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Karta över Härryda kommun och de sju tätorter som ingår i ortsstudiearbetet. 

Vad är en ortsstudie?
Ortsstudien för Eskilsby är en av sju ortsstudier 
som tagits fram under perioden 2019-2020 av 
Arkitekterna Krook & Tjäder på uppdrag av Sektorn 
för samhällsbyggnad i Härryda kommun. Studien 
utgör ett underlag till pågående översiktsplanearbete 
och syftar till att ge en bild av platsen, livsmiljön och 
förhållandet till omgivningen. Ortsstudien fungerar 
som ett redskap för att skapa en gemensam bild av 
potential och utmaningar i den byggda miljön som 
möjliggör eller begränsar en god utveckling av en ort. 

Studien baseras på kommunens tidigare dialogarbete, 
statistik, faktainsamling och analys. 

Under våren 2021 genomfördes en faktaremiss med 
berörda föreningar. Utefter inkomna synpunkter har 
den här orsstudien blivit reviderad.  

Eskilsby

Eskilsby, egentligen Eskilsby och Snugga, är en 
tätort med 294 invånare och är den största orten i 
kommundelen Eskilsby som även omfattar en del av 
kommunens landsbygd. 

Geografisk avgränsning
Ortsstudiens geografiska avgränsning utgörs av 
Eskilsby tätort. Med Eskilsby tätort avses Eskilsby 
och Snugga, som är Statistiska centralbyråns (SCB) 
namn på orten. I ortsstudien används genomgående 
benämningen Eskilsby. Kartorna i studien visar 
relevanta delar av orten med hänsyn till text och övrig 
information och kan i vissa fall avvika från Eskilsbys 
tätortsavgränsning. 

Ortsstudiens ortsfaktadel och statistiska underlag 
baseras på Eskilsby kommundel.

Introduktion
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Orten Eskilsby är känd sedan 1550-talet då den 
utgjorde en avlägsen del av Landvetter socken i 
gränsen mot Lindome. Orten har vuxit fram kring ett 
vägskäl där vägen från Landvetter i norr möter vägen 
mellan Rya och Hindås i nordöst och Lindome och 
kusten i sydväst. Orten ligger också norr om Västra 
Ingsjön och Lindomeån som historiskt utgjort en 
vattenled för bland annat timmerflottning. 

Delar av orten ligger längs med landsvägen mot Rya 
och Hindås som sträcker sig längs en åsrygg, eller 
drumlin, mellan Ingsjön och Nedsjön. Drumlinen 
rymmer höga natur- och kulturvärden, där Eskilsby är 
en av de kulturmiljöer som återfinns utmed sträckan. 

Drumlinens kulturmiljövärden omfattar agrar by- 
och gårdsbebyggelse och ett rikt kulturlandskap 
med lång nyttjandekontinuitet. Den rymmer äldre 
skiftade smågårdar på åsryggen med släntade marker 
och spår av spridda åkrar, hagmarker, skogs- och 
svedjebruk. Gårdsmiljöerna tillsammans med vägar 
och stengärdesgårdar är än idag betydelsefulla inslag 
i miljön.

Eskilsbys framväxt - bymiljö i gammal kulturbygd
Eskilsby är orten som vuxit fram längs äldre vägar och äldre tiders odlingsmarker. 
Jordbruksmiljön har utvidgats med fritidshusområden och är idag en småskalig ort 
med bykaraktär som präglas av båda dessa delar. 

Namnen på ortens olika delar skvallrar om ortens 
äldre levnadssätt; Lyckängen, Hörhagen, Kärrhallen, 
Sågebacken och Sjömaden. Småbruken har sedan 
länge förlorat sin ekonomiska betydelse och har 
successivt ersatts av hästgårdar som bidrar till 
att hålla landskapet öppet medan andra delar av 
jordbrukslandskapet vuxit igen.  

Efter andra världskriget byggdes ett mycket 
stort antal enkla sommarstugor för i första hand 
Göteborgare i ytterkommunerna. I Eskilsby finns ett 
av två närliggande bebyggelseområden som från 
början uppförts som fritidshus. I området ligger en 
modernare hembygdsgård som troligtvis har funnits 
på platsen sedan dess medan ortens skola ligger i 
anslutning till de äldre gårdsmiljöerna utmed vägen 
till Landvetter.

Sedan Landvetter flygplats (Göteborg Landvetter 
Airport) byggdes på 1970-talet har det tillkommit 
bostadsbebyggelse i begränsad omfattning, däribland 
villorna utmed Pigvägen och Drängvägen som 
detaljplanelagts på 80-talet.

Kyrka

Järnväg

Mölndalsån

Boråsvägen

Skolklass Eskilsby skola 1914.
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Karaktär och bebyggelsestruktur
Eskilsby har en småskalig karaktär med utspridd 
bostadsbebyggelse i ett kuperat skogslandskap med 
inslag av äng- och betesmark. Bebyggelsen ligger 
längs med slingriga vägar och utgörs av gårdar 
och före detta fritidshusbebyggelse från 1950-
1970-tal. Delar av orten ligger vid Västra Ingsjöns 
strand med utblick mot söder, men merparten av 
bebyggelsen ligger inkilad mellan skogshöjderna eller 
längs med drumlinen som sträcker sig utmed Östra 
Eskilsbyvägen. 

Eskilsby saknar egentligt centrum men ortens 
samhällsfunktioner och verksamheter ligger utmed 
Eskilsbyvägen och Östra Eskilsbyvägen. 

Eskilsby idag
Eskilsby  är kommunens sydligaste bostadsort. Orten gränsar mot två andra kommuner 
och ligger naturskönt på Västra Ingsjöns nordsida. Eskilsby präglas av skogen med berg 
och sjöar samt småskalig odlingsbygd. Bebyggelsen består av gårdar och friliggande 
villabebyggelse. Hembygdsgård och skola utgör ortens nav. 

I Eskilsby finns lågstadieskola (F-3) och förskola. 
Hembygdsgården, Eskilsbygården, fungerar som 
ortens samlingslokal. I Eskilsby finns gott om 
hästgårdar och småskalig turismnäring med koppling 
till flygplatsen, som hotell, vandrarhem, och 
biluthyrning. Orten präglas av småskaligt företagande 
med ett flertal verksamheter som bilförsäljning, 
verkstäder, maskinuthyrning och träindustri samt 
plantskola med botanisk trädgård. 

Bebyggelsen utgörs nästan uteslutande av 
äganderätter i form av friliggande villor eller gårdar. 
Hyresrätter i större omfattning eller bostadsrätter 
saknas på orten. Samhällsfunktioner utgörs av skola, 
förskola och hembygdsgård.

Karakteristisk gårdsbebyggelse.
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Grön- och blåstruktur
Eskilsby ligger i kommunens skogsbygd. Det finns 
gott om brukad skog på höjderna i orten med mindre 
skogsvägar som kan användas för rekreation. Skogen 
utgörs främst av brukad barrskog av varierande ålder.

I anslutning till bebyggelsen i Eskilsby och utmed 
ortens huvudvägar finns blandad växtlighet med såväl 
barr- som lövträd och öppna betesmarker. 

På höjdområdet, som utgörs av drumlinen och som 
sträcker sig vidare i nordöstlig riktning, återfinns  
ett äldre kulturlandskap med gårdar, öppna ängs- 
och betesmarker och lövskog. Landskapet utgör 
ett en värdefull natur- och kulturmiljö med äldre 
stengärdesgårdar och odlingsrösen och en stor mängd 
äldre hamlade lövträd. 

Sjö- och haglandskap.

Stora Håltets ensamgård utgör en del av den 
värdefulla natur- och kulturmiljön och har anor 
från 1600-talet med en miljö som har varit orörd 
i minst 100 år. I området växer en stor mängd 
örter och naturmiljön utgörs av ekhagar, lövängar, 
blandskogsdungar och ängs- och betesmark. Området 
är också en hemvist för en stor mängd fåglar med 
bland annat kattuggla, mindre hackspett, ormvråk, 
entita och stjärtmes.

I den södra delen av Eskilsby finns Västra Ingsjön 
med vattennära bebyggelse i Hörhagen, bad och 
rekreationsmöjligheter samt utblick mot söder vid 
Korpabergen. Västra Ingsjön ingår i Ingsjöarnas 
sjösystem, där den andra sjön utgörs av Östra Ingsjön. 
Västra Ingsjön mynnar ut i Lindomeån. 

Norr om Eskilsby finns mindre sjöar, tjärnar och 
mossar i skogsmiljö. 
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Trafikstruktur och kommunikationer
Eskilsbys vägnät är uppbyggt kring landsvägarna 
Östra Eskilsbyvägen och Eskilsbyvägen. Östra 
Eskilsbyvägen leder mot Lindome i väster och mot 
nordost Hindås och motorvägen mellan Göteborg 
och Borås. Eskilsbyvägen börjar i vägskälet i byns 
mitt och leder norrut mot Landvetter. I anslutning till 
de två huvudvägarna finns korsande småvägar och 
villagator samt stickgator som leder in till bebyggelsen 
i den kuperade skogsmiljön. En stor del av ortens 
bebyggelse ligger i anslutning till småvägarna 
Hästelidsvägen, Drängvägen, Bonnvägen samt 
Hörhagevägen på andra sidan Östra Eskilsbyvägen. 
Småvägarna leder till ortens målpunkter som skolan, 
hembygdsgården och fotbollsplanen, utformade med 
en skala och utformning för lägre hastigheter och som 
möjliggör blandtrafik. På de större huvudvägarna är 
hastigheten högre med en vägutformning anpassad 
för motortrafik. Gång- eller cykelvägar saknas inom 
orten. Central parkeringsyta finns i anslutning till 
skolan.

Entré till Eskilsby

Landsväg vid skolan

Eskilsby trafikeras av busslinje mellan Sandsbacka 
och Landvetter. Busshållplatser är placerade utmed 
Eskilsbyvägen och Östra Eskilsbyvägen med sex stopp 
i och runt tätorten. 

Eskilsby ligger mindre än 15 kilometer från 
Landvetter flygplats och avståndet till Göteborg är  
drygt 32 kilometer. Resa med buss in till Göteborg 
med kollektivtrafik tar ungefär 50 minuter, med 
cykel är restiden drygt det dubbla och med bil tar 
det ungefär 30 minuter till Göteborg C. Till Mölndal 
är avståndet 23 kilometer vilket innebär en timma 
och 20 minuter med cykel och 23 minuter med bil. 
De kollektiva förbindelserna med Mölndal förutsätter 
byte i Mölnlycke eller Göteborg. Nära hälften, 47% 
av ortens befolkning pendlar till Göteborg och 17% 
pendlar till Mölndal.
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Service och verksamheter
Eskilsby är en mindre ort med ett begränsat offentligt 
serviceutbud som utgörs av förskola och skola för 
årskurs F-3. 

Eskilsbys kommersiella service präglas av ortens 
småföretagaranda med verksamheter inom 
turismnäring, som hotell- och vandrarhem, samt inom  
bil- och maskinverksamhet, träindustri och annan 
småindustri. På orten finns även olika småföretag 
samt botanisk trädgård och plantskoleverksamhet.  
Utbudet består av specialiserade verksamheter och 
grundläggande kommersiell service som exempelvis 
dagligvarubutik saknas.

Eskilsbys läge i kommunens utkant gör att orten till 
viss del vänder sig till angränsande kommuner när 
det gäller kompletterande service. Närmsta serviceort 

inom kommunen är Landvetter, följt av Mölnlycke. 

Socialt liv och mötesplatser
Hembygdsgården utgör ortens främsta mötesplats och 
har en samlande funktion för invånare i alla åldrar. 
För barnfamiljer utgör skolan och förskolan en viktig 
målpunkt. Fotbollsplan finns relativt nära

hembygdsgården i vägkorsningen mellan 
Eskilsbyvägen och Östra Eskilsbyvägen. En 
iordningställd badplats finns vid Västra Ingelsjöns 
strand i Mölndals kommun, 700 meter från orten, 
utanför Härrydas kommungräns. Sjön och skogen 
utgör rekreativa målpunkter.

Befolkning
Eskilsby har en positiv befolkningsutveckling med en 
befolkningsökning på 4% under 2018. 

59% av befolkningen i Eskilsby är i arbetsför ålder 
(20-64 år) och andelen barn och ungdomar (0-19 år) 
uppgår till 21%. 20% av invånarna är över 65 år. 

27% av de boende i Eskilsby har eftergymnasial 
utbildning medan den största andelen utgörs av 
personer med gymnasial utbildning, 60%. 12% har 
förgymnasial utbildning. 

Eskilsby attraherar barnfamiljer och erbjuder ett 
naturnära boende med gott om plats för egen 
verksamhet eller hästhållning. 

Skolan med lekytor och utemiljö.
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Åldersfördelning 
Eskilsbys åldersfördelning visar att det finns 
många i yrkesverksam ålder på orten. Andelen 
äldre är något högre än övriga orter.
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Kommundel Eskilsby
Utgörs av Eskilsby tätort (Eskilsby och Snugga) samt 
området inom orange gränslinje. Statistik och fakta 
omfattar hela området om inte annat anges. 

43   år
Medelålder

Eskilsby

294
Invånare i Eskilsby tätort

2018+ 4%
Befolkningsökning

Härryda kommuns minsta ortsstudieort

540
Invånare i kommundel

Ortsfakta

Eskilsby
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Förskola 

Skola F-3 

Skola F-9 

Äldreomsorg

Vårdcentral 

Bibliotek 

Livsmedelsbutik 

Resecentrum

Järnvägsstation

Arbetsmarknad
Eskilsby har en marginell arbetsmarknad. 
Ortens invånare arbetar främst i andra större 
orter och i intilliggande kommuner. 

82%
av invånarna pendlar

Serviceutbud
Service i Eskilsby utgörs av skola (F-3) och 
förskola. 

Bostadstyper 
Andel boende i respektive bostadstyp.

Hyresrätt
99%

0%
Bostadsrätt

Äganderätt
1%

Utbildningsnivå
Invånarnas utbildningsnivå, avser 
ålderskategori 20-64 år.

Grundskola
60%

27%
Högskola

Gymnasie
12%

Mölnlycke

45 min 20 min 1 h 5 min

Landvetter Airport

40 min 15 min 30 min

Kungsbacka

1 h 35 min 30 min 1 h 25 min

Borås

1 h 50 min

35 min

3 h 

Göteborg

50 min

30 min

1 h 50 min

47%

Göteborg Mölndal Kungsbacka

17%
6%

Hit pendlar invånarna     
De vanligaste pendlingsorterna.   
 

30%

Kollektivtrafik
Eskilsby trafikeras av linje 620 som kör 
mellan Sandsjöbacka och Landvetter. 
Från Landvetter går det att byta till mer 
omfattande busstrafik.

Kollektivtrafikutbudet är bra med 
tanke på ortens storlek. Eskilsby är en 
landsbygdsort och kan, enligt regionens 
landsbygdsutredning, förvänta sig ett 
minsta grundläggande utbud om minst 
två dubbelturer per vardag samt närtrafik 
när antalet dubbelturer understiger fem. 
Dagens utbud uppgår till 11 dubbelturer 
samt tillgång till närtrafik.

Övriga
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Medborgardialog i fokus
Det politiska uppdraget om att ta fram en ny översiktsplan för Härryda kommun fanns med i budgeten för 
2018. Uppdraget har kompletterats i efterföljande års budgetarbete med framtagande av ortsstudier för sju av 
kommunens tätorter.

Ortsstudierna utgör ett planeringsunderlag till översiktsplanen och tas fram för att få en djupare förståelse för 
hur en framtida utveckling för respektive ort kan komma att se ut. 

En viktig utgångspunkt i framtagandet av ortsstudierna är de medborgardialoger som genomförts innan och 
efter uppdragsstarten.

Diagrammet visar dialogprocessen i framtagandet av ny översiktsplan och ortsstudier.

Kommundelsdialog
2017

Hållbarhetsdialog Agenda 2030
2018

Medborgardialog vision
2019

Här är vi nu!

Medborgarenkät vision
2019

Dialog med näringsliv

Dialog med barn och unga

Kom igen, Hindås!

Under kvällens kommundelsdialog får du:

•  fika med dina lokala politiker
•  samtala med oss om den långsiktiga utvecklingen av din ort
•  inblick i vad en översiktsplan är

Vill du vara med och forma framtiden  
i samhället där du bor?
Vi vill veta vad som är viktigast att bevara och utveckla när vi planerar  
framtidens Hindås.  Du är den verkliga experten på din ort och just din  
kunskap och erfarenhet behövs när vi nu börjar arbeta med en ny översikts-
plan - den långsiktiga planen för vår kommun.

Tisdag 6 november klockan 19-21 ses vi  
i Hindås stationshus.

Varmt välkommen 
till information, 
samtal och fika 

tillsammans med oss! 

Kommundelsdialog
2018

Uppdrag 
2018

Översiktsplan

Uppdrag 
2019

Ortsstudier

Vid samråd och utställning 
finns ytterligare tillfälle 

att lämna synpunkter på 
översiktsplanen

Ny översiktsplan antas

Utställning översiktsplan

Samråd översiktsplan
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Eskilsby enligt Eskilsbyborna

Platser för möten och rekreation
Det finns en önskan att skapa nya mötesplatser, men 
även utveckla och underhålla de som redan finns i 
samhället. Hembygdsgården, Eskilsbygården, beskrivs 
av de boende i Eskilsby som en viktig mötesplats. 
Här träffas människor i alla åldrar och anordnar 
julmarknad och bykalas med mera. Det uttrycks en 
vilja att kunna behålla dessa funktioner. Det finns 
också en önskan om ett ökat ekonomiskt stöd.

Fotbollsplanen är en annan viktig plats som lyfts 
fram i dialogen. Det saknas belysning vid planen, 
vilket innebär att den inte går att använda på 
kvällstid under vinterhalvåret. Utomhusgym, bättre 
utvecklade lekplatser och ytterligare platser för möten 
är önskemål på andra funktioner som ortsinvånarna 
vill se. Detta skulle komplettera de existerande 
funktionerna på orten.

Närheten till naturen beskrivs som Eskilsbys största 
tillgång av de boende. Svamp-, och bärplockning, jakt 
och vandring men även fiske, bad, vattenskidor och 
ridning är naturrelaterade aktiviteter som lyfts fram.

Utbildning och skola
Skolan på orten anses ha gott rykte. Att skolan får 
vara kvar beskrivs som en viktig förutsättning för 
Eskilsby. Den bidrar till ortens attraktivitet och är en 
viktig parameter i att locka nya invånare till orten. Det 
finns önskemål om att komplettera med fler årskurser 
samt att skapa fler förskoleplatser på orten. 

Kommunikation
Kollektivtrafiken beskrivs som undermålig. På 
kvällarna saknas kollektivtrafik och under helgerna är 
den mycket begränsad. Upplevelsen är att det idag 
krävs bil för att kunna bo i Eskilsby. 

Trafiksäkerheten runt vissa hållplatser anses 
dessutom vara låg och väghållningen, särskilt 
vintertid, beskrivs av de boende som bristande. 
Vinterväglaget medför att den redan begränsade 
kollektivtrafiken riskerar att försämras än mer under 
vinterhalvåret då turer kan tvingas ställas in. Det 
efterfrågas också en förbättring av trafiksituationen 
runt skolan, där hastigheten idag är 70 km/h.

Bebyggelse
Boende har ett önskemål om att kommunen ska 
lätta på eller tillåta avsteg från de restriktioner 
som finns avseende influensområde för buller, på 
grund av ortens närhet till Landvetter flygplats. 
Influensområdet begränsar möjligheten att bygga 
fler bostäder inom stora delar av orten. Att 
omvandla fritidsbebyggelse till permanentboende 
och att uppföra flerbostadshus med hyresrätter 
som attraherar unga och äldre som vill bo på orten 
beskrivs som två åtgärder för fler bostäder. För äldre 
efterfrågas också trygghetsboende och äldreboende, 
vilket skulle göra det enklare att bo kvar. Det finns 
även en vilja från boende att utveckla VA-systemet 
samt fiber.

Dialogarbete
Under 2017 och 2018 genomförde Härryda kommun kommundelsdialoger 
tillsammans med Eskilbys invånare. Tillsammans med tidigare redovisade analyser 
och statistik nyttjas dialogerna som underlag till ortens framtida utveckling.
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Potential och utmaningar
I kartläggningen och analysen av befintliga förhållanden i Eskilsby har ortens 
potential och utmaningar definierats utifrån ett utvecklingsperspektiv. Som underlag 
har material från dialogarbetet och tidigare redovisade analyser använts. 

Potential
Eskilby är en landsbygdsort med utspridd bostadsbe-
byggelse bestående av villor och gårdar omgiven av 
skog, mindre fält och sjöar. Närheten till naturen är 
Eskilsbys största tillgång och det finns en stor poten-
tial i att utveckla och förstärka tätortsnära naturom-
råden och dess kopplingar. Dessa kan bli en målpunkt 
även för hela kommunen. 

Det finns möjlighet att bygga vidare på den befintliga 
strukturen. Den utspridda bebyggelsestrukturen 
i anslutning till ett enkelt vägnät och ett 
fåtal målpunkter (skolan, fotbollsplanen och 
hembygdsgården) skapar en samhällsstruktur med 
tydliga potentiella utvecklingspunkter. 

Orten trafikeras av kollektivtrafik vilket är en 
förutsättning för hållbart resande. Även om boende 
har synpunkter på turtäthet, trafiksäkerhet med mera 
finns möjligheten att resa kollektivt.  

Det finns ett starkt samhällsengagemang bland 
de boende i Eskilsby vilket främst visas genom de 
arrangemang och tillställningar som anordnas vid 
hembygdsgården men också genom engagemang 
i att förbättra orten. Detta genom exempelvis 
en efterfrågan på bättre underhåll av vägar och 
upprustning av målpunkter.

Utmaningar
Bristande service men också underlag till service 
är en utmaning för Eskilsby. Det finns en vilja från 
kommuninvånarnas sida att utveckla VA, fiber och att 
bygga äldreboende, trygghetsboende och lägenheter 
men det begränsade befolkningsunderlaget kan 
utgöra ett hinder.

Det finns även en önskan att komplettera skolan 
med en ytterligare årskurs, en önskan som också kan 
begränsas av bristande befolkningsunderlag.

Landvetter flygplats Influensområde innebär idag 
restriktioner för stora delar av Eskilsby och det 
begränsar utbyggnaden då det inte är tillåtet att 
uppföra bostadsbyggnader inom influensområdet. 
Även om influensområdet innebär en begränsning 
i bostadsutvecklingen så finns det möjlighet till att 
verksamheter utvecklas inom influensområdet. 

Det saknas kollektiva avgångar kvällstid och på 
helgerna. Det saknas gång- och cykelvägar inom 
orten och till andra närliggande samhällen. Detta blir 
begränsande för den som vill bo i Eskilsby men som 
saknar bil.

Västra Ingsjön
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+• Naturområden med höga naturvärden i direkt anslutning till 
orten

• I bebyggelsestrukturen finns potentiella centrumpunkter 
och mötesplatser att vidareutveckla

• Kollektivtrafikkopplingar finns vilket är en förutsättning för 
hållbart resande

• Skola

• Starkt engagemang för orten

• Flygbullerbegränsningar från Landvetter flygplats vid 
utbyggnation och förändring av bostadsbebyggelse

• Lågt befolkningsunderlag till skolan

• Begränsad service

• Begränsade kollektivtrafikturer, trafiksäkerhet vid 
hållplatser

• Bristande vägunderhåll vintertid

• Bilberoende, gång- och cykelvägar saknas eller 
britsfälliga

• Inget kommunalt VA och önskemål om fiber
!

Potential och utmaningar.
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Rekommendationer
Trafiksäkerhet
Trafiksäkerheten är bristande vid flera av ortens 
busshållplatser och få är utrustade med busskur. Att 
öka trafiksäkerheten genom markerade övergångar 
och/eller mer utrymme vid av- och påstigning är en 
generell rekommendation. Två hållplatser, den vid 
skolan och den vid fotbollsplanen, föreslås dessutom 
utrustas med väderskydd. Även översyn av belysning 
kan öka säkerheten och tryggheten för boende och 
trafikanter. 

Bebyggelse 
Med dagens riktvärden för flygbuller är det inom 
en stor del av orten idag inte möjligt att uppföra 
ny bostadsbebyggelse. Vart fjärde år ses gällande 
riksintresseprecisering för flyget med tillhörande 
bullerutbredningskartor över utifrån trafikering, 
flygplanstyper, flygvägar mm. Kommunen har vid 
dessa tillfällen möjlighet att framföra synpunkter på 
förslaget. Med nya riksintressepreciseringar kan det 
eventuellt komma att bli möjligt att uppföra även 
bostadsbebyggelse i Eskilsby. 

På orten kan verksamheter utvecklas. Dessa bör 
tillkomma i anslutning till befintlig struktur och 
gärna i koppling till redan utbyggd infrastruktur och 
hållplatser till kollektivtrafik för att främja pendling. 

Utvecklingsförslag
Om Eskilsbyborna själva får önska så är det främst mindre åtgärder och översyn av 
befintliga förhållanden som efterfrågas. En sådan vision ligger i linje med kommunens 
planer på möjlig utveckling då samhället till stor del omfattas av influensområdet 
från Landvetter flygplats.

Natur, rekreation och målpunkter
Det natursköna läget norr om Västra Ingsjön och i 
nära anslutning till stora Holtet kan förstärkas. Detta 
genom utmärkta gångstigar och informationsskyltar 
inom varje område men även skyltning från centrala 
Eskilsby till de olika målpunkterna. 

En stor satsning på Eskilsbys natursköna områden 
skulle kunna innebära att området blir en attraktiv 
målpunkt för hela kommunens invånare. Förslagsvis 
skulle en större naturlekplats kunna anläggas på 
lämplig plats. Den kan bli ett dragplåster som bidrar 
till utveckling av orten och ge möjlighet till andra 
lokala initiativ. 

Befintliga målpunkter är viktiga för Eskilsby och dess 
invånare. Att ta tillvara på och utveckla dessa är 
därför också av hög prioritet. En åtgärd som föreslås 
är att förse fotbollsplanen med belysning så att den 
även går att använda kvälls- och vintertid. En annan 
är att underhålla och bibehålla Eskilsbygården som 
ortens samlingspunkt. I utvecklingsinsatserna kan 
kommunen stötta genom ekonomiskt föreningsstöd. 
Därutöver är det av högsta vikt att uppmuntra 
lokala initiativ så att kompletterande funktioner kan 
utvecklas.

Aktivitet vid hembygdsgården
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Grönska

Vatten

Influensområde för flygbuller

Målpunkt

Utökad trafiksäkerhet vid busshlp

Väg 

Byggnad

Stigar

Rekreationsområde

Tätort

Utvecklingskarta Eskilsby tätort.
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Trafiksäkerhet
• Öka trafiksäkerheten i anslutning till busshållplatser och vid 

målpunkter genom bland annat säkrare övergångar och med 
väderskydd.

• Översyn av belysning på orten.

Bebyggelse
• Verksamheter bör tillkomma i anslutning till befintlig struktur och gär-

na i koppling till redan utbyggd infrastruktur och hållplatser till kollek-
tivtrafik för att främja pendling. 

Natur och rekreation
• Utveckla de höga naturvärdena genom bättre vägvisning, dels till men 

också inom områdena. Exempelvis genom att anlägga naturlekplatser 
och bättre informationsskyltning. 

• Underhåll genom att röja stigar och göra det enklare att nyttja 
områdena.

Målpunkter
• Utrusta fotbollsplanen med belysning så att den går att nyttja även 

under vinter- och kvällstid.

• Tillvarata Eskilsbygårdens funktion som målpunkt.

Utvecklingsförslag för Eskilsby
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Källor och faktaunderlag
Översiktsplan 2012
Kulturmiljöplan 2012
Grönplan 2012
Naturvårdsplan 2012
Guide till naturen i Härryda kommun
Kartunderlag från Härryda kommuns kartdatabas
Statistik Härryda kommun

Foton 
s.4 Carolina Eklöv, Anna Sigvardsson 
s.6 Historisk bild
s. 8 Anna Sigvardsson
s.12 Carolina Eklöv
s. 14 Carolina Eklöv
s. 16 Carolina Eklöv
Övriga foton Härryda kommun
Fotograf till samtliga flygbilder: Ulf Magnusson
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