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Offentlig service
Klockaregårdsskolan före detta Centralskolan, togs i bruk läsåret 1965/66. I 
dag har Klockargårdsskolan verksamhet från förskoleklass till skolår 6 samt 
fritidshem. Undervisningen bedrivs i åldersblandade grupper. Alla typer av 
skollokaler och utrustning fi nns på skolan som t ex slöjdsal och idrottslokal. 
Simundervisning sker i Smålandsstenars simhall.  Biblioteket i Broaryd hänger 
ihop med skolans lokaler.
För skolår 7-9 är det Nordinskolan i Smålandsstenar som är Broarydsbornas 
hemskola, d v s Broaryd ingår i Nordinskolans upptagningsområde. Gymnasie-
utbildning erbjuds i Gislaved.

Elevunderlaget har minskat i Broaryd, men kommer att stabiliseras på en nivå 
runt 45-50 elever. Läsåret 2003/2004 fanns 72 elever i skolår 1-6. Läsåret 
2006/2007 fanns 48 elever. Elevunderlag sjunker ytterligare de kommande 
läsåren men ökar sedan igen. Under perioden från 2006 till 2012 ser det enligt 
prognosen ut att ligga mellan 44 och 53 elever. 
 
Från södra delen av Broarydsområdet, söder om Böjeryd och ner till Kinnared 
i Hylte kommun, har fl era elever valt att ha sin skolgång i Hylte kommun. Läsår 
2006/2007 var det 13 elever från Broaryd som hade sin skolgång i Kinnared 
respektive Hyltebruk. Från området västerut mot Falkenbergs kommun fi nns 
någon enstaka elev som valt att ha sin skolgång i Ätran.

Lugnet är ett mycket vackert beläget gult, herrgårdsliknande äldreboende med 
skön, lugn omgivning och utsikt över Hestrasjön. På Lugnet fi nns 26 platser, 
centralkök och dagverksamhet för dementa. När det gäller äldreboenden så 
har man i Äldreomsorgsplanen gjort bedömningen att behovet är väl täckt för 
Broaryd. Broaryd tillhör hemtjänstområde söder.

Närmsta sjukhus för Broarydsborna ligger i Värnamo och Halmstad. Vårdcen-
traler fi nns i Smålandsstenar och Hylte, distriktssköterska i Smålandsstenar 
och Burseryd. Folktandvård fi nns i Burseryd.
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GÄldreboende Lugnet Prästgården

Filadelfi a kyrkan

Vy över skolgården
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Bebyggelse och bostäder
Broaryds samhället har vuxit upp som randbebyggelse utefter länshuvudvägen 
och därigenom erhållit en långsträckt form.  Bebyggelsen fi ck ändrad inriktning 
först när byggnadsplanen fastställdes 1956. Ursprungligen har landsvägen gått 
genom Broaryd. Efter att den nya förbifarten väg 153 byggdes, så syns inte 
samhället lika tydligt från vägen. På senare år har dock fl era industrier etable-
rat sig utmed väg 153 vilket gör att samhället åter har fått ett ansikte utåt. 

Broaryd saknar ett tydligt centrum, men det fi nns sedan några år tillbaka ett 
torg i anslutning till affären. I anslutning till kyrkan och skolan fi nns också ett 
slags centrum med avseende på offentlig service. Broaryds torg är byggt ide-
ellt av lokalbefolkningen med material bl a bekostat av kommunen. Torget har 
utsmyckats med stenupptagningsuppfi nningen ”Jätte”.

Huvuddelen av bebyggelsen är framvuxen under 1900-talet. Enstaka äldre hus 
från tidigt 1900-tal fi nns över hela samhället, vissa av dem är relativt välbe-
varade och starkt bidragande till ortens bebyggelsekaraktär. Huvuddelen av 
bebyggelsen är dock från 1960-70-tal. Under de senaste 30 åren har endast 
enstaka nya villor tillkommit.

Det fi nns ca 100 villor i samhället, 60 hyresrätter och inga bostadsrätter. När 
det gäller hyresrätter fi nns hos Bofast 8 lägenheter och hos Gislavedshus 
ca 40. I dagsläget står en del av dessa lägenheter tomma. Utöver detta hyrs 
några lägenheter ut av privatpersoner.

Tekniska kontoret ansvarar för skötseln av offentliga grönytor och gröna ar-
rangemang i Broaryd. Tillsyn och bevattning av dessa sköts dock ideellt av de 
boende på orten. 

Mark
Broaryd ligger i en halvöppen och småkuperad terräng. En del mark utmed 
Hestravägen är ganska fuktig. 

Kommunen äger totalt ca 369 000 m2 mark i Broaryd.  Ca 9 600 m2 av denna 
är planlagd och byggklar och ca 8 300 m2 är byggklar efter viss investering. 
I Broaryd fi nns ca 45 400 m2 planlagd mark för järnvägsändamål. Av denna 
äger kommunen ca 29 500 m2. Totalt fi nns ca 120 600 m2 industrimark. Av 
denna äger kommunen ca 17 900 m2.

Industrin har på senare år haft en positiv utveckling och idag fi nns begrän-
sat med industrimark för ytterligare utbyggnad, eller nya etableringar i redan 
utbyggda och mer attraktiva lägen. Söder om industriområdet vid Norra vägen/
väg 153 fi nns ett planlagt, men ej utbyggt, område för bostäder. Utifrån dagens 
krav på skyddsavstånd mm är avståndet mellan den befi ntliga industrin och 
dessa planlagda bostäder för kort. Ett större område i den nordvästra delen är 
också planlagt för industriändamål, men innehåller för närvarande tre bostads-
fastigheter, varav en köptes så sent som 2006.  

För närvarande fi nns inget känt behov av att bygga ut fl er bostäder i Broaryd, 
medan industrin kan förväntas ha ett större behov av utveckling. För att kunna 
möta framtidens behov i Broaryd har ortens sju gällande detaljplaner setts 
över och bedömning gjorts av eventuella förändringar i dessa. Detta behand-
las i delen Planförslag under rubriken Mark.

Vy i BroarydGislavedshus AB
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Kommunägd mark

Planlagt bostadsområde
ej utbyggt

Planlagd industrimark
innehållande bostäder
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Trafi k och kommunikationer
I Broaryd är kommunen väghållare för alla vägar utom Norra vägen, Östra 
vägen och väg 527/575. Dessa är Vägverket väghållare för. Vägverkets vägnät 
i Broaryd är bristfälliga på en del ställen. För kommunens vägar fi nns i dags-
läget inget behov av åtgärder. Trafi kmängden på väg 153 är ca 2 200 fordon/
dygn och på den mest trafi kbelastade vägsträckan inne i samhället ca 600 
fordon/dygn. Broarydsborna upplever avfarterna vid väg 153 som farliga och 
i behov av åtgärder. Väg 153 inbjuder också till höga hastigheter till följd av 
de bra siktförhållanden som råder. Väg 153 är rekommenderad väg för farligt 
gods.

I Broaryd fi nns idag 294 meter GC-väg och ytterligare ca 1 500 meter planeras 
enligt den nyligen antagna GC-vägsplanen för kommunen. 

De allmänna kommunikationerna består för Broaryds del av busslinje 247 
som trafi kerar sträckan Broaryd – Smålandsstenar med ca 6 turer till och från 
Broaryd varje vardag. Dessa turer fungerar främst som skolskjuts. På helgerna 
fi nns inget kollektivtrafi kutbud. Från Smålandsstenar och Skeppshult mot Hyl-
tebruk går buss 432. Det fi nns tre busshållplatser i Broaryd. 

Länstrafi ken har busslinjer som passar för elevresor både till Smålandsstenar 
och till Gislaved. Eleverna får busskort till dessa resor. Kommunens skolskjut-
sorganisation hämtar elever på landsbygden med skolskjuts för att de ska 
komma fram till busslinjen. De avstånd som gäller för att vara berättigad till 
skolskjuts är 2 km för elever i förskoleklass till skolår 3, 3 km för skolår 4-9 och 
6 km för gymnasieelever. 

Järnvägsövergången 
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förvärvats av kommunen för att säkerställa skyddet för vattentäkten.
Vattnet i Broaryd är av hög kvalitet och tillgången på vatten är god.
Nuvarande vattenverk i Broaryd byggdes 1966 och renoverades och moderni-
serades 2002. 

Avloppsreningsverket i Broaryd byggdes 1972 vid Fabriksgatan. I samband 
med byggandet av verket byggdes nya ledningar och utsläppspunkten för 
avloppsvattnet fl yttades från Hestrasjön till Hestrabäcken, norr om samhäl-
let. Reningsverket är byggt för mekanisk, biologisk och kemisk rening. Delar 
av samhället, industriområdet närmast Lundavägen, är idag inte anslutna till 
avloppsreningsverket utan till en trekammarbrunn norr om väg 153. I samband 
med Stebros nybyggnad på Östra industriområdet påbörjades arbetet för att 
ansluta även denna del av samhället till avloppssystemet. 

I de äldre delarna av Broaryd byggdes ledningsnätet ut med ett kombinerat 
system för spill- och dagvatten. I samband med att gatorna byggdes ut och 
asfalterades, i början av 1970-talet, kompletterades ledningsnätet med dag-
vattenledningar. Merparten av fastigheterna i Broaryd har idag möjlighet att 
avleda sitt dagvatten till separat dagvattenledning. Den äldre bebyggelsen har 
trots detta i nuläget inte separerat dag- och spillvatten. Merparten av bostads-
husens dräneringsledningar är också anslutna till spillvattensystemet. Något 
krav från kommunen på frånkoppling av dag- och dräneringsvatten har ännu 
inte ställts på befi ntlig bebyggelse. Att en stor del av fastigheterna släpper dag- 
och dräneringsvatten i spillvattennätet, via otäta ledningar med stort inläckage 
som följd, visar sig som stora fl öden vid regnväder och högt grundvatten. Detta 
stör driften i avloppsreningsverket.

Kompletteringstrafi ken är landsbygdens kollektivtrafi k. Alla som har 1,5 kilome-
ter till närmaste busslinje har möjlighet att resa två gånger per vecka. Trafi ken 
är till för alla, oavsett ålder eller folkbokföringsort. Resmålet är serviceorten 
inom området, vilket innebär Smålandsstenar för Broarydsborna. 

Godset i kommunen transporteras idag till största delen med lastbil. Den 
största omlastningscentralen fi nns i Smålandsstenar. Det miljövänliga konkur-
rensalternativet järnvägen för persontrafi k har lagts ner i Broaryd, men gods 
går till Burseryd. Tåg för persontrafi k fi nns närmast i Smålandsstenar och 
Landeryd. Flygplats fi nns i Halmstad.

Teknisk försörjning
Energi
E.ON Elnät Sverige AB tillhandahåller elledningsnätet i Broaryd. Försörjningen 
till orten kommer från Landeryd och nätet på denna del beskrivs som en 
mycket stark konstruktion. Elförsörjningen har blivit mer stabil efter stormarna 
Gudrun och Per. Halva sträckan kablifi erades efter Gudrun och delar av andra 
halvan, som förstördes vid Per i januari 2007, ska också kablifi eras. Gislaveds 
Energi står för gatubelysningen i Broaryd.

Reservmatning av el fi nns från Burseryd och i viss mån också från Landeryd 
via Gryteryd. För den nordvästra delen av samhället, där bl a vattenverket 
är anslutet, fi nns ingen reservmatning. Kommunen har emellertid installerat 
reservkraft för vattenverket.

Vatten och avlopp
Den nuvarande vattentäkten med två vattenbrunnar byggdes på kyrkans mark 
norr om vattenverket 1963. Markområdet närmast vattentäkten har senare 
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På tomten till vattenverket fi nns en avloppspumpstation som pumpar avlopps-
vatten från området vid Klockargårdsskolan och Lugnet.
Avfall
Förr var avfallshanteringen en del av gaturenhållningen och sköttes ända till 
en början av 1900-talet av kringliggande jordbruk. Successivt blev avfallshan-
teringen en kommunal angelägenhet, antingen som entreprenad eller i egen 
regi, och de senaste åren har det kommunala ansvaret dessutom reglerats i 
lagstiftningen. 

Ansvaret för avfallet vilar idag på tre parter. Kommunen är ansvarig för hus-
hållsavfall, producenterna för det avfall som omfattas av producentansvar 
och den som ger upphov till annat avfall ansvarar själv för det. Idag fi nns fem 
producentansvar; förpackningar av olika materialslag, returpapper, däck, bilar 
samt elektroniska produkter.

I Broaryd fi nns en återvinningsstation vid affären på Norra vägen. Ansvaret 
för skötseln av återvinningscentralen vilar på förpackningsproducenterna, 
men i realiteten sköts återvinningscentralen till största del av privatpersoner i 
Broaryd. Återvinningscentral för ortens invånare fi nns närmast i Smålandsste-
nar. Anläggning för trädgårdsavfall fi nns i Burseryd och Smålandsstenar. Vid 
placering av miljöstation är, från Förpackningsinsamlingens sida, dess närhet 
till annan service, som t ex en matvaruaffär, av stor vikt. Försvinner sådan 
service, fi nns risk att även miljöstationen plockas bort.

Telekommunikation och master
Telefonen kom till Broaryd 1909. Det allmänna telefonnätet är ett enormt om-
fattande, tekniskt avancerat kommunikationssystem som byggts upp under en 
tidsrymd av bara något mer än hundra år.

Det fasta nätet för telefoni i vårt land består av lokala och regionala delar som 
är sammankopplade i ett nationellt och internationellt nätverk. Kommunens 
orter är anslutna till Teliasoneras nationella och internationella nät med fi ber-
kabel. Dessa avslutas i den lokala telestationen där övergång från fi ber till 
koppar sker.

Tätorten Broaryd har sedan 2005 haft tillgång till optofi ber med mycket hög 
överföringskapacitet. Teleabonnenter i tätorten och de som är anslutna till 
Broaryds telestation i omgivande landsbygd kan även erbjudas fast uppkopp-
ling, ADSL, med varierande kapacitet, beroende på teleledningarnas längd 
och kvalitet. Till optofi bernätet är genom BiggNet samtliga kommunala verk-
samheter som skola, bibliotek och äldreboende samt ett antal privata företag 
anslutna.

Tidigare uppstod ibland problem för socialförvaltningen att kommunicera med 
förvaltningens verksamheter då en del el- och teleavbrott förekommer i detta 
område. Kommunen har därför installerat IP-telefoni för att säkra förbindelsen.

3G master byggs för närvarande för att få täckning för tredje generationens 
mobiltelefoner, 3G masterna är vanligtvis 40-60 meter höga, men kan vara upp 
till 90 meter. Det fi nns inga mobiltelefonmaster inom planområdet.
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Kultur och fritid
I Broaryd, liksom på många andra orter, fi nns en hel del historia bevarad. 
En del av denna fi nns för beskådan på Hembygdsmuseet i skolans lokaler. 
Föremålen, som användes i bondehushåll förr, är samlade av hemmansäga-
ren Johan Oskar Haraldsson i Hensnäs. Sammanlagt fi nns över 700 föremål i 
samlingen.

Ett annat museum i Broaryd är Signe Haraldssons på Hestravägen, bredvid 
Sparbankshuset. Signe Haraldsson bedrev en affärsrörelse i Broaryd un-
der många år med start på 1920-talet. På 1930-talet byggde hon huset, där 
museet idag fi nns, och öppnade sin modeaffär där. Systern Lilly fl yttade till Ny-
näshamn och tog sedan med sig modekläder till butiken i Broaryd. När Signe 
blev ålderstigen inredde Lilly museet med föremål från alla de resor hon gjort 
runtom i världen genom åren. Lilly besökte alla världsdelar utom Australien. 
Länsmyndigheterna har kontaktats av förvaltaren för hjälp med att återigen 
öppna upp museet, men inget har i dagsläget hänt. Huset har bevarats intakt 
sedan det byggdes.

Biblioteket, vilket är samlokaliserat med skolan, är en välbesökt plats i Broa-
ryd. Biblioteket har öppet sex timmar per vecka för allmänheten samt fem 
timmar för skolan och erbjuder en rad olika aktiviteter. Exempelvis bjuds på 
sagostunder, fi lmvisning, barnteater, diverse utställningar samt information 
om konsumenträtt. Jämför man Broaryds bibliotek med kommunens andra 
bibliotek på övriga orter ser man att Broaryd har fl est lån med 9,6 stycken per 
person och år. I det stora hela har Broaryds bibliotek haft något färre lån de 
senaste tre åren, men det har även samtliga övriga bibliotek i kommunen haft.

I Broaryd fi nns också ett fl ertal föreningar; Broaryds tennisklubb, Alliansför-
samlingen, Broaryds GOIF, Broaryds Pistolklubb, Broaryds samhällsförening, 
Hembygdsföreningen, Hestra Motorcykelklubb samt Burseryds och Broaryds 
SPF. Föreningsverksamheten och kyrkornas verksamhet har länge utgjort en 
stor och viktig källa till fritidsaktiviteter och social samvaro för Broarydsborna.

Samlingsplatser
Broarydsborna träffas exempelvis i affären eller umgås i det i affären inrymda 
caféet. Äldre invånare tar med sig kaffe och fi kar med jämngamla på Lugnet. 
Föräldrar, mor- och farföräldrar samt Fritids träffas på lekplatsen vid Dala-
vägen. Idag fi nns emellertid inga sittplatser på lekplatsen, utan de vuxna är 
hänvisade att sitta t ex på kanten till sandlådan. Lekplats har också tidigare 
funnits i Bergåsa vilken blivit borttagen av AB Gislavedshus p g a att det inte 
bor några barn i gislavedshus lägenheter. I de omgivande villorna bor däremot 
en hel del barn. 

Spontant träffas ungdomar vid Gula huset/skolan. Eftersom det inte fi nns 
några bussförbindelser fredag- och lördagkvällar till andra orter begränsas 
ungdomars tillgång till fritidsaktiviteter. Detta anses bidra till att många, främst 
pojkar, sitter hemma och umgås vid eller via sina datorer. 

Gula huset används till mycket. Här erbjuds trevlig atmosfär, fi nns tillgång till 
kök och möjlighet till övernattning. I huset fi nns samordnade aktiviteter för 
ungdomar, där föräldrar frivilligt ställer upp och arbetar. På dagarna används 
huset av pensionärer till möten och kursverksamhet. Broaryds GOIF använder 
det som klubblokal.Vid mer ordande sammankomster som kalas och liknande 
kan man hyra Gula huset och Församlingshemmet. 

Biblioteket
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Vid skolan i Broaryd fi nns en näridrottsplats som inbjuder till samling och ak-
tivitet i närmiljön. Vintertid spolas ofta is på tennisbanan, vilket ger ytterligare 
en anledning att mötas utomhus. Spolningen ordnas privat av föräldrar men 
isbanan används fl itigt också av kommunen genom skolan. Broarydsborna har 
också anlagt en plats för beachvolleyboll. En väl fungerande grillplats fi nns 
även det i området. Boulebana fi nns i Bergåsa och närmaste allmänna bad-
plats fi nns i Örsjön, ca 5 km längre västerut. 

I Broaryd fi nns tre kyrkor, Svenska kyrkan, Filadelfi aförsamlingen och Allians-
församlingen. På helgerna bedrivs Tonår, som ett samarbete mellan Allians-
kyrkan i Broaryd och Burseryd. Filadelfi aförsamlingen är idag inte så aktiv och 
ungdomsverksamhet fi nns inte. Svenska kyrkan har barn- och körverksamhet.

Miljö och natur
Natur 
I Broaryd fi nns naturen både i och runtomkring tätorten. 

Barrskogen dominerar runt orten och på fl era håll syns spåren efter stormarnas 
verkningar i form av stora hyggen. Lövträd fi nns både som inblandning i barrsko-
gen nära bebyggelsen men också som solitärträd i bebyggelsen. Broaryd har 
ett antal större lövträd främst i form av ek och lönn, både i villaträdgårdar och på 
mera allmänna platser. Det främsta exemplet på stora lövträd är den stora eken 
(1) vid affären. De stora träden är värdefulla både från biologisk och estetisk 
synpunkt och utgör ett karakteristiskt element i Broaryds samhälle. 

Det öppna landskapet fi nns också representerat i form av jordbrukslandskapet 
kring kyrkan som där skapar en tilltalande landskapsbild. Jordbruksmark fi nns 
också i andra delar av Broaryd där åker- och betesmark ligger insprängda i 
skogsmark. 

Tillgång till natur och rekreationsområden är viktigt för förskola och skola. Om-
råden som används mycket av barnen i Broaryd framgår av kartan.

Särskilt värdefulla naturområden
2. Södra Hestra hembygdsgård har förutom sina kulturhistoriska värden även 
höga naturvärden. Området har pekats ut som ett ängs- och hagmarksobjekt 
i de inventeringar som gjorts av värdefulla naturliga fodermarker. Hembygds-
gården slås fortfarande men de hävdgynnade arterna är få. Det täta trädskiktet 
är troligen förklaringen till detta. Naturvärdena i objektet är knutna till de grova 
ekarna, här hittades bland annat lunglav en sällsynt rödlistad art. 

Tennisbana
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3. Den branta sluttningen ner mot Hestrasjöns norra strand hyser ett blandat 
lövträdsbestånd med, på sina håll, inslag av större ekar. Området är värdefullt 
botaniskt och ornitologiskt med den varierande lövträdsblandningen och när-
heten till Hestrasjöns vassruggar. Utöver naturvärdena så är gångpromenaden 
längs sjöstranden ett mycket attraktivt närströvområde. Områden av denna typ 
kräver skötsel.

4. Norr om Håkanssons väg, i höjd med Björkvägens anslutning, fi nns ett 
skogsområde med tätvuxen lövskog i alla åldrar. Området är snårigt med före-
komst av död ved och har ett högre naturvärde jämfört med omgivningen.

5. På östra sidan om infartsvägen till tätorten från väg 153 fi nns en betesmark 
med en äldre lada. På det gamla gårdsområdet växer ett antal äldre lövträd, 
främst lönn, som har ett visst bevarandevärde. 

Sjöar och vattendrag
6. Hestrasjön är cirka 23 ha stor och ingår via Hestrabäcken i Västeråns avrin-
ningsområde. Sjön är sänkt i början av 1900-talet och mycket grund, som mest 
1,4 meter djup. Sjön är försurningsbelastad och kalkas årligen. Sjön är nä-
ringsrik med höga halter av näringsämnen och har ett starkt färgat vatten med 

Hestrasjön vid LugnetVy från Hembygdsgården
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mycket litet siktdjup. På grund av näringsämnespåverkan och det ringa djupet 
håller sjön på att växa igen. De redan omfattande vassbältena kan i framtiden 
förväntas breda ut sig ytterligare. Igenväxningen med stora vassområden gör 
sjön betydelsefull för fågellivet. Hestrasjön är med sitt ringa djup och sina igen-
växningstendenser inte lämplig som badsjö.

I Hestrasjön fi nns mört, braxen, abborre och gädda. Sjön domineras av mört-
fi skar vilket kan bero på näringspåverkan på sjön. Fiskbeståndet bedöms tack 
vare kalkning numera vara opåverkat av försurning. 

7. Utloppet från Hestrasjön, Hestrabäcken, har bedömts ha naturvärden och 
utgör en nyckelbiotop. Bäcken som helhet har bedömts ha måttligt naturvärde, 
naturvärdesklass 3 enligt Naturvärdesbedömningen av vattendrag. Hestra-
bäcken är påverkad genom att delar av vattendraget är omgrävt och utgör 
recipient för Broaryds reningsverk.     
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I delar av Broaryd, från järnvägen västerut mot kyrkan och på båda sidor av 
sjön, består jordarterna av isälvsmaterial med goda tillgångar på grundvatten. 
Isälvsmaterialet är av grövre grusfraktioner med snabb infi ltrationshastighet vil-
ket gör att grundvattentillgångarna också är känsliga för föroreningar. Broaryds 
vattentäkt är belägen i de norra delarna av grundvattentillgången. 

Grundvatten

Vy över Hestrasjön
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Kulturhistoria
Fornlämningar
Riksantikvarieämbetet inventerade fornlämningar i Södra Hestra socken 1953 
och förtecknade 22 forngravar på 18 platser. 1983 reviderades kartan och 225 
R–markerade platser pekades ut och då även med boplatser från förhistorisk 
och historisk tid. 
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Det fi nns nio fornlämningar registrerade inom planområdet; 
· Hembygdsgården
· 2 stensättningar
· 1 röse
· Soluret
· Fyndsamling, museet i skolans lokaler
· 1 gravsten på kyrkogården
· 1 trolig stenåldersboplats
· 1 bebyggelsehusgrund i Beatelycke

Kulturhistoriskt intressant bebyggelse
I Broaryd fi nns inget byggnadsminne, men fl era kulturhistoriskt intressanta 
byggnader. Det är framför allt i området i anslutning till kyrkan och prästgår-
den som det fi nns bebyggelse med stort kulturhistoriskt bevarandevärde. Den 
kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen redovisas i planförslaget.

Johannes Bengtsson uppfann i början av 1900-talet Jätten i Bro, vilken under-
lättade det tunga arbetet med att plocka bort de stora stenarna på markerna. 
Två Jättar fi nns att beskåda i Broaryd, en vid hembygdsparken och en i cen-
trum vid affären. 

Länsstyrelsen i Jönköpingslän har gjort en frikyrkoinventering som omfat-
tar alla frikyrkor i länet samt en industrihistorisk inventering som omfattar de 
kulturhistoriskt intressantaste anläggningarna. Den starka frikyrkligheten och 
de många småindustrierna har båda som företelser spelat en stor roll i Jön-
köpings läns historia. Frikyrkoinventeringen omfattar i Broaryd 4 objekt (se 
karta); 1 Hestra mission, 2 Filadelfi a, 3 (gamla) Filadelfi a, 4 Filadelfi a (Carl 
Larssons speceriaffär). Fornminnen enligt fornminnesregistretregistret

Hembygdsgården


