Kvarteret Älvkvarnen mellan Domsagevägen och Drottninggatan år 1947.
Foto Hemmingzon.
Från Innovatums bildarkiv.

Byggnadsproblemet är en av de mest betydelsefulla frågorna i Trollhättan
för närvarande. Den starka inflyttningen har skapat ett behov av nya bostäder,
som blivit omöjligt att fylla under nuvarande krisförhållanden med sina i hög
grad fördyrade byggnadskostnader och många av de personer som har sin
bärgning i staden har tvingats att söka sig bostäder utanför densamma.
Någon direkt stagnation i byggnadsverksamheten kan man emellertid icke
tala om. Trots de försvårade förhållandena har det byggts ganska livligt under
det senaste halvåret och betydligt över hundratalet nya lägenheter stod som
tidigare omnämnts färdiga att tagas i bruk vid flyttningsdagen första april.
Staden har också fortsatt att växa ut i det att områden som tidigare varit fria
från bebyggelse tagits i anspråk för större eller mindre fastigheter och den
utveckling som på detta sätt trots krisen fortgått har varit till stor båtnad både
för bebyggelsens centralisation samt stadens utseende.

Kvarteret Älvkvarnen vid Domsagevägen.
Från Lars-Göran Hanssons bildsamling.

Mest intresse har förklarligt nog de sex stora lamellhusen om tillsammans
102 moderna lägenheter i kvarteret Älvkvarnen tilldragit sig. Uppförandet av
dessa fastigheter hör till de större och mera märkliga initiativ som tagits för
att råda bot på de besvärliga bostadsförhållandena och det byggnadsområde
som öppnats genom tillkomsten av desamma torde inom kort komma att höra
till de mera tilltalade i staden, då fastigheterna får ett synnerligen fritt läge

mellan å ena sidan Drottninggatan och å andra skogsterrängen vid Dahllöfs
mosse, där det emellertid nu är meningen att ett villaområde skall skapas.
Fastigheterna ha uppförts av byggmästare Baltzar Lundström och bakom
tillkomsten av desamma står en bostadsrättsförening tillkommen på initiativ
av Svenska Bostäder, Stockholm och Trollhättans stad samt de större
industriföretagen, som på detta sätt försöka skaffa bostäder till sina anställda.
Bland övriga avslutade storbyggen märks den nya HSB-fastigheten i
kvarteret Lejonet uppförd av AB Skånska Cement. Även i detta fall rör det sig
om en byggnad av lamellhustyp, uppförd i anslutning till de fastigheter som
under föregående år blev färdiga på området.

HSB-fastigheterna i kvarteret Lejonet vid Stridsbergsgatan.
Från Innovatums bildarkiv.
Ett synnerligen tilltalande byggnadsområde har vuxit upp i östra stadsdelen,
närmare bestämt i de kvarter som heter Vargen, Mården, Vesslan med mera. I
prydliga kvarter inom det forna skogsområdet har ett stort antal större villor
här vuxit upp, vilka på ett mycket lyckligt sätt inpassats i områdets naturliga
betingelse, vad vegetation och terräng beträffar. Området kommer med all
säkerhet att höra till vår stads vackraste, evad det gäller villabebyggelse och
därtill kommer att byggnaderna trots sitt fria läge i skogsterrängen dock ligga
på ett mycket blygsamt avstånd från centrala staden, dit förbindelserna
ytterligare underlättats genom de nya gator som man för närvarande drar fram

genom området. Just nu pågår arbetet med Nydqvistgatan ungefär mitt för
Spannmålsgatan inom gamla staden och i andra riktningen – det vill säga norrsöder – framdrages Djupebäcksgatan, som i norr mynnar ut vid kvarteret 30.
Att de sunda och vackra bostäder som uppförts i östra stadsdelen kommer
att bli populära kan man ta för givet och för övrigt vittnar det intresse som
blivande byggherrar visa för området om detta förhållande. Icke minst vid
senaste byggnadsnämndssammanträdet kunde man spåra en livlig efterfrågan
på mark i dessa kvarter och flera byggnadslov för nya villor ha även beviljats
av nämnden.
Även inom ytterområdena har en ganska livlig villabyggnadsverksamhet
förekommit. Detta gäller främst dannebacksområdet samt förutvarande
idrottsplatsen på Egna hem, där flera nya byggnader vuxit upp på senaste
tiden. Till dessa områden torde det emellertid bli tillfälle att senare återkomma.
Allt som allt får man vara glad över det privata initiativ som trots
krisförhållandena igångsätter större eller mindre byggnadsföretag. På detta
sätt förhindras att bostadsbristen blir verkligt katastrofal och givetvis skapas
även en synnerligen välkommen tillgång på arbete inom byggnadsbranschen.

Hörnet av Elviusgatan rakt fram och tvärgående Stridsbergsgatan med
Tingvallaplan i förgrunden. Kvarteret Bävern till vänster och kvarteret
Vesslan till höger.
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