. 
En förtätning av Bagaregården på Ånäsfältet är möjlig 

genom en genomtänkt placering av nya byggnadsvoly-
mer på den norra delen av tomten. Husen skulle stärka 
Stockholmsgatans gaturum och få en indelning, höjd och 
uttryck motsvarande kvarteren på andra sidan gatan. Plac-
ering, skala och utformning av nya hus bör studeras med 
hänsyn till befintlig bebyggelse, god boendemiljö, buller-
problematik och en fungerande integration. Visionen är 
byggnader med bostäder för familjer, studenter och nyan-
lända, blandade med verksamheter och en förskola, kort 
sagt hus som bygger vidare på Bagaregårdens tradition. 
För en så viktig plats bör en arkitekttävling övervägas.
Förtätning i norr skulle samtidigt öppna möjligheten för 
en större grön park i söder, som inbjuder till möten mellan 
gamla och nya grannar i Bagaregården och som främjar 
hälsan i alla generationer.

Att skapa fler mötesplatser som är tillgängliga för alla är 
en ambition som Göteborg strävar efter inför 400-årsjubi-
leet 2021. Var man än befinner sig i staden så ska man ha 
nära till en öppen och tillgänglig plats, full av bubblande 
liv. 
Nya Ånäsfältet bör få jubileumsmärkningen som liknande  
platser i staden som är öppna och tillgängliga för alla och 
som tillkommit i öppen dialog med Göteborgarna. Riksintresseområdet direkt angränsande till Ånäsfältet
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IDROTTSPLAN/ 
ÄVENTYRSLEKTPLATS

KV 1

KV 2 Förskola i bottenvåning 
(inspirationsbild)

KV 2: punkthus med bostäder för 
t.ex. studenter (för nuvarande ar-
renderad mark)

KV 1: kvarter med lokaler och 
förskola i bottenvåning, bostäder 
för familjer och studenter på vån 2, 
3 och vind. Ev integrerad lösning 
med trygghetsboende. Ca 6000 
kvm BTA.

Lägenheternas lugna sida mot en 
lummig, bullerskyddad gård (inspi-
rationsbild)

Ånäsfältet rustas upp med plats för boll-
sport ev kombinerad med äventyrs-
lekplats: stadsdelens mötesplats som 
främjar integration och hälsa i alla gener-
ationer.
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