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GÅRDSTENS GÄSTGIVERI I CENTRUM
FÖR NY SAMARBETSPLATTFORM 



Kopian av det gamla gästgiveriet ska byggas mitt 
i Gårdstensdalen och kommer att utgöra ett spän-
nande exempel på socialt hållbar stadsutveckling.
Projektet sätter fokus på både Gårdstens historia 
och framtid. Ett samverkansavtal har ingåtts mel-
lan en rad parter. Det handlar om ett pilotprojekt 
för samverkansformer i den fortsatta utvecklingen 
av Angered.

Gårdstens Gästgiveri byggdes 1807. Avsikten var 
att rusta upp och flytta byggnaden från dess plats 
under Angeredsbron till Gårdstensdalen. Somma-
ren 2018 eldhärjades dock huset och brann ner till 
grunden. Det betydde inte att projektet avskrevs.

Pilotprojekt för
samverkansformer
Replikan av Gårdstens Gästgiveri, som givit namn åt stadsdelen Gårdsten, blir 
ett nydanande utbildnings- och arbetsmarknadsprojekt samt platsen för den 
nya samarbetsplattformen i Gårdsten. 

Förslag på föreningslokaler i Dalen        2014-10-01

Kaneltorget 
generationsboende Gårdstens

Gästgiveri

Kooperativ 
Diamanten

Föreningslokaler



Replikan av Gårdstens Gästgiveri ska byggas 
 i den här parken i Gårdstensdalen.
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Gårdstensbostäders styrelse har beslutet att uppföra 
en replika av byggnaden. Gästgiveriprojektet är en in-
tegrerad del av Gårdsten 2025 som är en arkitektonisk 
handlingsplan för området.

I handlingsplanen är den sociala sammanhållningen med 
förtätning, varierande byggnadstyper och nya mötesplatser 
vägledande för Gårdstens fortsatta utveckling. Gårdsten går 
nu in i en ny utvecklingsfas med fler aktörer och nyinflyttade 
Gårdstensbor. En central fråga är att alla som bor och verkar 
i Gårdsten ska känna sig välkomna och delaktiga. Därför har 
Samarbetsplattform Gårdsten skapats.

Avsikten är att även nya Gårdstensbor, som inte är hyres-
gäster hos Gårdstensbostäder ska kunna utnyttja allt det 
som erbjuds när det gäller tjänster och aktiviteter. Nya ak-
törer i Gårdsten inbjuds därför att utveckla detta koncept 
under parollen ”Vi är Gårdsten”. Det gäller till exempel fast-
ighetsbolag, byggbolag, samfälligheter och bostadsrätts-
föreningar.

Samarbetsplattformen är också en juridisk enhet som kan 
teckna avtal med leverantörer och partners när det gäller 
tjänster och aktiviteter. Samtliga insatser ska gagna alla 
som bor i Gårdsten.

Gårdstens Gästgiveri i Gårdstensdalen blir den fysiska plat-
sen för samarbetsplattformen. Huset ska utgöra själva mo-
torn för vad som händer i Dalen.

Projektet fortsätter
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Plan  2
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Planritningar och fasadskisser av Gårdstens Gästgiveri  replika
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Arbetslösa bygger

Det nybyggda huset kommer invändigt att vara helt 
modernt. Men ett av rummen blir ett museirum där 
Gårdstensborna ska kunna ta del av områdets historia 
genom århundraden.

Utvändigt kommer huset till viss del att påminna om 
Gårdstens Gästgiveri. Förhoppningen är att en del av 
de grundstenar som finns kvar på den ursprungliga 
platsen intill väg E45 ska kunna användas vid nybygget. 

Paneler, husknutar, fönsterfogar och andra detaljer 
kommer också att gå i gammal stil. Replikan blir helt 
handikappanpassad.

Bygget genomförs som ett utbildnings- och arbets-
marknadsprojekt. Det innebär att ett antal arbetslösa 
Gårdstensbor kommer att delta i byggandet av huset. 
På så sätt får de praktik för att sedan kunna gå vidare 
ut på arbetsmarknaden i Göteborg.

Byggnadstekniskt kommer replikan att få ett helt nytt utseende invändigt om man jämför 
med det gamla gästgiveriet som under 1900-talet inrymde fem bostadslägenheter.



Sittplatser rustas upp
Buskage gallras och 
kompletteras med 
blommande träd

Gästgiveriet placeras för att tillsammans med 
Diamanten bilda en sammanhållen och inbjudande 
gårdsmiljö.

Byggnadens läge innebär att relationen mellan fasad 
och mark blir mycket lik den ursprungliga, med ca 1 m 
synlig sockel på västfasaden. Mot öster ansluter mark 
till FG-nivå i entré utan ramp eller trappa.

“Gårdsplan”
med gräsrundel

Möjligt läge för 
uthuslänga

(ersätter bef. damm)

Plats för parkering
för rörelsehindrade

Angöring för 
rörelsehindrade

(inom 25m från entré)

Gästgiveriet placeras för att tillsammans 
med Diamanten bilda en sammanhållen 
och inbjudande gårdsmiljö. Byggnadens 

läge innebär att relationen mellan fasad och 
mark blir mycket lik den ursprungliga, med 
ca 1 m synlig sockel på västfasaden. Mot 

öster ansluter mark till FG-nivå i entré utan 
ramp eller trappa.



Gårdstensbostäder AB
Box 4, 424 21 Angered
Besöksadress: Kastanjgården 3
Tel 031-332 60 00
gbg@gardstensbostader.se
www.gardstensbostader.se

Ingår i Framtidskoncernen 
en del av Göteborgs Stad

aneri
Anteckning
Lägg till:Samarbetspartners:Angereds stadsdelsförvaltning Fastighetskontoret Gårdstensbostäder Arbetsmarknad och vuxenutbildning Måleriföretagen i Väst Fritidsklubben Diamanten Coompanion GöteborgsregionenByggnads




