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Befolkningsförändring
Vad gäller befolkningsutveckling följer Gislaveds 
tätort i stort samman trend som kommunen som 
helhet. Befolkningen har minskat successivt sedan 
år 2000 för att under 2007 öka något igen. Den 
brutna trenden beror dock i första hand på den 
ökade invandring som vi sett de senaste två åren, 
både nationellt och i kommunen. Om förhållandet 
mellan den inrikes inflyttningen och den inri-
kes utflyttningen består kommer befolkningen i 
Gislaveds tätort sannolikt att minska successivt de 
kommande tio åren på grund av att inflyttningen 
inte kan kompensera för utflyttningen. Föränd-
ringar i människors flyttmönster kan dock påverka 
befolkningsutvecklingen.

Det finns några särskilt intressanta befolkningsför-
ändringar som i framtiden sannolikt kommer att 
påverka befolkningsutvecklingen. För det första 
så kommer snart stora årskullar att gå ut gymna-
siet. Många av dessa kommer förmodligen att gå 
vidare till studier och arbete i högskolestäderna 
och storstadsregionerna och därmed att flytta från 
Gislaved. Detta kan självklart komma att påverka 
befolkningsutvecklingen negativt. För det andra 

minskar antalet barn i skolåldern vilket påverkar 
skolans verksamhet. En tredje intressant föränd-
ring är den som sker i och med att den stora grup-
pen 40-talister går i pension. Dessa förändringar 
kan komma att ställa helt nya krav på kommunen. 

Omvärlden påverkar också befolkningsutveckling-
en i Gislaved. Gislaveds näringsliv har traditio-
nellt sett varit mindre känsligt för lågkonjunkturer 
än på många andra orter. Vid en lågkonjunktur kan 
därför inflyttningen komma att öka till Gislaved 
som en följd av att här finns arbete att erbjuda. 
Viktigt då är förstås att Gislaved kan erbjuda att-
raktiva boendemöjligheter i förhållande till grann-
kommunerna. 

En annan fråga är hur de framtida förutspådda 
klimatförändringarna kommer att påverka Gisla-
ved. Å ena sidan kan ett ökat bensinpris leda till 
minskad pendling och att fler bosätter sig i en ort 
som Gislaved som har stor inpendling. Å andra 
sidan kan ökade energipriser leda till att industrin 
väljer att etablera sig på andra ställen, till exempel 
i hamnstäder för att minska transportkostnaderna. 
Delar av Gislaveds industri är också energikrä-
vande.

Befolkningsutveckling i Gislaveds tätort 
jämfört med Gislaveds kommun 1974-2007
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Befolkningssammansättning
Befolkningen i 
Gislaveds tätort är 
förhållandevis ung. 
Av det totala antalet 
invånare är 31 % 
under 20 år, att 
jämföra med 
Gislaveds kommun 
där andelen personer under 20 år är 27 %. Vidare 
är 60 % av Gislaveds tätorts befolkning under 45 
år. Motsvarande siffra för kommunen är 58 %. 
(SCB 2007)

Gislaveds tätort har också en lägre andel äldre än 
resten av kommunen. I Gislaveds tätort är 4 % av 
befolkningen över 80 år medan motsvarande siffra 
för hela kommunen är 5 %. Befolkningspyrami-
den visar till viss del en positiv bild med de största 
åldersklasserna bland tonåringarna och personer 
runt 40 år. Dock finns där tydliga negativa ten-
denser, som det låga födelsetalet och bristen på 
invånare i åren 20-35. (SCB 2007)

Befolkningsstruktur
Gislaveds befolkning är vad det gäller ålder och 
utländsk bakgrund delvis ojämt fördelade på olika 
områden i Gislaved. Område 15 och 16 (se Karta 
1), Trasten och Gullvivan skiljer tydligt ut sig vad 
det gäller andel invånare med utländsk bakgrund 
(utrikes född eller född i Sverige med båda för-
äldrarna födda utomlands). I Gislaveds tätort som 
helhet har 32,2 % utländsk bakgrund. De vanli-
gaste ursprungsländerna bland de med utländsk 
bakgrund är: Somalia, Finland, Bosnien Hercego-
vina och före detta Jugoslavien. 

Andelen barn 0-6 år är också störst i område 
15, Trasten, där det uppgår till 16 %. För övriga 
delområden i Gislaved ligger andelen barn mellan 
6 och 9 %. Åldersstrukturen flukturerar dock över 
tiden då generationsväxlingar ofta kan ske i stora 
delar av ett bostadsområde samtidigt. 

De centrala delarna (område 14) har den högsta 
andelen äldre över 65 år, 23 % . Ett annat område 
med en hög andel äldre är område 18 med 21 % 
äldre över 65 år. Inom detta område ligger dock 
de båda äldreboendena Vitsippan och Hemgården 
vilket påverkar statistiken. (SCB, 2007)
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1.Södergården 
västra
tot.       552
0-6          46- 8%
7-15   90 - 16%
65-     56 - 10%

2.Södergården 
östra 
tot.  522
0-6            35 - 6%
7-15      68 - 12%
65-            45 - 9%

3. Reftelevägen
tot.  560
0-6             49 - 9%
7-15       68 - 12%
65-             73 - 13%

18. Rödjan
tot.       709
0-6            54 - 8%
7-15          90 - 13%
65-          152 - 21%

4. Henja södra 
industriområde
tot.  0

16. Gullvivan
tot.      255
0-6            15 - 6%
7-15          18 - 7%
65-            54 - 21%

15.Trasten
 tot.     842
0-6          135 - 16%
7-15        135 - 16%
65-            59 - 7%

12. Hallarydsvä-
gen 
tot.     845
 0-6            54 - 6%
7-15        113 - 13%
65-          143 - 17%

5. Henja norra 
industriområde
tot.        5

7. Gyllenfors bo-
stadsområde
tot.  290
0-6            27 - 9%
7-15          44 - 15%
65-            19 - 7%

9. Lundåkra
tot.      1172
0-6            99 - 8%
7-15        157 - 13%
65-          190 - 16%

8. Gyllenfors in-
dustriområde
tot.  15

14.Centrum
 tot.      1464
0-6             64 - 4%
7-15         108 - 7%
65-           385- 26%

13. Gamla Henja
tot.  859
0-6          57 - 7%
7-15       125 - 15 %
65-         137- 16%

10. Högåsstigen 
tot.    242
0-6            18 - 7%
7-15          37 - 15%
65-            55 - 23%

6. Nya Henja
tot.  1108
0-6           102 - 9%
7-15         173 -16%
65-             65 -  6%

11. Gröna vägen
tot.     362
0-6            25 - 7%
7-15          28 - 8%
65-            69 - 19%

17. Mårtensgatan 
tot. 29 
 

Karta 1 Befolkningsstruktur
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Boende och mark
Inför arbetet med fördjupad översiktsplan för 
Gislaved har en fokusgrupp diskuterat boendefrå-
gorna. Sammanfattning av fokusgruppens syn-
punkter:

B ● landad bebyggelse, högt och lågt, eget ägande  
 och hyresrätter.

Tillgängligör Nissan. ●
Förtäta i centrum. ●

Bostäder
Villor är den dominerande hustypen i Gislaved. 
De centrala delarna av Gislaved domineras av 
individuellt utformade hus medan områden som 
Sörgården och nya Henja har mycket grupphusbe-
byggelse. 

Drygt hälften av bostäderna i Gislaved utgörs av 
villor medan hyresrätterna står för cirka 30 % och 
bostadsrätterna står för cirka 15 %. 

Det största bostadsbolaget i Gislaved är Gislaveds 
hus som i Gislaveds tätort äger 1095 lägenheter. 
Lägenheterna fördelar sig på 18 % ettor, 41 % 
tvåor, 31 % treor och 8 % fyror. I augusti 2008 
hade Gislavedshus runt 70 lediga lägenheter i Gis-
laved. Lediga hyresrätter fanns främst på Trasten 

och i Henja. Samtliga lediga lägenheter var 2:or 
och 3:or. Det finns efterfrågan på attraktiva bo-
städer till exempel i centrala lägen. Gislavedshus 
är de enda som har byggt nya lägenheter under 
de senaste åren. De har byggt nya lägenheter på 
Stationsallen och Ängsgatan. 

Det är svårt att veta hur efterfrågan på bostads-
marknaden kommer se ut framöver, förändrad 
åldersstruktur och nya önskemål hos de som söker  
bostad kan ändra förutsättningarna.

Mark för bostäder
Under de senaste 10 åren har, i Gislaveds tätort, 
kommunen sålt 2,8 hektar mark för flerbostadshus 
och 31 småhustomter.

 På kommunala mark finns i dag 65 byggklara 
tomter. I vissa fall finns ej bebyggd mark där 
detaljplanen möjliggör även för flerhusbebyggelse 
till exempel vid Vitsippan.
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Område Privat mark Kommunal 
byggklar mark

Planlagd ej 
utbyggd mark

Varav teck-
nade tomter

Åviksgatan 1

Norra Nissastigen 2 9

Vitsippan 3

Järnvägsgatan 2

Skogsbäck 13 18

Granaten 1

Henja 1

Mogatan 1

Södergatan 1

Skomakargärdet 1 3 2

Skomakargärdet 2 27 6

Anderstorpsvägen

St
or

ga
ta

n

Danska vägen

H
olm

engatan
S

öd
er

ga
ta

n

Vitsippan

Granaten

Skogsbäck
M

ogatan

Järnvägsgatan Henja

Skomakargärdet 

Karta 2 Lediga tomter 2008.04.29

Åviksvägen

Smålandia

Norra Storgstan

Planlagd ej ut-
byggd mark
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Arbetsmarknad
2005 arbetade 33 % av de förvärvsarbetande inom 
tillverkning och utvinning. De tre största följande 
branscherna är vård och omsorg, handel och 
kommunikation samt utbildning och forskning. 
Andelen som arbetar inom tillverkningsindustrin i 
Gislaved är hög i jämförelse med resten av Sveri-
ge. 2006 arbetade 47 % i Gislavedskommun inom 
tillverkningsindustrin medan motsvarande siffra 
för hela Sverige är endast 17 %.

Arbetslösheten i Gislaveds kommun är låg. 2007 
var arbetslösheten i Gislaveds kommun 2,1 %, att 
jämföras med Jönköpings län där arbetslösheten 
var 2,4 % och riket där arbetslösheten var 3,2 %.

Förvärvsarbetande 16- år med arbetsplats i området efter 
näringsgren 
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Utbildningsnivå
2006 hade i Gislaveds tätort 25 % av befolkningen 
20-64 år endast en för gymnasial utbildning, 56 
% hade en gymnasieutbildning och 18 % hade 
en eftergymnasial utbildning.  Utbildningsnivån i 
Gislaveds tätort följer utbildningsnivån i kommu-
nen.  Framförallt är andelen med eftergymnasial 
utbildning låg i Gislaveds kommun i jämförelse 
med riket. 

arBetslIv



Bo och leva i Gislaved, Underlagshäfte 3, Fördjupad översiktsplan för Gislaved

9

Förvärvsarbetande 16- år med arbetsplats i området efter 
näringsgren 
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ÖVrIGA pENDLINGSOrTEr
Totalt pendlar 600 personer in från 
och 509 personer ()ut till följande 
ställen:
Tranemo, Hylte, Göteborg, Halm-
stad, Jönköping, Borås, Vaggeryd, 
Stockholm
Reftele landsbygd, Hestra tätort, 
Gislaved landsbygd, Reftele tätort, 
Villstad landsbygd, Burseryds 
landsbygd, Hestra landsbygd, 
Burseryds tätort, Anderstorps 
landsbygd, Broaryds landsbygd, 
Skeppshult tätort, Broaryds tätort, 
Burseryd landsbygd

Pendling
4621 personer förvärvsarbetar i Gislaveds tätort. 
2042 personer pendlar ut från Gislaved för arbete 
på andra orter och 2263 personer pendlar in till 
Gislaved. Det innebär en nettopendling på 194 
personer. Fler pendlar alltså in till Gislaved än 
som pendlar ut frånl Gislaved. 

Utpendlingen från Gislaved går framförallt till 
Värnamo, Gnosjö och Smålandsstenar. Inpend-
ling till Gislaved sker framförallt från Tranemo, 
Värnamo, Gnosjö, Anderstorp, Smålandsstenar 

och Gislaveds landsbygd. Samtidigt är dock 
pendlingen till och från Gislaved väldigt spridd. 
Framförallt berörs de flesta orter inom Gislaveds 
kommun samt större delen av kommunens lands-
bygd men även ett flertal orter utom kommunen. 
Broaryds tätort och Broaryds landsbygd är de om-
råden i kommunen där det endast sker inpendling 
till Gislaved. Utpendlingen från Gislaved berör ett 
större antal orter utanför kommunen än inpend-
lingen till Gislaved. (SCB, 2007)

Karta 3. Orter med den största in- och utpendlingen till/från 
Gislaved
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socIal servIce

Socialnämnden ansvarar för att tillgodose kom-
muninvånarnas behov av omsorg, service och 
omvårdnad inom äldre- och handikappomsorg, 
individ- och familjeomsorg, flyktingmottagning 
samt vård och stöd till vuxna långvarigt sjuka. För 
att upprätthålla en god kvalitet i de insatser som 
ges sker ett ständigt samarbete med andra sam-
hällsaktörer såsom länsstyrelse, landsting, försäk-
ringskassa, arbetsförmedling m fl. 

Individ- och familjeomsorgen
Inom individ- och familjeomsorgen samordnas 
alla insatser som kommunen skall svara för i form 
av bistånd och stöd till kommunens invånare i 
enlighet med gällande lagstiftning, kommunala 
riktlinjer och målsättningar. Förutom de ”tradi-
tionella” socialtjänstuppgifterna såsom insatser 
till barn/unga och deras familjer, insatser till 
missbrukare samt frågor kring försörjning har 

verksamheten också ansvar för de kommunala 
arbetsmarknadsinsatserna samt för kommunens 
flyktingmottagande.

Från nyåret 2008/2009 kommer verksamheten att 
vara lokaliserad till Gislaved.
I särskilda lokaler finns

Henjahemmet, boende och öppenvårds- ●
    behandling för missbrukare 

Socialmedicinsk behandlingscentral,  ●
Arbetsmarknadsenhet ●
Ungdomsmottagning ●

Äldre- och handikappomsorgen
Inom äldre- och handikappomsorgen ges omsorg, 
service och omvårdnad till personer som är funk-
tionshindrade. Äldre- och handikappomsorgen är 
uppdelad på äldreomsorg, särskild omsorg och 
socialpsykiatri.

I de särskilda boendeformerna har kommunen an-
svar för hälso- och sjukvården, för personer som 
bor i ordinärt boende är det fortfarande landsting-
ets ansvar.

Äldreomsorgen i Gislaveds tätort består av om-
sorg i hemmet (hemtjänst), Vitsippans äldrebo-
ende, Gislows dagcentral med omkringliggande 
servicelägenheter, samt äldreboendet Hemgården. 
Hemgården står inför en ombyggnad till ett de-
menscentrum.

Gislows dagcentral är en öppen mötesplats för 
äldre människor. Här finns lunchrestaurang/café 
och aktiviteter av olika slag.

Särskilda omsorgen
Den särskilda omsorgen vänder sig till de personer 
som har insatser enligt Lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade. I Gislaved finns 17 
platser i gruppbostad och ett korttidshem samt 
dagverksamhet.

En ny gruppbostad är planerad att starta i slutet 
av år 2008. Dagverksamheten kommer att utökas 
under år 2009.
 Karta 5. Social Service i Gislaved
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Socialpsykiatrin
Verksamheten inom socialpsykiatrin är inriktad på 
att ge stöd, service och vård till vuxna långvarigt 
psykiskt funktionshindrade personer. Inom verk-
samhetsområdet finns ett väl utbyggt boendestöd. 
En gedigen satsning har gjorts för att höja kvali-
teten för de långvarigt psykiskt sjuka genom en 
strukturerad samverkan med landstingets psykia-
tri. Verksamheten är samlad ”under samma tak” i 
Gislowska villan i Gislaved.

Sjukvård
I Gislaved finns vårdcentral och folktandvård. 
Gislaved tillhör Värnamos sjukhusområde och 
närmsta sjukhus finns i Värnamo. 

Det finns ett önskemål om en familjecentral i Gis-
laved om 700 m2.

Tillgänglighet  och trygghet
 Grunden för svensk handikappolitik är att funk-
tionshindrade ska ha samma rättigheter och 
möjligheter som andra människor. Ett av de 
prioriterade områdena är tillgänglighet och av 
Plan- och bygglagen framgår att enkelt avhjälpta 
hinder i den offentliga miljön ska åtgärdas. För 
Gislaveds kommun har en inventering av enkelt 
avhjälpta hinder i kommunens publika lokaler 
samt allmänna platser utförts under 2007. I Gis-
laveds tätort omfattar inventeringen 51 objekt, i 
form av; Gisleområdet, Gula huset, musikskolan, 
biblioteket, Borgen, Gisle sportcenter, Skolor, 
förskolor, föreningslokaler, parker, gator, torg och 
övergångsställen. I dessa miljöer ska enkla åtgär-
der så som ledstänger, skyltar, förändrade markbe-
läggningar och kontrastmarkeringar göras för att 
förbättra tillgängligheten. 

För Gislaveds kommun finns även en tillgänglig-
hetsguide.

Det är viktigt att skilja mellan faktisk tillgäng-
lighet och upplevd tillgänglighet. Upplevd till-
gänglighet påverkas till exempel av om det känns 
tryggt att gå genom ett område och om man 
måste korsa stora vägar. rädslan för att bli utsatt 
för brott upplevs olika beroende på vem man är, 

vilken grupp man tillhör och hur gammal man är. 
Unga män utsätts oftare än äldre människor för 
våld men är ändå de som är minst rädda. Statistik 
från SCB visar att brottsligheten i Gislaveds kom-
mun är lägre än både länets och rikets snitt. 

Otrygghet handlar om känslor och inte om fak-
tiska risker. Det finns dock ett visst samband 
mellan ökad mängd brott och ökad otrygghet. De 
så kallade mängd brotten, t.ex. stöld ur bil, inbrott 
och skadegörelse utgör merparten av alla brott och 
sker ofta i anslutning till våra bostäder.

Projektet BO tryggt 05 (polismyndigheten i Stock-
holm) har tagit fram en del faktorer som ökar 
tryggheten och minskar mängden brott:

God överblickbarhet ●
Goda möjligheter att orientera sig  ●
Befolkade uterum med en blandad befolkning  ●
Goda inbrottsskydd  ●
Hög skötselstandard, snabba åtgärder vad   ●

 det gäller klotter och skadegörelse
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I Sörgårdsskolans skolområde ingår 
I ur och skur förskolan, parkgårdens 
förskola och Sörgårdsskolan samt 
familjedaghem r. Sammanlagt finns 480 
elever.

I Gyllenforsskolans skolområde ingår 
Granatens förskola, Gyllengårdens 
förskola, Tallens förskola, Gyllenfors-
skolan och två familjedaghem. Läsåret 
07/08 går ca 470 elever på Gyllenfors.

I Gislaved finns även Galaxen en fristå-
ende Montessoriskola. på Montessori-
skolan går 54 elever.

Lundåkerskolan är en 7-9 skola med 
integrerad särskola och fritidsgård (fri-
tidsgården Z). Eleverna kommer från 
tätortens tre F-6 skolor. Läsåret 07/08 
går cirka 530 elever på Lundåkersko-
lan.

Framtiden
I Gislaved har stora årskullar lett till 
att det behövts 7 parallella klasser på 
låg- och mellanstadiet. De mindre 
årskullarna framöver gör att det på sikt 

kommer att räcka med 5,5-6 parallella årskurser. 
Av den anledningen flyttar verksamheten på Johan 
Orreskolan till Gullviveskolan. Gullviveskolan 
håller på att byggas om.

I dagsläget finns många förskoleplatser men få 
barn i Gyllenforsskolområde. Många barn anvisas 
därför till Gyllenforsområdet fast de inte bor där. 
Det råder dock osäkerhet om hur förskolan bör 
omstruktureras då det bland annat är beroende av 
var och hur mycket nya bostäder som kommer att 
byggas. 

Gislaveds gymnasium
På Gislaveds Gymnasium finns samlat:

Gymnasieutbildning ●
Vuxenutbildning ●
Högskoleutbildning ●
Yrkeshögskoleutbildning ●

skola och Barnomsorg

Karta 6. Förskolor och skolor

Grundskola och barnomsorg
I Gislaveds tätort finns tre skolområden med låg- 
och mellanstadieskolor samt förskolor: Sörgården, 
Gullvivan och Gyllenfors. I Gislaved finns även 
en Högstadieskola Lundåkerskolan samt ett gym-
nasium

Gullvivan består av Gullvivans språkförskola, 
Körsbärets förskola, Linnéans förskola, Solske-
nets förskola, Trastgårdens förskola, Gullvivesko-
lan och Johan Orreskolan.  Under läsåret 07/08 
finns ca 600 barn på Gullvivan. 
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Uppdragsutbildning ●
Gislaveds Gymnasium har cirka 1 370 ungdoms-
studerande från Gislaved, Gnosjö, Hylte med flera 
kommuner och cirka 350 vuxenstuderande på 
olika nivåer.

På Gislaveds gymnasium erbjuds 16 olika pro-
gram: Barn- och fritidsprogrammet, Byggpro-
grammet, Ekonomi- och entreprenörskapspro-
grammet, Elprogrammet, Estetiska programmet, 
Fordonsprogrammet, Gymnasiesärskolan, Gis-
laveds Lärlingsgymnasium, Handels- och admi-
nistrationsprogrammet, Individuella programmet, 
Industriprogrammet, Medieprogrammet, Naturve-
tenskapsprogrammet, Omvårdnadsprogrammet, 
Samhällsvetenskapsprogrammet, Teknikprogram-
met.

Gislaveds gymnasium erbjuder också ett antal 
profiler. It-profil, estetisk profil, idrottsprofil, inter-
nationellprofil, företags profil, egen profil.

På Gislaveds gymnasium går ca 1300 elever 
läsåret 07/08. Av dessa kommer 156 elever från 
annan kommun. 300 av kommunens ungdomar 
i gymnasieålder går i skola i annan kommun det 
motsvara 21 %. De flesta som går i andra kom-
muner har valt program som inte finns i Gislaveds 
kommun.

Framtid
Framtiden för Gymnasieskolan är oviss. GGVV-
regionen har haft en samverkan, GY 07, om 
utbildningar med så kallade frisök (eleverna kan 
söka till program som ej finns i hemkommunen i 
annan kommun och söker då på samma premisser 
som den kommunens elever). Av den anledningen 
har Gislaved lagt ner industriprogrammet som 
istället skulle finnas i Gnosjö och Fordonspro-
grammet som istället skulle finnas i Värnamo. Nu 

är det istället GY 09 som kommer att gälla och 
innehållet i den är ännu inte klart. Förändringen 
med frisök har börjat gälla i år men det har inte 
inneburit någon ändring i hur eleverna söker. 

Även komvux framtid är något osäker. Verksam-
heten på komvux har halverats som en följd av att 
möjligheterna till studiefinansiering har föränd-
rats. 

Karta 7. Skolområdena, boende i gränszonen får 
välja om de vill gå i Sörgårdsskolan eller Gullvi-
van. Skolskutsbarnen går på Gullvivan utom de 
från Henja och Hult som går på Gyllenforsskolan.
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Förskolornas nyttjande av 
utemiljön i Gislaved
personal på samtliga förskolor i Gislaved har 
tillfrågats om hur de nyttjar utemiljöer i Gislaved 
förutom den egna gården.

Förskolorna uttrycker att de har ett behov av att 
byta miljö i den dagliga verksamheten för att ge 
barnen nya intryck. Samtliga förskolor är också 
utanför förskolans område åtminstonde en gång i 
veckan. 

Gemensamt för alla förskolor är att de utnyttjar 
skogsmiljöer mycket. Alla förskolor har tillgång 
till en nära belägen skog. Personalen på de flesta 
förskolorna menade att det finns alldeles för få, 
bra belägna och väl utrustade lekplatser att tillgå i 
Gislaved.

Dalenparken har kommit att bli en central mitt-
punkt för Gislaveds förskolor. Till Dalenparken 
går alla förskolor (med ett undantag, förskolan 
Granaten) med barnen för att komma i kontakt 
med en annorlunda miljö än den de har på sin 
egen gård. 

Dalenparken ligger bra belägen. För de flesta för-
skolor är den belägen på ett rimligt avstånd för att 
gå dit med barnen då och då. 

Kyrkoparken, används flitigt av de flesta förskolor 
på Gullviveområdet. Förskolorna här har önske-
mål om att skärma av parken från vägen, för att 
öka säkerheten när de vistas med barn i området.

Lekplatsen på Karl Johansgatan används av alla 
förskolor på Gullviveområdet, och förskolorna där 
skulle gärna se att lekplatsen uppdateras eftersom 
den är gammal och mycket sliten. Förskolorna 
i Gullviveområdet har mindre gårdar med färre 
redskap, vilket ökar deras behov av lekplatser.

De allra flesta förskolor känner att de kan ta 
sig runt till de olika områden de utnyttjar på ett 
trafiksäkert sätt. Ett problem för några förskolor 
är dock att de inte vill gå utmed Storgatan som är 
kraftigt trafikerad. Alternativa vägar saknar bitvis 
övergångsställen och trottoarer.
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Karta 7 Områden som förskolorna besöker regelbundet

Förskolornas nyttjande av utemiljön i Gislaved
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kultur och frItId

Föreningsliv
Den sociala samvaron på fritiden är värdefull. 
Gislaved har en stark tradition av föreningsliv. Det 
finns idag många föreningar med bred verksamhet 
i Gislaved. Framförallt när det gäller idrott och 
musikliv märker Gislaved ut sig på förenings-
sidan. Men även inom andra kulturområden finns 
det ett vitalt föreningsliv. För äldre finns en rad 
olika pensionärsföreningar.

Motionsanläggningar 
Gislaved har goda förutsättningar för en menings-
full fritid och erbjuder sina invånare en miljö 
som uppmuntrar till fysisk aktivitet i form av 
strövområden, cykelleder, grönytor, motionsspår, 
elljusspår och idrottsplatser. En kanotled utmed 
Nissan håller också på att tas fram. Dessutom har 
Gislaved tillgång till flera motionsanläggningar 
som skapar förutsättningar för fysisk aktivitet. 
På Gisleområdet finns Gisle Sportcenter med 
Hälsolyftet, Ishall, bowlinghall och dansens hus. I 
Gislaved finns dessutom gymnastiksalar, fotbolls-
planer, motorbana och ridanläggning. 

Framtiden
En publikhall och logimöjligheter i anslutning till 
Gisle Sportcenter samt ett Föreningarnas hus och 
näridrottsplatser är funktioner som efterfrågas i 
Gislaved för att ytterligare förbättra utbudet av 
fritidsaktiviteter

Kulturliv
Musiken har en bred förankring och anses vara en 
av Gislaveds främsta och starkaste profiler. 
Ungdomens kulturhus är inhyrt i Gisleparken och 
erbjuder ungdomar repetitionslokaler för musik, 
dans och teater. I anslutning till Lundåkerskolan 
också på Gisleområdet ligger Konsertsalen som är 
centrum för det traditionella musiklivet och fung-
erar både som repetitionslokal och konsertsal. Här 
framförs huvudsakligen orkester- och körmusik. 
En annan viktig musikscen i Gislaved är Gislepar-
ken, vars utbud är inriktat mot populärmusik.

I Gislaved ligger kommunens huvudbibliotek 

med ca 120 000 besök per år. Biblioteket, som är 
integrerat med Gislaveds gymnasium på Gisleom-
rådet, byggdes om år 2007. Genom att förmedla 
kunskap, kultur, information och samtidigt vara en 
mötesplats för invånarna är biblioteket en viktig 
offentlig miljö för orten. 

Mitt i centrala Gislaved ligger Kulturhuset Bor-
gen, en kulturmiljö med anor från mitten av 
1800-talet. Kulturhuset är centrum för Gislaveds 
och hela kommunens utställningsverksamhet. I 
kulturhuset finns en utställningshall, ett läsrum 
med böcker, tidskrifter, dagliga tidningar och ett 
sammanträdesrum. Förutom kulturförvaltningens 
verksamhet används kulturhuset av föreningar och 
studieförbund för arrangemang och föreningsmö-
ten. Filmen har sitt centrum i biografen Folkan i 
Folkets Hus. Här visas regelbundet film av både 
Folkets Hus och Gislaveds Filmstudio.

Framtiden
Tillgången och tillgängligheten till kultur är 
väsentliga faktorer för Gislaveds attraktivi-
tet.  Därför bör Gislaved kunna erbjuda ett brett 
kulturutbud med kvalité. I Gislaved finns det 
konsertscener för olika typer av musikstilar. Inom 
andra kulturområden så som konst, teater och dans 
saknas det lokaler som är ämnade för framträdan-
den. Inom konstområdet finns en utställningshall i 
Kulturhuset Borgen för konst i det mindre forma-
tet. För större utställningar saknas det lokaler. Det 
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finns ingen scen som kan ta emot professionella 
teater- och dansföreställningar. En funktionell 
scen skulle även ge dans- och teaterföreningarna 
och Gislaveds gymnasiums estetprogram möj-
ligheter att utvecklas. Under många år har olika 
organisationer framfört önskemålet om en utom-
husscen i centrala Gislaved. En centralt placerad 
utomhusscen skapar förutsättningar för ett mer 
levande och attraktivt centrum.

 En utveckling av ungdomens kulturhus till en 
bredare mötesplats, där unga människor får förut-

sättningar att utveckla och genomföra sina kultur-
projekt tillsammans med andra aktörer i samhället, 
är också ett önskemål som har diskuterats. För att 
en sådan utveckling skall vara möjlig krävs det en 
specifik plats med lokaler för möten, övning och 
framföranden. 

Karta 10. Kultur och fritidsan-
läggningar i Gislaved
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