Mölndals Kvarnby

Vårens studieresa 2015
Måndagen den 13 april 2015 besöker vi Mölndals Kvarnby, f d Papyrusområdet och
Gunnebo slott i Mölndal, Västra Götalands län.
Mölndals Kvarnby och Forsåker (f d Papyrusområdet)
Mölndals Kvarnby har för sina stora kulturhistoriska värden klassificerats som ett
område av riksintresse för kulturmiljövården.
Mölndalsfallen är ursprunget till Mölndals Kvarnby. Redan på medeltiden
utnyttjades vattenkraften till att driva kvarnar och i slutet av 1800-talet utvecklas
Kvarnbyn till ett av Sveriges viktigare industriområden.
Pappersindustri, textilindustri och oljeslagerier dominerade. De gamla
fabrikslokalerna inrymmer numera kontor, museer, hantverkare och konstnärliga
verksamheter. Områdets genuina karaktär finns fortfarande kvar.
På 1970-talet fanns långtgående planer att riva stor del av bebyggelse i Kvarnbyn
för att bereda plats för en motorvägsavfart. Dessa planer förverkligades dock inte
tack vare ett stort folkligt engagemang och motstånd.
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Vi kommer också besöka Kvarnbyns granne Forsåker (fd Papyrus) som står inför
omfattande förändringar, rivningar och nybyggnation. Det är en stor utmaning att på
ett bra sätt förena kulturvärdena i gamla industri- och bostadsområden med
omfattande nyexploatering till bostäder och verksamhetslokaler.
Gunnebo slott och trädgårdar
Gunnebo slott har genomgått en spektakulär och omfattande upprustning. En
revitalisering som är gjord med stor känsla för autenticitet och kulturhistoriska
värden. Arbetena med och kring Gunnebo slott och trädgårdar anses av många vara
ett föredöme för hur en nedgången slottsanläggning med kärlek, omsorg och höga
ambitioner kan bli ett uppskattat destinationsmål och varumärke för Mölndals
kommun. Gunnebo slott blev byggnadsminne 1963.
Den mest påkostade byggnaden på anläggningen, jämte slottet, var Orangeriet i
södra stilträdgården. Det ursprungliga orangeriet förföll under första hälften av
1800-talet. Just nu pågår rekonstruktionen av orangeriet.
Kostnad för dagen är 500 kr per person. I priset ingår bussresa, förmiddagskaffe,
lunch (förbeställd fisk), eftermiddagskaffe.
Betalning till föreningens BG 245-4585 senast den 31 mars. Glöm ej uppge namn,
ev. byggnadsminne, e-postadress, mobiltelefon och var du skall gå ombord bussen.
Anmälan till Judy Larsen, e-post judy@harling.nu eller tel. 0709-17 16 20 eller via
post till Föreningen Byggnadsminnen i Halland, Box 2023, 429 11 Särö.

Årsavgift
Medlemsavgift 2015/16 är 200 kronor.
Styrelsen är tacksam att medlemmarna betalar medlemsavgiften snarast möjligt till BG
245-4585.
Föreningen Byggnadsminnen i Hallands Län, Box 2023, 429 11 Särö
http://www.hallands.byggnadsminnen.se/
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