
FLODA ETT GRÖNT STATIONSSAMHÄLLE

FLODA IDAG
Flodas absolut största tillgångar är det vattennära läget och tågsta-
tionen. Samtidigt blir ån och järnvägen en barriär som skiljer Floda 
centrum från järnvägsstationen och hindrar byn från att fungera som 
ett attraktivt, modernt stationssamhälle.  
Floda har idag början på ett centrum med trivsam skala. Dock är 
centrum dåligt kopplat till omliggande villaområden. 

ETT CENTRUMOMRÅDE RUNT VATTNET
För att göra vattenrummet till en tydlig och positiv del av Floda 
förtätas centrum på båda sidor om ån. På detta sätt inkluderas 
stationen i centrum. På strategiska platser rensas grönskan för att 
skapa siktlinjer över vattnet. Detta kombineras med nedgångar så att 
man enkelt kan nå vattnet. 
Då stationens framtida läge längs spåren är oklar görs enklare 
åtgärder för att skapa en känsla av stationstorg. En paviljong och ny 
markläggning skapar en mötesplats vid stationen. 
Det nya aktivitetshuset byggs utmed vattnet och blir en stark attrak-
tion i samhället. 

GARVERIET - EN NY TURISTATTRATION
Garveriet har en gång varit en viktig näring i Floda. Det �ns stora 
kvaliteter i detta gamla industriområde och i en region full av kultur 
och mindre näringsverksamheter skulle Garveriet kunna bli en ny 
mötesplats för lokalproducerat som hantverk, konst och mat. Detta 
skulle kunna dra turister från regionen. 

Idag ligger Garveriet avknoppat från byn omgivet av tomma ytor. 
Genom att skapa ett nytt pendel - och vattennära bostadsområde 
mellan centrum och Garveriet kopplas området till byn och järn-
vägsstationen. 

EN NY TYP AV BOSTÄDER
Idag består Floda nästan enbart av villabebyggelse. Det ger en och 
bilburen befolkning som inte är knuna till Floda centrum.  För att 
skapa ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle behövs nya boen-
deformer. En varierad bebyggelse knyter samman Floda centrum med 
kringliggande villabebyggelse. 
För att äldre och yngre ska kunna bo kvar i Floda behövs ett större 
utbud av lägenheter. Men för att inte skapa nya områden med enkel-
sidig befolkning introduceras även andra boendetyper i de nya 
områdena. Många �yttar till Floda för att vara nära naturen, kunna ha 
en egen liten täppa och bo i barnvänliga miljöer. Men kanske behöver 
man inte ett riliggande hus? Kanske behöver man inte ha två bilar på 
sin egen tomt när man bor så nära stationen? Kanske räcker det med 
en liten privat uteplats om man får del av en större gemensam? Tätt 
liggande småhus i kombination med mindre lägenhetshus skapar en 
varierad och hållbar boendemiljö som kan attrahera många olika 
grupper. 

ODLA TILLSAMMANS 
Garveriet har en gång varit en viktig näring i Floda. Det �ns stora 
kvaliteter i detta gamla industriområde och i en region full av kultur 
och mindre näringsverksamheter skulle Garveriet kunna bli en ny 
mötesplats för lokalproducerat som hantverk, konst och mat. Detta 
skulle kunna dra turister från regionen. 

Idag ligger Garveriet avknoppat från byn omgivet av tomma ytor. 
Genom att skapa ett nytt pendel - och vattennära bostadsområde 
mellan centrum och Garveriet kopplas området till byn och järn-
vägsstationen. 

FLODA ETT GRÖNT STATIONSSAMHÄLLE

FLODA IDAG
Flodas största tillgångar är det vattennära 
läget och tågstationen. Samtidigt blir ån och 
järnvägen en barriär som skiljer Floda centrum 
från järnvägsstationen och hindrar byn från att 
fungera som ett attraktivt, modernt stations-
samhälle.  
I Floda finns början på ett centrum med trivsam 
skala men det är dåligt kopplat till omkringlig-
gande villaområden.

VY ÖVER HERRGÅRDSBACKEN

ETT CENTRUMOMRÅDE RUNT VATTNET
För att göra vattenrummet till en tydlig och 
positiv del av Floda förtätas centrum på båda 
sidor om ån vilket även gör att järnvägsstatio-
nen knyts bättre till centrum. Längs med vattnet 
etableras ett blå-grönt promenadstråk. 
Det nya aktivitetshuset byggs invid Flodas 
finaste plats och blir en stark attraktion i sam-
hället. 

EN NY TYP AV BOSTÄDER
Idag består Floda nästan enbart av villabebyg-
gelse. För att skapa ett socialt- och ekologiskt 
hållbart samhälle behövs nya boendeformer. En 
varierad bebyggelse bestående av flerbostads-
hus, parhus och radhus knyter samman Floda 
centrum med kringliggande glesare bebyggelse. 

GARVERIET - EN NY TURISTATTRAKTION
Garveriet har en gång varit en viktig näring i 
Floda. Det finns stora kvaliteter i detta gamla 
industriområde och det har nu möjlighet att bli 
en ny plats för lokalproducerat hantverk, konst 
och mat. Detta kan locka turister från regionen. 
Idag ligger Garveriet avsides från centrum om-
givet av tomma ytor. Genom att skapa ett nytt 
tematiskt bostadsområde mellan centrum och 
Garveriet kopplas området till byns hjärta och 
järnvägsstationen. 

ODLING I VARJE NÄROMRÅDE
Flodas nya bostadsområden bygger på en 
tanke om grannskap. Oavsett om man har en 
lägenhet på 4e med balkong eller ett radhus 
med täppa är man också del av ett grannskap. 
Tillsammans rår man om ett växthus och man 
kan ha sin egen odlingslott på gården. Man 
bor tätt med bykänsla men har ändå tillgång till 
grönytor och odlingsmark. 

FLODA - ETT GRÖNT STATIONSSAMHÄLLE
Stationssamhällena växte fram i samband med 
industrialismen och blev trots att de främst bygg-
des åt industrier ofta naturliga noder där stadsliv 
och handel utvecklades. Med bilismens framfart 
försvann stationernas viktiga roll i mindre samhäl-
len. Men idag och i framtiden ser vi järnvägens 
revansch, denna gång inte för godstrafik utan för 
att transportera boende fram och tillbaka till ar-
bete och nöjen på ett miljömässigt hållbart sätt. 
Ett mindre samhälle som har en järnvägsstation 
har en ljus framtid. Dock krävs det att samhäl-
let kan erbjuda stationssamhällets kvaliteter och 
samtidigt locka med något annat än det man kan 
hitta i storstaden. I det moderna stationssamhäl-
let vill man kunna bo oberoende av bilen, ha nära 
till natursköna miljöer och leva i ett lugn som inte 
finns i stan. 

Idag är Flodas största kvalitet - Säveån - också 
en barriär. Det är svårt att ta sig till vattnet  och få 
en vattenupplevelse utom vid broarna. Dessutom 
avskiljer ån järnvägsstationen från själva centrum. 
För att Floda ska upplevas som ett sammanhäng-
ande stationssamhälle bör det kännas ”centrum” 
på båda sidor ån. Säveån bör forsa genom Floda 
centrum och det ska vara lätt för flodabor och be-
sökare att uppleva vattnet.

NYA SÄTT ATT BO I FLODA
Floda behöver nya bostadstyper för att komplet-
tera de stora villaområdena. Merparten av dagens 
Flodabor är bilberoende för att ens komma till tåg-
stationen vilket gör det svårt för handeln i centrum 
att utvecklas. När man ändå är i bilen kan man 
lika gärna köra till stormarknader längre bort med 
större utbud. Nya bostäder i Floda bör byggas så 
att Floda centrum blir den självklara handels- och 
mötesplatsen och så att bilen blir ett sekundärt 
färdmedel. 
Floda saknar bostäder för äldre som vill lämna 
sina villor men inte lämna Floda samt för yngre 
som vill kunna bo kvar i sin hemort men på egen 
hand. Det är helt enkelt brist på lägenheter i Floda 
vilket bör kompenseras. Med nya bostadstyper 
kan Floda också locka nya invånare som önskar 
komma ut till ett grönare område men inte nödvän-
digtvis vill bo i villa med egen tomt. 
I Flodas nya bostadsområden Herrgårdsbacken 
och Garverilyckan erbjuds du istället för stor privat 
tomtyta närhet till stationen och närhet till ett rikt 
centrumutbud. I din bostad har du en mindre privat 
utomhusyta i form av balkong, uteplats eller min-
dre täppa. Men du blir också del av ett grannskap 
som tillsammans har tillgång till en grön gård, di-
verse gemensamhetsytor samt lokal odling både i 
växthus och på mark. I varje grannskap finns både 
flerbostadshus och parhus med lägenheter samt 
radhus med mindre tomt. 
Den nya bebyggelsen som är tät, men ändå grön 
blir en övergångsskala mellan Floda centrum och 
de glesare bostadsområdena. På detta sätt upp-
levs Floda som en mer sammanhängande by.

ODLA FLODAS KREATIVA KAPITAL
Floda har en befolkning som sjuder av kreativitet, 
förenings-och företagsanda. Större delen av detta 
kreativa kapital försvinner dock från Floda under 
dagarna och kommer tillbaka för att sova om nat-
ten. Med ett starkare centrum med nya bostads-
typer finns stora möjligheter att få en större del 
Flodabor att bedriva verksamheter och engagera 
sig på hemmaplan. 
I det gamla garveriet finns lokaler med traditions-
rik industrianda som kan bli startskottet för en ny 
Flodaprofil – närproducerat och ekologiskt. Med 
en sådan satsning skulle Floda kunna utmärka sig 

Floda går en blomstrande framtid till mötes. Som mindre samhälle i en storstadsregi-
on med järnvägsstation och en forsande vattenmiljö har Floda möjlighet att utvecklas 
som ett modernt grönt stationssamhälle. Ett hållbart samhälle där man kan bo tätt och 
ha tillgång till centrumutbud men ändå leva ett grönt liv utanför storstaden.  

och ta del av regionens turism. Delar av Garveriets 
gård blir en tematisk odling och som besökare kan 
man på plats följa hur den vara man köper med 
sig har odlats, skördats och bearbetats. 
Som ytterligare del av Garveriets omvandling 
etableras bostadsområdet Garverilyckan vilket ger 
Garveriet en tydligare koppling till centrum. Garve-
rilyckans första del byggs och marknadsförs som 
ett exempelområde på ett nytt sätt att bo i ett min-
dre stationssamhälle. Det är ett område med fokus 
på kultur, gemenskap och lokal odling. Denna del 
av Garverilyckan är som experiment ett bilfritt bo-
ende men med tillgång till en gemensam bilpool. 

FLODAPAVILJONGEN 
En annan satsning på lokalt företagande är Flod-
apaviljongen. En enkel, mobil byggnad som till en 
början tillhandahålls av kommunen som ett sätt 
att främja småföretagande. Flodapaviljongen kan 
nyttjas av en verksamhet - kanske helgöppen för-
säljning av färsk fisk på handelsplatsen? Eller en 
sommaröppen glasskiosk vid aktivitetshuset som 
drivs av sommarlediga skolelever? Paviljongen 
kan också bli en symbol för Flodas framtids-
satsningar genom att placeras på platser där nå-
got är på gång. Paviljongen innehåller information 
om vad som är på gång samt ge folk en möjlighet 
att tycka till och påverka. Eller varför inte placera 
en Flodapaviljong en helg på Grönsakstorget i Gö-
teborg och marknadsföra Flodas närproducerade 
produkter? 

AKTIVA GRÖNRUM
Att kunna ta till sig gröna områden handlar inte om 
mängden grönyta utan hur den går att nyttja. I sin 
närhet vill många ha aktiva och kvalitativa grönytor 
som man kan använda, odla, sitta i, blicka ut över, 
leka på osv. I ett större närområde önskar många 
ha tillgång till större grönytor för att ströva runt, 
jogga eller ta en skidtur på vintern. 

Vattenrummet i centrala Floda behöver göras mer 
tillgängligt men hänsyn måste tas till den över-
hängande översvämningsrisken. Längs med vat-
tenkanten på järnvägens sida introduceras en ny 
hårdgjord nivåskillnad en bit in från vattnet. Över 
denna gräns når inte vattnet. Nedanför kanten 
finns en tillgänglig grönyta som kan översvämmas 
utan allvarliga konsekvenser. 
Längs med hela vattenkanten i centrum introdu-
ceras ett promenadstråk med varierande karaktär 
och bryggor ut i vattnet på strategiska punkter. 
Detta stråk kopplar sedan samman med det befint-
liga stråket runt Sävelången och med ett framtida 
stråk ut mot naturskyddsområdet. 

EN DÖD ZON BLIR ETT LEVANDE BULLERSKYDD
Järnvägens stora problem är den barriäreffekt den 
skapar. Tunnlar eller höga övergångar är svåra att 
komma ifrån, men man kan minska barriäreffek-
ten genom att på olika sätt använda den stora yta 
närmast spåren som inte kan bebyggas. 
Pendelparkeringen är viktig för Floda för att de 
boende i villaområdena ska kunna utnyttja tåget. 
Denna byggs ut och byggs delvis in i ett samlat P-
hus i zonen nära järnvägen. Ut mot Floda stations-
väg byggs som bullerskydd växthus i två plan som 
tillhör garveriets verksamhet. Uppe på parkerings-
stråket etableras en upplyst idrottszon för sponta-
nidrott med diverse planer och löparbana. Delar av 
markparkeringen blir så kallad flexparkering som 
kan användas som pendelparkering under varda-
gar och för idrottsaktiviteter på kvällar och helger. I 
korsningen Brovägen, Floda stationsväg blir hör-
net av parkeringshuset ett gym som servar hela 
Floda och är öppet kvällstid. Idrottsområdet blir en 
del av det större motionsstråket runt Sävelången. 

BEBYGGELSEUTVECKLING
Floda centrum förtätas med nya typer av bebyggelse i en 
skala som är hämtad från Floda. Genom att stärka verk-
samhets- och aktivitetsplatser med olika karaktär runt om 
i centrala Floda blir hela centrum levande. Särskilt fokus 
ges åt att stärka känslan av bycentrum hela vägen mellan 
Brovägen och stationen. 

VERKSAMHETSPLATS

VERKSAMHET FASAD

FLODAPAVILJONG

ETT GRÖNT OCH AKTIVT FLODA
Runt Säveån etableras ett promenadstråk som kopplar till 
existerande motionsstråk. Längs spåren kombineras parker-
ingshus med ett band av upplysta planer för spontanidrott. 
Floda får en profil av närproducerat och odling och Garveriet 
fungerar som centrum för detta. Varje nyetablerad bostad har 
tillgång till odlingslott och befintliga bostäder ges odlingsmöjli-
ghet där det är möjligt. 

GRÖNOMRÅDE

ODLING

AKTIVITET

NY HÅLLPLATS
FLODA CENTRUM

PARKERINGSHUS/
GARAGE

CYKELPARKERING

BILVÄG CYKELVÄG

GÅNGVÄGBILPOOL BUSS

BILTRAFIK OCH PARKERING
Floda centrum får ett antal nya bilvägar vilket knyter sam-
man nätet i så stor utsträckning som möjligt med hänsyn 
till nivåskillnaderna. Parkering löses i första hand med 
ett antal parkeringshus som till stor del utnyttjar befintliga 
nivåskillnader. Lokalt i varje bostadsområde etableras 
bilpool.

GÅNGVÄGAR
Genom de nya bostadsområdena löper ett finmaskigt 
nät av gångvägar för att göra Floda varierat, öppet och 
tillgängligt. 

KOLLEKTIVTRAFIK OCH CYKELSTRÅK
En ny busshållplats, Floda Centrum, föreslås i korsningen 
Rurik Holm väg, Brovägen. Detta för att göra centrum 
mer tillgängligt. 
Befintliga cykelstråk kopplas ihop och dess roll stärks. 
Cykelparkering etableras på strategiska punkter. 
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INFART TILL PARKERINGSGARAGE
20 P-PLATSER

LOKAL/TVÄTTSTUGA

2015
Garveriets verksamhet har kommit igång
och den ekologiska finsmakar-
restaurangen Moroten & Mörbiten 
slår upp portarna. 

2020
Garveriet har blivit en naturlig del av omnejdens
kulturaktiviteter. En mötesplats för både 
turister och Flodabor. Sista lokalen fylldes
under våren och Garveriet funderar på 
hur verksamheten ska kunna fortsätta att
expandera. Närproducerat är hett och affärerna 
går strålande.

2016
När pendlarparkeringen står färdig påbörjas
det visionära bostadsområdet Garverilyckan.
Ett litet naturnära kvarter med fantastiskt pendlingsläge.
Kommunen tar det drastiska beslutet att göra ett 
bostadsområde med integrerad bilpool och således
ingen plats för egen bil. 

2013
En floda paviljong sätts upp vid den nya
busshållplatsen Floda Centrum.
Här kan Flodabor få information om allt
nytt och spännande som händer i Floda.
Åsikter och initiativ tas om hand och 
integreras i planprocesserna. 

2017 
Floda Nya Missionskyrka står färdig.
En magnifik byggnad som vänder sig mot 
centrum och spelar en stor roll för både
det andliga livet och föreningslivet i Floda.

2013
Fler bostäder behövs och 
första etappen av Herrgårdsbacken
planeras. Suget är stort och 
många hör av sig med intresseanmälningar.

2017
Bygget står färdigt och en salig blandning
nya och gamla Flodabor flyttar in. 
Etapp två av området är i sin linda.

2020
Nu är det liv och rörelse. Ica har byggt ut 
och på torget har Floda fisk fått sällskap av
ännu en paviljong och matmarknaden som går
av stapeln en gång i månaden. 

2015
Handelstorget etableras men har
inte riktigt kommit igång. Floda Fisk
öppnar i en paviljong. Ett lokalt initiativ
av en arbetslös Flodavisionär.

2014
Pendlarparkeringen är en tråkig 
entré till Floda och uppgraderas. 
Pendlare får ett praktiskt P-hus och 
flex-platser samsas med spontanidrott.
Vardagar 06.00-19.00 får du parkera 
här, efter 19.00 och på helger kan
du spela basket eller åka scateboard.

2013
Stationen är Flodas viktigaste ansikte utåt
och ska nu bli en integrerad del av centrum.
Först av allt rensas området framför stationen upp
och får en enhetlig beläggning. 

2015
En Flodapaviljong ställs upp och ger
torget en inramning. Träd rensas bort så att
utsikten är det första som möter betraktaren
och kopplingen till centrum stärks. 

2017 
Det stora allaktivitetshuset planeras
för fullt och ska snart börja byggas.
En torgyta med utomhusscen och 
gradäng har kommit på plats.

2019
Invigning med 
pompa och ståt. 
Hela Floda är där
och GP skriver en 
lång artikel om en bygd
med framåtanda. 

2020
Lisbeth och Jean-Pierre
gifter sig nere vid vattnet.
En trend som många senare
kommer att ta efter.

2015 
En plats skapas vid tunneln
för att ge trygghet, liv och identitet 
till denna del av staden. Platsen och 
tunneln ljussätts. 

2019 
Sportstråket används flitigt och röster
har höjts om att komplettera med
gym och omklädning på denna plats.

2020 
I samband med att Garverilyckan etapp två är
i planeringsstadiet byggs ännu ett P-hus med 40 
platser och 34 flexplatser på taket.

 

2027
P-huset står klart och växthuset – 
som också fungerar som bullerskärm -
tas i bruk av Garveriet. Restarangen blir 
upptagen i White Guide och ger ut sin
första kokbok.

 

2020
Garverilyckans succé banar väg för nästa etapp.
Bilpoolsystemet fungerar utmärkt och även nästa
grannskap två får dubbla resurser.

2040
Runtom i Floda centrum finns nu fler bilpoolsplatser.
Bilanvändandet har framförallt gått ner en del inne i 
centrum tack vare utmärkt pendling och möjlighet
att handla vardagsvaror i centrum.

2037
Flodaporten står färdig,
ett sexvåningshus med 
många smålägenheter.
Huset blir populärt bland 
Flodas unga befolkning.

2024 
Herrgårdsbacken etapp två
är under uppbyggnad. Första etappen
har utvärderats grundligt för att göra 
allting ännu bättre denna gång.
De boende älskar sitt nya grannskap.

2020
Stationens öde är ovisst.
Får den vara kvar omarbetas övergången
till andra sidan spåren. Annars flyttar stationen
till den plats där flexplatserna ligger idag och
gamla stationen integreras i centrumhandeln.

2030 
Centrum förtätas med fler bostäder och handel
i bottenvåningar. Det märks en klar förändring i 
centrala Floda. Här är nu folkliv mer eller mindre
dygnet runt.  

2037
Vilket fint hus med stor terass
rakt i söker. Här bor många äldre
med nära till både Ica och 
vårdcentral.

2025 
Ett gym med omklädningsrum även
för utomhusaktiviteterna etableras. 

ALLAKTIVITETSHUSET & KRAFTTORGET
Intill Flodas vackraste plats byggs allaktivitetshuset. Byggnaden vänder sin huvuden-
tré mot platsen och inre utblickar mot sjön. Aktivitetsplatsen har enhetlig markbeläg-
gning och avslutas med en brygga med sittgradänger och en vattenscen där allaktiv-
itetshuset kan flytta ut teaterpjäser om sommaren. Teater mitt i sjön!

STATIONSTORGET
Flodas identitet som stationssamhälle stärks genomgående i Flodas utveckling. Den framtida 
stationen kommer att ligga någonstans längs med Floda stationsväg, men då exakt placer-
ing är oklar görs till en början ett antal enklare åtgärder för att stärka dagens placering. Själva 
platsen rensas från långtidsparkering och får en sammanhängande markbeläggning. Bil och 
buss kan köra på torget men på de gåendes vilkor. En Flodapaviljong med kiosk ringar in 
torget och ett antal träd rensas bort så att man ser in mot Floda centrum när man ankommer. 

HANDELSPLATSEN
Livsmedelsaffären byggs ut med ytterligare 1000 m2. Parkeringen på torget minskas, 
istället byggs garage under den nya delen av mataffären. En ny byggnad med handel i 
bottenvåningen ringar in platsen. Flodapaviljonger tillåts placeras längs med vattnet. Här 
kan man sälja exempelvis färsk fisk och blommor. Handelstorget kan på helger fungera 
som marknadsplats för närodlade varor. Missionskyrkans nya byggnad placeras närmre 
gatan för att bli en del av sammanhanget runt platsen.

GARVERIET
Garveriet har en gång varit en viktig näring i Floda. Nu tas byggnaden åter i bruk 
och fokuserar på närodlat, med verksamheter inom konst, kultur och mat. Verksam-
heten utvecklas med tiden och blir en attraktion i regionen. 

SPORTPLATSEN
Parkeringshuset som löper längs med Floda stationsväg har kvällsupplysta planer för 
spontanidrott på taket. Stråket avslutas vid Brovägen med ett gym som servar hela 
Floda och har öppet kvällstid. På detta sätt befolkas platsen dygnet runt. Växthusen som 
ligger i P-husets front sköts av verksamheterna i Garveriet. 

FLODAPORTEN
En ny busshållplats, Floda Centrum, etableras i korsningen Brovägen och Rurik Holms 
väg. Som entré till centrum byggs Flodaporten, ett punkthus med mestadels små lägen-
heter och ett växthus på taket. I bottenvåningen kan Missionskyrkan vid behovutöka sina 
lokaler. 

GRANNSKAPSENHETEN

FAKTARUTAN

NYTT SKYLTFÖNSTER 
TILL BIBLIOTEKET

FLODAPAVILJONG

A
LLA

K
TIVITETSH

U
S

NY MARKBELÄGGNING

FLODAPAVILJONG

NYTT GJUTJÄRNSRÄCKE

BOSTÄDER

ODLING

VÄXTHUS

VÄXTHUS

B
O

ST
Ä

D
ERNY BUSSHÅLLPLATS

FLODA CENTRUM

BELYSTA PLANER FÖR SPON-
TANIDROTT PÅ P-HUSTAK

GYM
07-24

M
ISSIO

N
SK

YR
K

A
N

TAKTERRASS MED ODLING

MARKNAD MED NÄRODLAT 
PÅ HELGEN?

ANTAL NYA BOSTÄDER
Garverilyckan   62 bostäder
Herrgårdsbacken  58 bostäder
Centrum   70 bostäder
Flodaporten   14 bostäder
Summa   204 bostäder

NY BTA
Bostäder  22 280 m2
Handel  1 140 m2 - 1500 m2
Livsmedel  1 000 m2
Allaktivitetshus 2 000 m2
Summa  26 420 m2

PARKERING
Stationen P-hus   100 pl
Stationen Flexparkering  82 pl
Stationen P    28 pl 
Summa östra sidan spåren  210 pl

Garverilyckan (bilpool +HP)  17 pl
Centrum ICA    72 pl
Centrum Allaktivitetshuset  33 pl
Centrum P-huset   150 pl
Herrgårdsbacken   58 pl
Summa övrig parkering  330 pl

Summa parkering   540 pl
Utöver detta tillkommer befintlig orörd 
parkering samt kantstensparkering 
längs utvalda vägar.
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JONAS (23) - FLODAPORTEN
Jag är född i Floda. När jag var klar 
med skolan ville jag inte bo hemma 
längre men jag ville inte lämna byn 
heller. Jag har ju alla mina vänner 
här.
Det är perfekt att bo i tornet, eller 
Flodaporten som huset kallas. Jag 
har en liten lägenhet med utsikt över 
byn och bussen till Lerum där jag job-
bar går precis utanför dörren. 

LISBETH (61) & JEAN-PIERRE (57)
Vi flyttade till en villa i utkanten av 
Floda i slutet av 80-talet med våra två 
döttrar. När de flyttade hemifrån för 
några år sen var vi på väg att flytta 
in till Göteborg, men när det här nya 
området började planeras bestämde 
vi oss för att stanna kvar. Vi trivs väl-
digt bra i Floda men har ingen lust att 
sköta ett stort hus längre. Nu har vi 
en lägenhet med en liten uteplats och 
Jean-Pierre får utlopp för sina odling-
sambitioner året runt i det gemensam-
ma växthuset. Vi har lärt känna våra 
grannar väl vilket är väldigt trevligt nu 
när pensionen närmar sig. 

AKTIVITETSHUSET UTOMHUSSCEN

FAMILJEN GARAMETSOS (3-38)
Vi bodde i centrala Göteborg tidig-
are och trodde väl aldrig att vi skulle 
flytta ut från stan. Villalivet tilltalade 
inte oss. Men när vi fick vårt tredje 
barn började vi längta efter gröna ytor 
och lugnare kvarter där barnen kan 
springa ute. Här i Garverilyckan har 
vi ett radhus med en liten tomt med 
kvällssol där vi kan sitta ute och äta 
middag. Sen delar vi växthus med 
de andra på gården vilket är väldigt 
trevligt.
Vi har faktiskt ingen egen bil utan 
använder områdets bilpoolbilar när 
vi behöver. Det blir i och för sig flera 
gånger i veckan, men det funkar bra. 
Till jobbet tar vi tåget och barnen går i 
skolan och på dagis här i Floda så de 
cyklar. 

ESTER (91)
Jag är född i Göteborg men flyttade 
till Floda för många år sen. Jag har 
bott på flera ställen i Floda, men nu 
bor jag i det nybyggda huset bred-
vid vårdcentralen. Det är fint, jag har 
utsikt över vattnet och nära till ICA. Vi 
har en takterrass man kan odla på, 
det är jag för gammal för men det är 
trevligt att titta på yngre förmågor som 
leker gröna vågen. 
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