
Vision 
Jonsered
Jonsered är ett unikt brukssamhälle av riksintresse för 
kulturmiljövården och ett välbevarat industriminne. 

Projektet syftade till att göra Jonsered till en levande mötesplats 
för ideella, kommersiella och offentliga verksamheter som 
tillsammans målmedvetet satsar på att utveckla besöksnäringen 
och dess stödfunktioner. 

Vi ville skapa tillväxt genom att olika aktörer får en möjlighet att 
arbeta sida vid sida. 

I Jonsered skall finnas informationsplatser, en fungerande 
infrastruktur, och platser för att äta, bo och uppleva den unika 
kultur- och naturmiljön.



Utställningar & Events

Grindstugan Jonsered -
Under 2022 är verksamheten flyttad till Rosengaraget (snett mitt emot Grindstugan)
Här flyttade jag in med min verksamhet 1 juni 2018. Den gamla kafélokalen omvandlade jag till konst- och hantverksstuga 
och till viss del keramikverkstad. Här i stugan kommer det att vara olika utställningar & kursverksamheter. Under 2022 
flyttar verksamheten till Rosengaraget, då caféverksamheten temporärt flyttar till Grindstugan. Se evenemangskalender!
Samtidigt fortsätter jag att driva min keramik verksamhet i Sävedalen.

Medlem av

Ulrica Elmberg bedriver konst & hantverksstugan, Grindstugan i Jonsered. Här finner du 
Keramikkurser, Utställningar & Ulrica Elmbergs keramik



Varmt välkommen till Partilles grönskande pärla som alltid är öppen och har fri entré. Strosa 
mellan de klassiska trädgårdskvarteren, besök utställningsträdgårdarna och ta en tur på 
mångfaldsstigen. I området ligger också Jonsereds herrgårdsscen, ett mysigt kafé, en liten 
trädgårdsbutik och en konst- och hantverksstuga. Det är enkelt att åka kollektivt till Jonsereds 
Trädgårdar. Om du kommer med bil vill vi att du parkerar vid Jonsereds fabriker. Efter en kort 
promenad i vackra omgivningar är du framme hos oss. Parkeringsplatserna närmast 
trädgårdarna är främst till för dem som har svårt att gå längre sträckor.

Med anor från 1800-talet

Jonsereds Trädgårdar ligger i anslutning till Jonsereds herrgård och är en fri tolkning av 
herrgårdsträdgården som tidigare fanns på platsen. Herrgården, som fick sitt nuvarande 
utseende 1868, var under nästan 100 år bostad för Jonsereds fabrikers grundare, skotten 
William Gibson och hans familj. Under den här tiden anlades den ursprungliga trädgården 
som var uppbyggd av fyra kvarter runt en mittcirkel.

Nyinvigning 2014

Det första spadtaget till att återskapa trädgårdarna togs 2010 i ett samarbete mellan 
Göteborgs universitet, Jonseredsstiftelsen, Partillebo och Partille kommun.

I augusti 2014 invigdes dagens Jonsereds Trädgårdar med pompa och ståt. Sedan dess har 
parken utvecklats till den grönskande pärla som den är idag med sina klassiska 
trädgårdskvarter fyllda med prunkande växter, färger och dofter, omgivna av krattade 
grusgångar – en plats för inspiration och rekreation för både stora och små.



Jonsereds trädgårdar har vuxit ur sina kläder. Nu börjar arbetet med att riva alla 
lokaler och bygga nytt i sekelskiftesstil. Samtidigt pågår höstens evenemang som 
vanligt. Nu på söndag arrangeras årets mest välbesökta event – Äppeldagen.

Höst i Jonsereds trädgårdar betyder bland annat beskärning av träd, klippning och 
plantering av häckar och en hel del löksättning inför nästa års blomningstid. Men det är 
långt ifrån allt som händer i trädgårdarna. I höst påbörjas även arbetet med att riva och 
bygga om samtliga byggnader vid Jonsereds trädgårdar.

– Det kommer bli något helt annat. Allt ska rivas och byggas om i sekelskiftesstil, med 
spröjsade fönster och återbrukat tegel. Det ska bli nytt men se gammalt ut. Och det 
kommer bli dubbelt så stort, säger Peter Svenson som är ansvarig trädgårdsmästare på 
Jonsereds trädgårdar.

Ombyggnationen handlar dels om att Jonsereds trädgårdar har vuxit ur sina lokaler. 
Somliga byggnader är före detta förskolebaracker som hängt med sedan invigningen 
2014 och nu har blivit alldeles för trångbodda. De nuvarande byggnaderna stämmer 
inte heller in i den kulturhistoriska miljön, vilket är det andra skälet till att man nu väljer 
att jämna barackerna med marken.



Bokedalen norr om Jonsereds samhälle är ett mångformigt område med 
höga natur- och kulturmiljövärden. Det är ett av Partilles viktigaste 
friluftsområden och ett naturreservat sedan 1998.

Här finns det som namnet antyder stora gamla bokträd, men även 
hundraåriga ekar, alm, lind och ask. Barrträden har också fått bli gamla i 
Bokedalen. Uppe vid tjärnen ”Rävhålan” och i sluttningarna ned mot 
Aspen står gamla furor på mer än 200 år, med typisk grov pansarbark.

Bokedalen är dock inte bara skog, utan även ett gammalt kulturlandskap. 
Här har folk bott sedan sista istiden då havskusten gick där reservatet nu 
ligger. På ”Linnekullen” blektes linnetyget från Jonsereds fabriker, i solen 
på kullens sluttningar. Här fanns det även en dansbana. Tjärnen 
”Rävhålan” servade som vattentäkt för herrgårdens stora 
trädgårdsanläggning. På vintern hämtades här även is till den iskällare 
som man fortfarande kan se resterna av nere vid parkeringen intill 
herrgården. Numera finns det odlingsmark, gamla alléer, Jonsereds 
herrgård och trädgård i reservatet.

Det finns många stigar i området, men ”Naturstigen” på 4,2 kilometer är 
en välmärkt stig med drygt 20 platser med information om vad man stöter 
på under vandringen.



Säveån ur dimmigt spindelperspektiv nu på morgonen. Vår fina å är ett av 
landets mest värdefulla vattendrag och utpekat som nationellt viktigt - inte 
minst med tanke på den unika Säveå-laxen. Testa gärna fiskelyckan någon 
av de sista dagarna på fiskesäsongen som slutar den 30 september. Missa 
inte heller att vi har en fin fiskebrygga som särskilt är anpassad för dig som 
behöver bättre tillgänglighet.

Säveåns naturreservat är ett fantastiskt område för den som saknar bil, 
men ändå lätt vill komma ut i naturen. En vandring genom Säveåns 
naturreservat under våren är en färd genom ett hav av vitsippor i lövsalar 
där grönsångarens drill är solostämman i en mångröstad fågelkör. 



Koloniområdet Amerika
Utvandringen till Nordamerika i slutet av 1800-talet påverkade 
fabriken. Sedan tidigare hade företaget infört en sparkassa för de 
anställda, och när anställda kom in till kassören, och ville ta ut sina 
sparade pengar, frågade han varför.
Det svar han då fick, var att den anställde tänkte flytta till Amerika, för 
där kunde man få gratis mark.
Kassören tog upp detta med disponent Gibson.
Gibson lät då meddela de anställda på fabriken, att de inte behövde 
flytta till Amerika för att få mark, det kunde de få i Jonsered.
Fabriken skänkte ett område för att anlägga kolonilotter i syfte att på 
så sätt behålla arbetskraften. Koloniområdet fick därför namnet 
”Amerika” 
Idag finns ca: 80 kolonilotter som har varierande storlek och de flesta 
lotterna har en stuga på tomten. Lotterna arrenderas av Partille 
kommun i 10 års perioder. 
Som arrendator av en kolonilott blir man automatiskt medlem i 
föreningen Amerika. 
På 1960 talet när den nya motorvägen E3, drogs fram korsade den 
kolonistugeområdet, som då självklart blev benämnt Nord- och 
Sydamerika.





Vi har skapat tillväxt. Hela 
projektet tillväxtskapande 
för besöksnäring genom

Resultat: 

• Inget

Startat nya företag.

Resultat: 

• Grindstugan 

• Jonsereds Trädgårdar.

Stöttat/använt/skapat 
arbetstillfällen

Resultat: 

• Inget

Initerat samverkans-
grupp för näringslivet 
Kreativa Klustret. Vi har 
skapat ökat 
tillgängligheten.

Resultat: 

• Handikapp- toalett vid 
Humlebadet 

• Naturstigar i Bokedalen

• Fiskebryggan i Säveån

Vi har restaurerat, 
dokumenterat, författat, 
formgivit, byggt och 
planerat.

Resultat: 

• Plan och start av 
Jonsereds trädgårdar.     

• Plan och start av 
ombyggnad av Villa 
Martinsson.

Röjningar, anläggningar  
och planering av 
naturtillgångarna.

Resultat: 

• Torpet Freden. 

Restaurering, byggnader och miljöer. Varje objekt har en egen 
dokumentation, audioguideskylt, ingår i hemsidan, och, i vissa 
fall, nytt företagande och nytt öppethållande.

Resultat: 

• Arbetslivsmuseet Ett hem i Jonsered. Museet är en gammal 
arbetarbostad från 1840 som öppnades för allmänheten 20/11 
2011.  

• Säveåns dalgång: Partille kommun, länsstyrelsen och Västarvet 
har invigt naturreservatet Jonsereds Strömmar och anlagt 
gångvägar, satt upp skyltar och initierat utbildningar.

• Koloniområdet Amerika: omfattande röjningar, uppförande av 
P-platser, framdragning av vatten till områdets gräns, skyltning 
mm har utförts av kommunen. 

Vi har informerat och marknadsfört.

Resultat:

• Framtagning av grafisk profil och varumärke. 
Antaget av kommunstyrelsen. 

• Implementering av logotype och profil

Startat och förberett nya projekt.

Resultat:      

• Grön rehab vid Jonsereds Trädgårdar

• Naturstig mellan Lexby och Jonsered                                                                     

• Scen vid Jonsereds herrgård



Slutrapport: 
Mycket av de idéer och planer som beskrevs skulle starta kom 
aldrig till start.
En del idéer har inplementarats i andra verksamheter, såsom ”Ett 
hem i Jonsered”, ”Herrgårdscenen”, ”Levande Lexby” och 
Jonsereds Hembygdsförening etcetera.

Visionen för Jonsered var allt för bred och otydlig, dessutom har 
Partille kommun, lämnat  flera verksamheter. Exempelvis 
lärartjänsterna i Jonsereds skattkammare och Audioguiderna 
”Historien i Örat”


