
RYD 
 
KORTA FAKTA: Ryd är en förortsstadsdel i västra delen av staden. Den består av tre klart avgränsade 
områden, Rydskogen i öster, ett småhusområde i nordvästra delen och ett större område med 
flerbostadshus och stadsdelscentrum i den sydvästra delen. Utbyggnaden av stadsdelen påbörjades under 
andra hälften av 1960-talet och färdigställdes i sin helhet 1974. Utbyggnaden blev tidsmässigt mer 
koncentrerad än för andra jämförbara stadsdelar, t ex Skäggetorp och Ekholmen. Under 1990 och 1995 
färdigställdes ca 300 resp ca 130 nya studentlägenheter (genom påbyggnad). Under 1999 tillkom 22 
lägenheter i kv. Osthyveln. Trots den något monotona bebyggelsen kan Ryd sägas ge ett luftigt och grönt 
intryck. Rydskogen, som kan nås av samtliga invånare utan trafikbarriärer, är ett stort promenad- och 
strövområde, attraktivt även för befolkningen i andra stadsdelar. Där finns elljusspår, fotbollsplan och en 
bågskyttebana. 
 
Bostadsbebyggelsen domineras av flerbostadshus. I stadsdelen finns närmare 2 800 studentbostäder. 
Antalet bostäder i flerbostadshus och småhus vid senaste årsskiftet framgår av tabellsidan. 
 
År 1965 var folkmängden endast 28 personer. Befolkningen vid senaste årsskiftet framgår av tabellsidan. 
 
De flesta arbetstillfällena inom stadsdelen finns inom näringsgrenarna vård och omsorg, utbildning samt 
handel och personliga tjänster.  
 
SERVICE: Det finns två grundskolor i stadsdelen Ryd, Björnkärrsskolan som har utbildning från 
förskoleklass t.o.m. år 6, och Nya Rydsskolan med utbildning från förskoleklass t.o.m. år 9 samt särskola. 
Båda skolorna har även skolbarnsomsorg i form av fritidshem och öppen fritidsverksamhet. 
Förskoleverksamhet bedrivs i 5 förskolor. I området finns också 1 familjedaghem. I Ryds centrum finns 
även en familjecentral med barnavårdscentral, öppen förskola för barn i åldrarna 0-5 år samt Råd & Stöd. 
 
Från och med november 2011 har Solhagaskolan flyttat över sin verksamhet till Nya Rydsskolans 
nyrenoverade lokaler. Det finns därmed bara två skolor i Ryd, Björnkärrsskolan för elever från 
förskoleklass till år 6 och Nya Rydsskolan för elever från förskoleklass till år 9. I Nya Rydsskolan finns 
även ett stadsdelsbibliotek, ett café och en fritidsgård. 
 
Servicehus med servicelägenheter för pensionärer samt vårdbostäder för dementa finns i centrum. Antal 
lägenheter för vård- och serviceboende framgår av tabellsidan. Vårdcentral med 
distriktssköterskemottagning, specialistmottagningar samt barnavårdscentral finns i stadsdelen. 
 
I Nya Rydsskolan finns fritidsgård och bibliotek. I Ryds centrum finns huvuddelen av stadsdelens 
kommersiella och offentliga service samlad med folktandvård, apotek, postombud med bank i butik samt 
dagligvarubutiker.  
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING: De flesta bostäderna är anslutna till fjärrvärmenätet. Utsikt Bredbands 
fibernät är välutbyggt i området, villor, studentbostäder och flerbostadshus är anslutna till Utsikt 
Bredbands fibernät.  ADSL anslutning kan erbjudas till företag. 
 
FYSISK PLANERING OCH EXPLOATERING: För sydöstra delen av Ryd, öster om Ryds allé har ett 
detaljplanearbete påbörjats för att förtäta befintligt bostadsområde. Fastighetsägaren Victoria Park önskar 
tillföra cirka 600 nya lägenheter inom fastigheten Ostbrickan 2, främst på befintliga parkeringsytor. Inom 
fastigheten finns idag cirka 2000 boende i 72 flerbostadshus i två våningar uppförda under 
miljonprogramsåren.  
Stångåstaden har ansökt om detaljplaneläggning för förtätning på befintliga parkeringsytor inom den 
nordöstra delen av sitt befintliga hyreslägenhetsbestånd. Planarbetet för en del av området planeras att 
påbörjas under 2017 och kan komma att omfatta 150 nya bostäder. Ett positivt planbesked har även givits 
för utbyggnad av Scandic Ryd.  


