
HJULSBRO 
 
 
KORTA FAKTA: Hjulsbro ligger i sydöstra delen av staden utmed Stångån. Fram till slutet av 1960-talet 
byggdes Hjulsbro ut relativt långsamt och var länge en från staden skild tätort. Stadsdelen omfattar 
förutom den tidigare tätorten Hjulsbro även Kvinneby i norr och Möjetorp i söder. I samband med 
förändringen av stadsdelsindelningen 2000 överfördes bostadsområdet Jakobsdal från stadsdelen 
Johannelund till Hjulsbro. Tillgången på grönområden inom stadsdelen är god. Parkerna bildar stråk med 
gång- och cykelvägar. I Kvinneby finns ett motionsspår. Invånarna har även förhållandevis nära till 
Åbysäcken och Vidingsjö motionscentrum.  
 
Bebyggelsen består till övervägande del av småhus. I Kvinneby började under slutet av 1960-talet 
utbyggnaden av ett större flerbostadshusområde med både hyres- och bostadsrätt. Samtidigt startade 
utbyggnaden av småhusområden i större skala. Under 1970-talet har två femtedelar av bostadsbeståndet 
tillkommit och 1989 påbörjades utbyggnaden av stadsdelen inom Möjetorpsområdet. Samma år 
färdigställdes bostadsområdet Jakobsdal. Antalet bostäder vid senaste årsskiftet framgår av tabellsidan. 
 
År 1960 var folkmängden 962 personer och ökade sedan kraftigt, särskilt under 1970-talet. Efter år 1979 
minskade befolkningen successivt men ökade åter från mitten av 1990-talet. Befolkningen vid senaste 
årsskiftet framgår av tabellsidan. 
 
De flesta arbetstillfällena återfinns inom vård och omsorg.   
 
SERVICE: Kvinnebyskolan är en grundskola med utbildning från förskoleklass t.o.m. år 6 samt 
fritidsverksamhet. Inom stadsdelen finns 2 kommunala skolor som tillhör Kvinnebyskolan och en enskild 
föräldrakooperativ förskola som heter Naturriket i områden. Däremot är Grantiförskola borttagen. 
Sydöstra delen av stadsdelen Hjulsbro hör till upptagningsområdet för Hjulsbroskolan, som är belägen 
strax öster om Stångån inom stadsdelen Hackefors. 
 
Inom Möjetorpområdet finns ett grannskapshus med servicelägenheter för pensionärer samt lägenheter för 
vårdboende och dementa. Inom Kvinneby finns ålderdomshemmet Ekbacken. Antal lägenheter för vård- 
och serviceboende framgår av tabellsidan. 
 
I området finns dagligvarubutik samt postombud.  
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING: Fjärrvärme är utbyggd i stora delar av området. Utsikt Bredbands fibernät 
är välutbyggt i området. ADSL anslutning erbjuds till företag i området. 
 
FYSISK PLANERING OCH EXPLOATERING: Ett detaljplaneprogram för Ullstämma 5:8 m.fl. 
Möjetorp, har tagits fram. Programmet innebär att befintlig bebyggelse söder om Vårdsbergsvägen 
kompletteras. Skogsvallens idrottsplats tas i anspråk för bostäder och har ersättas med en ny anläggning 
söder om programområdet. Programförslaget innehåller totalt ca 150-350 bostäder beroende på täthet och 
fördelning mellan bostadstyper. 
 
Vid Ullstämma återvinningscentral finns sedan 2009 planer för verksamheter och vid vägen mot Sturefors 
har uppförts ett mindre handelscentrum. Där finns i kvarteret Nässlan sedan en handelsetablering för 
trädgårdsutrustning, växter och plantor och söder om denna en ny etablering med dagligvaruhandel, 
anläggning för bilservice och bilbesiktningsverksamhet.  
Söder om återvinningscentralen finns detaljplanen för Harvestad 9:1 m.fl. från december 2010. Detta 
planområde rymmer ca 500 bostäder fördelat på friliggande småhus, parhus, kedjehus, radhus och 
flerbostadshus vilka nu håller på att uppföras. Harvestad planeras innehålla två större förskolor och en 



mindre samt en låg/mellanstadieskola. Detaljplanen ger även möjlighet för en gruppbostad och ett 
vårdboende. I norra delen har nyligen färdigställts en idrottshall och fotbollsplaner. 
 
Detaljplanen för Nummerbrickan 1 m fl vann laga kraft februari 2012. Den möjliggör en utbyggnad av 
befintlig förskola vid Kvinnebyvägen 226, med 40 förskoleplatser och omfattar även en ny tillfartsväg 
från Ekholmsvägen/ Lövingsborgsvägen. Denna utbyggnad är gjord, förskolan, totalt ca 80 platser, och 
framfartsvägen från Kvinnebyvägen är klar. (Klar augusti 2014). 
 
Inom Hjulsbro pågår inga nya detaljplaner men sedan tidigare finns vissa förtätningsprojekt. Detaljplanen 
för Nationaldagen 3 längs Hjulsbrovägen, ger möjlighet till fyra nya radhus. Detaljplanen för Nattsländan 
1, ger möjligt att bygga 5 bostadshus med samordnad utformning (friliggande småhus, kedje-, par- eller 
radhus). Längs Stångåns strand, planeras för en gång- och cykelväg mellan Klocksippevägen och 
Hackefors slussar.  
 
 


