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Karaktär och historia
Den äldre delen av Henjas villaområde består av bebyggelse 
från de första delen av 1900-talet och förutom lite spritt i områ-
det hittar man den mestadels väster om norra delen av Hol-
mengatan och längsmed Henjavägen. De känns lättast igen på 
byggnadsstilen och de vanligen relativt stora och oregelbundna 
tomterna.

Större delen av villabebyggelsen i området är dock från 60-
talet, men området har även kvarter, främst i nordöstra delen 
och lite i sydväst, av villabebyggelse från 70-talet. De flesta av 
60-tals villorna har medelstora till stora trädgårdar, med undan-
tag från den 60-tals bebyggelse som ligger runt Solhemsparken 
och som har mindre tomter i storlek än 70-tals området. Längst 
upp i norr längs västra sidan av Holmengatan har även nyare 
villor från början av 90-tals byggts. 

Karaktäristiskt för området är de 11/2 till 2 våning höga husen 
med träfasad och tegeltak med medelstora till stora trädgårdar. 
Trädgårdarna har genom tiden vuxit upp och vegetationsbe-
stånd ger området känslan att vara grönt och väletablerat. Träd-
gårdarnas utseende och innehåll är av varierar slag då ägarnas 
intresse och stil har en avgörande roll här, men överlag har 
området en väletablerad grönska med stora träd och lummiga 
buskage. 

En del äldre hamlade lindar kan hittas på olika tomter i om-
rådet. Genom hela området går Holmengatan som till större 
delen har en ensidig oxelallé på västra sidan.

Foto ovan:
Äldre bebyggelse vid 
norra Holmengatan

Foto nedan:
Karaktären vid Malmgränd

Foto ovan:
Exempel på villaområde 
från 60-talet

Foto ovan:
Skogsområdena precis 
bakom norra villabebyg-
gelsen
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Tillgång till grönska, park och närströv 
Parker
Solhemsparken som finns att tillgå i området är av karaktären 
sparad naturmark med inslag av glesa tallbestånd och underve-
getation av klippt gräs borde kanske mer bedömas som grö-
ningar eller sparad naturmark än park. 

Sparade ytor
Små ytor av sparad naturmark finns här och där, mestadels be-
stående av lövträd med frodig undervegetation. Vissa av dessa 
kan behövas röjas då de håller på att växa igen. Det finns även 
grönområden i form av överbliven tomtmark som vuxit igen. 
Huvudsakligen skapar de en skön och frodig miljö att vistas i, 
områdena i sig själva verkar inte användas i någon större ut-
sträckning. Det kan finnas lekplatser i grönytorna men fungerar 
de mest som genomfartsvägar för gångtrafikanter och cyklar.

Större rekreationsområden
Jordbruksmarken som gränsar till området i väster bidrar av-
sevärt till områdets känsla och GC-vägen som går längsmed 
använda av många både i vardagen och i rekreationssyfte.

Närliggande ströv- och rekreationsområden når man via någon 
av de små stigar som går ut i omgivande marker. Utan kun-
skap om var dessa stigar och glapp i villatomter finns kan det 
vara svårt att faktiskt nå naturmarken som skymtar bakom alla 
villor. Ett alternativ är att ta sig ut mot Holmen och därifrån 
påbörja vandringen på de befintliga gångsystemen.

Offentlighet och framkomlighet
Solhemsparken är helt öppen då de uppvuxna tallarna inte 
ger något privat eller undanskymd känsla alls. Det finns inga 
anlagda gångsystem i parken vilket kan vara ett hinder för 
de grupper som inte kan röra sig helt fritt. De genvägar som 
skapats över flera sparade ytor och gröningar är av karaktären 
”upptrampad stig”.

Ekologiska värden
Nissan som rinner fram längs västra delen av området är skyd-
dat av Riksintresse för naturvård och även Naturvårdsprogram 
95 sträcker sig över delar av området. Uppe vid Holmen finns 
ett område som är boplats för en fågelart som är klassad som 
hotad art. Detta bör bevakas vid eventuell utveckling/föränd-
ring, i eller runt området, som kan påverka arten.

Kulturhistoriska värden
Öster om Holmen finns flera fornminnen i form av kolnings-
gropar som har statusen ”bevakningsobjekt”.

Foto ovan:
GC-vägen i västra delen 
av området

Foto till höger:
Sparad mark, väster om 
Sveagränd, mellan villor, 
med boulebana

Foto till höger:
Sparad mark vid Östra 
Ringgatan med fotbolls-
mål
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Lek
Det finns väl utspridda områden som skulle kunna fungera som 
lekmiljöer, men alla dessa är inte använda idag och de lekplat-
ser som finns behöver ses över och utvecklas för att skapa goda 
förutsättningar för lek. I östra och norra delen av området finns 
inte mycket alls i lekväg. Den lekplats som finns i norr ligger 
vid Malmgränd och är långtifrån stimulerande, ett plus är dock 
att den ligger precis vid skogen och tillgången på natur finns. 
Skogen är dock i behov av gallring närmast bostadsområdet. 
Även en av kilarna i öster har utnyttjats som lekområde, här 
finns två fotbollsmål.

Solhemsparken med sin sparde naturmark av tall har ett rela-
tivt stort lekområde med riktad lek. Tråkigt nog är hela parken 
klippt vilket leder till att miljö- och materialvariationen är 
ytterst liten. Det material som finns att tillgå är de kottar och 
smågrenar som ramlar ned från tallarna. Platsen upplevs även 
som mycket öppen då ingen undervegetation av höjd finns. 
Platsen just för småbarnsleken är exponerad eftersom tallarna 
är frånvarande just här. Förutom gräsmattan och tallarna finns 
det ingen övrig vegetation i parken som kan stimulera och in-
korporeras i spontana lekar och detta är vad man bör inrikta sig 
mot att återgärda. 

Återgärdas bör även klätterställningen för de mindre barnen 
som är placerade för högt i förhållande till marken. Det är över 
33 cm till första trappsteget på ställningen vilket avgjort är för 
högt för mindre barn att klara av själva.

I Söder finns Almedalsparken som erbjuder en relativt trevlig 
lekmiljö med jämn halvskugga över området från björkbestå-
det. Även här är hela området klippt vilket är synd, men det 
ligger nära hagar och lövskog som erbjuder intressanta miljöer 
och material som kan användas i leken.
 

I övrigt runt villaområdena kan man hitta platser där boende 
själva satt upp basketkorgar, mål eller ritat planer på vändplat-
ser. En möjlighet vore att med hjälp av boende bygga vidare 
på detta och skapa en mer varierad och anpassa lekmiljöerna 
för alla åldrar. Vid Brage (vid Ringgatan) har man tagit i besitt-
ning en del av den sparade naturmarken och spontant anlagt en  
fotbollsplan.

En tillgång för hela området är dock Holmen som ligger lite 
norr om. Området idag används både av privatpersoner och 
skolor. Det är inte bara en stor lekmiljö, placeringen av Holmen 
gör den även till en nod stigsystemen. 

Foto höger:
Lekplatsen i Solhemspar-
ken

Foto nedan:
Almedalsparken sett från 
söder.

Foto ovan:
Holmen men aktiviteter 
och leder

Foto till höger:
Lekplatsen vid norra delen 
av Malmgränd, mycket 
exponerad tidvis och kal
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Styrka
Ett väletablerat område med varierande utseende vilket skapar 
en intressant miljö att vistas och röra sig igenom

Väletablerad grönska i större delen av området som fyller ut, 
håller ihop, och skapar en god vistelsemiljö

Naturen ligger bara några kvarter bort som längst och Holmen 
finns inte allt för långt bort

Närheten till jordbruksmarker och djur

Solhemsparken med möjlighet för både konstruerad lek och 
mer fri lek. En plats för möten och sociala sammankomster

Brister
Solhemsparken skapar ger inte olika förutsättningar för upple-
velse, ro, undangömt, mötesplats mm 

Naturmarken kan vara svår att nå om man inte vet stigarna 
börjar, glappen i tomterna finns eller känner de vars tomt man 
genar över 

Lekplatserna är för konstruerade och manar inte till fantasi eller 
spontan lek. Områdena har ingen vegetation på barns nivå som 
kan inspirera och engagera dem

Villaområdet i nordöst har en rätt kal gatumiljö och skulle be-
hövas mjukas upp med grönska

Lekmöjligheterna i östra villaområdet är små och inte allt för 
stimulerande

Förslag på åtgärder
Solhemsparken behöver utvecklas till en park där olika behov 
uppfylls, möte, avskildhet, eller en vacker plats att sitta på

Gångsystem för att tillgänglighetsgöra parkerna för alla

Skapa lekplatser om uppmuntrar till mer spontan lek och fan-
tasi

Fokusera på de äldre barnen och deras behov. Inkorporera 
basketkorgar eller element på vändplatser eller lugna gator där 
behovet finns och önskas

Försök att öka grönska, helst i form av träd, i gatumiljön runt 
villaområdet i nordöst

Utveckla kilarna och de överbliva restmarkerna så att boende 
kan använda dem som närliggande naturmark eller parkmark. I 
dagsläget är de ofta ej skötta, igenvuxna och skräpiga

Foto till höger:
Jordbruksområdet i västra 
delen av området

Foto till höger:
Sparat område eller över-
bliven tomt

Foto till höger:
Träd sparade vid bostads-
området Balder i södra 
delen av Gamla Henja 
bostadsområde
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