
GOTTFRIDSBERG 
 
 
KORTA FAKTA: Gottfridsberg är en relativt centralt belägen stadsdel. Den omfattar de gamla 
stadsdelarna Barhäll, Fridhem, gamla Gottfridsberg, Tornhagen och Åbylund, samtliga med sin speciella 
struktur. Utbyggnaden påbörjades kring förra sekelskiftet i gamla Gottfridsberg och har därefter fortsatt 
successivt. Fridhem byggdes ut på 1940- och 1950-talen, Tornhagen på 1950- och 1960-talen och 
Åbylund på 1950-talet. I gamla Gottfridsberg ägde en omfattande förnyelse av bostadsbeståndet rum 
under 1970-talet. Studentbostadsområdet Flamman med drygt 300 studentbostäder ligger inom 
Gottfridsberg. Stadsdelen har relativt stor andel grönområden med tanke på dess centrala läge. De flesta av 
grönområdena är små med undantag av Lektorshagen. Dessutom gränsar stadsdelen till Rydskogen, som 
man kan nå via tunnel under Industrigatan. 
 
Bebyggelsen domineras av flerbostadshus. Småhusen är koncentrerade till Barhäll, Fridhem och 
Tornhagen. Den senaste större nybebyggelsen tillkom inom Hjälmsätersområdet 1987. Därutöver tillkom 
genom nybyggnation 115 lägenheter under 1996-97.  
 
SERVICE: Tornhagsskolan har utbildning från förskoleklass t.o.m. år 9 samt särskola. Skolan erbjuder 
även skolbarnsomsorg i fritidshem samt en öppen fritidsverksamhet.  Folkungaskolan har 
gymnasieundervisning och rymmer också undervisning för musikklasser inom årskurs 4-9 samt har 
följande inriktningar och profiler: 4-6 Två parallella musikklasser med 26 elever/klass samt 7-9 Fyra 
parallella klasser med olika profil och inriktningar enligt följande: En Science klass med 28 elever i varje 
årskurs, En dansklass 28 elever i varje årskurs, Två musikklasser med 28 elever/klass i varje årskurs. 
Folkungaskolan har inga vanliga grundskoleklasser i årskurs 4-9.  
 
Förskoleverksamhet bedrivs i 7 förskolor, varav 2 fristående förskolor samt en förskolebuss. I området 
finns ett familjedaghem. 
 
Stadsdelen erbjuder gruppbostäder, ålderdomshem, sjukhemsplatser samt vårdbostäder för dementa. 
 
Antalet butiker inom stadsdelen har minskat kraftigt under 1980- och 1990-talet. I området finns 
fortfarande dagligvarubutik. Därutöver har invånarna nära till service utanför stadsdelen.  
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING: De flesta lägenheterna är anslutna till fjärrvärmenätet. Utsikt Bredbands 
fibernät är välutbyggt i området. 
 
FYSISK PLANERING OCH EXPLOATERING: För kvarteret Ombudsmannen vid Folkets Park har 
en ny detaljplan vunnit laga kraft under 2011 för uppskattningsvis cirka 300 nya bostäder, huvudsakligen i 
flerbostadshus. En ny förskola/skola planeras på Byggnads nuvarande tomt vid Majgatan. Cupolen rustas 
upp och byggs ut med kontorslokaler. 
 


