
En central och företagstät kommun – med skogar och sjöar runt knuten

natur  
familj
jobb

Ett magasin om livet i Gislaveds kommun – att bo, leva och verka
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NATUR OCH KULTUR 
RUNT HÖRNET
Tyst. Stilla. Lugn. Fåglarna kvittrar. Det prasslar 
i snåren. En fisk slår i vasskanten. Solen är på 
väg upp och dimman lättar. Hoppar i båten. 
Ror ut hundra meter. Stannar en liten bit från 
vasen. Provar med en wobbler. Svisch. Plask. 
Tick-tick-tick. Var det ett hugg eller sjögräs? 
Inget händer. 

Testar igen. Svisch. Plask. Tick-tick-tick. Vevar 
in långsammare denna gång. Det rycker till. 
Spöet böjer sig. Nu börjar kampen.

Living Gislaved är utgiven av Gislaveds kommun © 2015

Adress: Gislaveds kommun, 332 80 Gislaved 
Telefon: 0371-810 00, E-post: livinggislaved@gislaved.se

Text: G-byrån AB och Gislaveds kommun

Foto: Gislaveds kommun, Smålandsbilder.se, G-byrån AB, Stiftelsen Isabergs toppen,  
Toppen på Gislaveds kommun, Carl-Robert Jonzon, samt produktbilder från företag.

Tryck: Elanders Sverige AB
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Välkommen till Gislaveds kommun. Här har vi nära 
till allt. Nära till naturen, tystnaden och stillheten. 
Men också nära till vardagen med jobb och skola, 
kulturen, idrotten och ett rikt förenings- och fritidsliv. 

Här finns precis lika goda möjligheter för friluftsliv som för spännande 
konstutställningar, konserter eller fartfyllda idrottsevenemang. I vår kom-
mun väljer du hur och var du vill bo. Med åtta orter i olika storlek samt 
omgivande landsbyggd finns det boende för alla smaker och goda möjlig-
heter att hitta ditt drömboende.
 Vi lever mitt i en härlig och skiftande natur som möjliggör en mängd 
fritidsaktiviteter och naturupplevelser under hela året. Med 388 sjöar, ån 
Nissan som rinner som ett blått band genom vår kommun och vackra 
natur områden finns det många tillfällen för bad, fiske, fågelskådning och  
sköna promenader. Äventyrsberget Isaberg erbjuder aktiviteter året runt. 
Från höghöjdsbana, kanoting och MTB-leder till skidåkning.
 Vår kommun som ligger i sydvästra Småland har ett strategiskt läge.  
Du når tre flygplatser med internationella destinationer inom 75 minuters 
resa med bil: Göteborg, Växjö och Jönköping. Det finns kommunikationer 
med tåg och buss – och bra vägar. Det är nära till flera större städer som 
Göteborg, Jönköping, Borås och Växjö – för pendling till jobb och skola 
samt för ett stort nöjesutbud och stadspuls.
 Här finns en unik entreprenörsanda och regionen är en av de mest 
företags täta per capita i Sverige. Etablerade branscher som växer och 
ständigt behöver välutbildad arbetskraft är bland annat metall-, plast- och 
träindustri. Exempel på kompetens som behövs är inom material- och 
processutveckling, konstruktion och design, samt inom programmering 
och service av automatiserade maskiner. Flera branscher är också under 
utveckling, allt från miljöteknik och vattenhantering till turism. Landskapet 
erbjuder goda möjligheter för nya gröna näringar. Välkommen att upptäcka 
Gislaveds kommun!
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Ett sabbatsår som start
”Vi köpte oss ett hus på landet, en vanlig villa. Vi stortrivdes och 
redan efter ett halvår hade vi bestämt oss, vi flyttar hit!” berättar 
Monique Burggraaf. Men först skulle huset i Nederländerna säljas, 
vilket tog lite tid. Både Monique och hennes man Bob hade be-
stämt sig för att ta ett sabbatsår i samband med flytten. ”Våra barn 
var då 4 och 7 år, det var en stor omställning att bryta upp från 
vardagen och kamrater, börja i ny skola och lära sig ett nytt språk” 
säger Bob. ”Vi följde barnen till förskola och skola och sedan gick 
vi på SFI (svenska för invandrare) under ungefär ett halvår. Efter det 
började vi se oss om efter jobb. Jag hade arbetat på det svenska 
bolaget Sandvik i Nederländerna och var på det sättet bekant med 
svensk affärskultur. Genom dessa kontakter fick jag vetskap om att 
man sökte en internationell affärsman på Isaberg Rapid i Hestra. 
Det var ett arbete som passade mig perfekt, då jag var van att 
prata engelska i mitt tidigare arbete. Jag ansvarar där för export-
försäljningen till Asien, Afrika och regionen Pacific.”

Det började med att de köpte en villa för att ha 
den som ett sommarhus. I bakhuvudet fanns 
redan tankarna, att på längre sikt emigrera. 
Men redan efter ett halvår med sommarhuset 
hade de bestämt sig. Vi flyttar till Sverige!

Familjen Burggraaf bodde tidigare ungefär 20 km norr om Eind-
hoven i södra Nederländerna. Hustrun och sonen gjorde ett besök 
på emigrantmässan i Utrecht, mest av nyfikenhet. Intresset fastna-
de för västra Småland. Familjen gjorde sedan en resa till området 
där de fick en rundresa med guidning och information om olika 
besöksmål, attraktioner, fritidsmöjligheter och boendeformer.

FRÅN NEDERLÄNDERNA  
TILL SVERIGE

Familjen Burggraaf. Brent, Monique, Irza, Bob och hunden Farla.
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Svensk skola
Sonen Brent var sju år när familjen flyttade till Sverige och hade 
redan gått i skola i Nederländerna i två år. Där börjar man skolan 
vid fyra eller fem års ålder. I Sverige börjar man i förskoleklass det 
år man fyller sex år. Efter det förberedande året går man nio år i 
grundskolan. Brent lärde sig snabbt svenska. ”Redan efter ett par 
månader hade de julspel i skolan och Brent läste en dikt på svens-
ka” berättar en stolt mamma. När vi frågar Brent om skillnaderna 
mellan Nederländerna och Sverige så säger han: ”Tempot i skolan 
är lugnare, det är mindre strängt. Det är lite mindre klasser och 
fler lärare.” Monique, som själv är utbildad lärare i Nederländerna 
och som på senare år har tagit upp samma karriär i Sverige in-
stämmer: ”Svenska skolan är mindre resultatfokuserad. Man väver 
in lek i undervisningen och gör den mer intressant. Och det vikti-
gaste av allt, man låter barn vara barn.” Monique arbetar idag på 
Montessoriskolan i Gislaved och undervisar i bland annat franska, 
naturorienterade ämnen och teknik. En annan skillnad mellan 
svenska och nederländska skolan är lunchen. ”I Sverige får elev-
erna en riktig varm måltid, men i Nederländerna har man i stället 
ett lunchuppehåll, då eleverna antingen går hem och äter eller har 
med matsäck till skolan. Något annat positivt är att musikskolan 
samarbetar med den vanliga skolan så det finns möjlighet att lära 
sig att spela instrument, delvis under skoltid.”

Aktiv fritid
Familjen Burggraaf gillar att vara ute 
och röra på sig och delta i olika fritids-
aktiviteter. Dottern Irza och sonen 
Brent åker gärna skidor på Isaberg 
under vintern. Brent tycker om att 
segla och har en Laser-jolle som han 
använder på de närbelägna sjöarna. 

Bob tar gärna cykeln till jobbet under sommarhalvåret och cyklar på 
fritiden också. Dessutom löptränar han. Monique gillar att simma, 
antingen efter jobbet i Gislebadet, simhallen i Gislaved, eller så tar 
hon en tur till Gnosjö. Hon uppskattar också att vara ute på prome-
nader med hunden Farla. Dottern Irza sjunger i kör och både hon 
och brodern är med i Svenska Kyrkans Unga, som har varierat 
program med aktiviteter. ”Vi bygger kojor också, både på tomten 
och i skogen” fyller Irza i. Familjen är överens om att utbudet av 
föreningsliv är bra och att det är låga avgifter. 

Naturen och lugnet
Vi återkommer till anledningarna som gjorde att familjen valde att 
flytta till sydvästra Småland. ”Naturen lockade. Lugnet. Livets takt. 
Mycket mindre vardagsstress” säger Monique. ”Här är mycket 
mindre trafik, färre bilar och allt känns större på något sätt” tycker 
Brent. Både Irza och Bob nickar instämmande. Men hur är det 
med traditioner, följer familjen de svenska eller nederländska? 
Monique svarar: ”Lite av en mix. Barnen har ju tagit hem de traditio-
ner de firar eller uppmärksammar i skolan, som exempelvis Lucia 
och Nobelfesten. Det var helt nya saker för oss. Däremot håller vi 
kvar vid de nederländska som Sinterklaas.” Något annat man har 
behållit inom familjen är språket. ”Här hemma pratar vi alltid neder-
ländska. Mamma och pappa hittar inte alltid rätt ord på svenska 
och då blir det lättare att förstå om vi pratar nederländska” säger 
dottern Irza på klockren svenska, med lätt småländsk accent.

24
invånare per  

kvadratkilometer  
i kommunen.
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06:54 Nu kör vi igen. Är i B-hallen och jobbar. 
Ansvarar för fyra maskiner. Ganska trevligt det 
där, att flytta runt mellan olika områden i pro-
duktionen.
07:27 Pallen är fullastad. Snart kommer auto-
mattrucken och hämtar den.
08:44 Ordern färdigkörd i maskin B:12. Ringer 
efter Eric som ska skifta verktyg. 
09:23 Det kanske vore något för mig? Att bli 
ställare. Ska nog prata med teamledaren om 
traineeutbildningen.
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Entreprenörsandan lever kvar i vårt område. 
De små fabrikerna som startade i ett garage 
eller en källare för många år sedan har idag 
kraftfulla, moderna anläggningar. Här finns 
före tag av alla storlekar, från en till flera hundra 
anställda.

I kommunen och i den närliggande regionen är plastindustrin stor. 
Majoriteten av länets plastföretag finns i och runt Gislaveds kom-
mun. Här finns företag som var pionjärer inom plasttillverkning på 
1940-talet, och som än idag är ledande inom branschen. Här finns 
också en betydande metallindustri, med allt från svarvade, frästa 
och djupdragna detaljer till pressade, stansade och svetsade.  
Det sker också en hel del träbearbetning och möbeltillverkning. 
Produktmixen har skapat en unik region som är mycket attraktiv 
för företag att etablera sig i, och där företagen ständigt utvecklas 
in i framtiden genom exempelvis automation.

Världskända varumärken från den lokala industrin
Häftapparater från Isaberg Rapid, handskar från Hestra och möbler 
från Stolab är några exempel på kända varumärken från vår kom-
mun. Skeppshultscykeln, plastburkar från Nordiska Plast, stek-
pannor från Skeppshults Gjuteri och trägolv från Golvabia är några 
andra produkter som är välkända i de svenska hemmen. I vår 
bygd tillverkas årligen miljarder delar och detaljer som finns i din 
vardag. Exempel är förslutningar på juicepaket, komponenter i 
fordon, inredningar i fartyg, packningar i värmesystem, kabel-
trummor, beslag till byggindustrin, ventiler och ställdon.

Skog och mark för gröna branscher
En stor del av kommunen består av skog och landsbygd och de 
gröna branscherna har idag en stor bredd med allt från skogsför-
valtning till djurhållning av olika slag. Det finns bland annat nästan 
900 skogsföretag, 300 jordbruksföretag samt ett större natur-
bruksgymnasium.

Jobbmöjligheter
Mixen av företag och produkter ger också en stor bredd av jobb-
möjligheter, inom såväl industri- som tjänstesektorn, handel samt 
skogs- och lantbruk. Kvalificerade jobb erbjuds bland annat inom 
material- och processutveckling, konstruktion och design. 

FÖR DEN LILLA  
OCH DEN STORA  
ENTREPRENÖREN

Branscher under utveckling
Besöksnäringen växer i området. Det satsas både nationellt och 
lokalt på olika utvecklingsprojekt. Målet för Gislaveds kommun  
är att fördubbla turismomsättningen till 2020, både i antal arbets-
tillfällen och i omsättning.
 Miljöteknik och vattenhantering är branscher med stark tillväxt-
potential inför framtidens krav och utmaningar på en hållbar tillväxt.
 Handel är ett annat område som utvecklas. Det finns både mark 
och lokaler för såväl partihandel, butikshandel och internet handel 
i kommunen. Butikshandel och service till konsument finns idag 
till största delen i de tre största orterna Gislaved, Anderstorp och 
Smålandsstenar.
 Både bygg- och logistikbranschen växer fort i regionen, liksom 
företagstjänster av olika slag som it/data, ekonomi, reklam och 
marknadsföring.

Efterfrågan på arbetskraft
Gislaveds kommun är den största arbetsgivaren och där finns en 
mängd olika yrken representerade. Pågående och kommande 
pensionsavgångar gör att efterfrågan växer på bland annat sjuk-
sköterskor, badmästare, lärare inom praktiska och estetiska ämnen 
(naturorienterade ämnen, bild, slöjd), ingenjörer inom fastighet 
och teknisk förvaltning, förskollärare, deltidsbrandmän samt mät- 
och byggingenjörer.

2 500
kommunala jobb
Näringsliv och offentlig sektor  
sysselsätter omkring 14 550  

personer – varav 11 000  
arbetar inom den  
privata sektorn.
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Världens vackraste cykel
Just så benämner Skeppshultscykeln sin 
modell ”Z”, som formgivits av Björn Dahl-
ström och fått uppmärksamhet och blivit 
prisad världen över. I Skeppshult tillverkas 
cyklar med själ och det mesta görs i den 
egna fabriken.

Mjukt och skönt
Recticel i Gislaved är en stor producent 
av cellplast som används i exempelvis 
möbler, bilinredningar, sängar och som 
filter, ljudabsorbenter och emballage.

Design och funktion i hallen
Essem Design i Anderstorp tillverkar krokar 
och hatthyllor för offentlig- och hemmiljö. 
Traditionella produkter marknadsförs sida 
vid sida med moderna klassiker som kro-
ken Mama, vilken belönats med ”Utmärkt 
Svensk Form”. 

På de sju haven
Gislaved Folie är ett företag som arbetar 
med ytmaterial för att skapa färg, form 
och funktion. Folierna används för att ge 
ett dekorativt ytskikt med olika funktioner, 
anpassade till den färdiga produktens an-
vändningsområde och miljö. Inom produkt-
området ”Decor” är man världsledande 
på inredningsfolier. De används i flera av 
världens mest uppmärksammade kryss-
ningsfartyg och på många fraktfartyg och 
oljeplattformar.

Värmer och kyler – världen över
Plattvärmeväxlare används inom såväl 
energiproduktion som energiåtervinning 
och inom olika processindustrier. Gislaved 
Gummi som är ett av de ledande företagen 
i världen på just packningar för plattvärme-
växlare har utveckling och produktion i 
Gislaved samt tillverkning i Kina och på 
Sri Lanka.

Smart förvaring
Många svenskar har haft en produkt från 
Nordiska Plast i handen. Det kan vara 
kundkorgen i varuhuset, en förvaringsburk 
för livsmedel i hemmet, en plastlåda i gara-
get eller tidsskriftsamlare på kontoret. 
Produktionen sker i Gislaved med försälj-
ning till de nordiska länderna.

Företag och produkter från bygden

Styr och reglerar
ESBE i Reftele är specialist på vridande 
styrdon, ställdon och blandningsventiler 
för användning i värme- och kylreglering i 
vätskeburna system. Exempelvis används 
ESBE:s produkter för temperaturreglering 
av tappvarmvatten och justering av värme 
och kyla i bostäders uppvärmningssystem.
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Industriföretagen i regionen kring Gislaved 
efterfrågar framförallt dessa yrkesgrup-
per: ingenjörer, verktygsmakare, ställare 
till plastbranschen, operatörer samt pro-
grammerare och konstruktörer av CNC, 
svetsare samt kant- och excenterpressare.

En väg in på arbets
marknaden
I Sverige finns det generellt goda anställ-
ningsförhållanden och en anställnings-
trygghet. Även bemanningsföretagen ska 
förhålla sig till marknadens regler. Det inne-
bär att den anställde i ett bemanningsföre-
tag alltid har rätt till en heltidsanställning 
med lön enligt avtal. Man får en garantilön, 
även om den anställde under en tid inte är 
placerad på en arbetsplats. Bemannings-
företaget är oftast auktoriserat, men vid 
kontakt är det klokt att förhöra dig om det 
aktuella företaget. 
 Jaana Fransson är verksamhetschef på 
EPAB, ett av regionens bemanningsföre-
tag: ”Det är samma anställningstrygghet i 
ett bemanningsföretag som på vilken ar-
betsplats som helst. Skillnaden är att man 
inte arbetar på samma arbetsställe, utan 
får vara flexibel och ta jobb där vi har dem, 
inom ett visst område. Många ser fördelen 

Vi behöver sjuk
sköterskor!
Inom omsorgen är det stor efterfrågan på 
sjuksköterskor. Vi pratar med Annmarie 
Hjelm, sjuksköterska på det kommunala 
äldreboendet Solbacka i Reftele. ”Jag har 
patientansvar för 16 boende och därutöver 
har jag ibland jour på kvällar, nätter och 
helger för de som har hemsjukvård i vårt 
område. Tidigare arbetade jag i lands-
tingets regi och skillnaden är att jag nu har 
mer ansvar, men ett friare jobb, då jag själv 
lägger upp min arbetsdag.” 
 Annmarie bor med sin familj på landet 
strax utanför Reftele. Det är den smidiga 
vardagen hon uppskattar mest. ”Jag har 
tre kilometer till jobbet. Med tre barn i skol-
åldern, alla med olika fritidsaktiviteter, så 
är närheten till allt viktigt. Det gäller att få 
ihop vardagspusslet – och det får vi här” 
säger Annmarie Hjelm.

Förskollärare?  
Du behövs!
Många förskollärare i Gislaveds kommun 
närmar sig pensionsåldern och därför finns 
det behov av nya medarbetare i denna 
yrkesgrupp. Eva Hansson har arbetat i  
35 år inom förskolan, varav de senaste 20 
som förskollärare: ”Jag har det roligaste 
jobbet som finns. Jag gillar att arbeta 
med barn och med skapande pedagogik. 
För ungefär tio år sedan var jag med i ett 
utveck lingsprojekt som mynnade ut i att 
jag gick en högskoleutbildning till kultur-
pedagog, eller ateljérista som det också 
heter. Idag arbetar jag i en skapande 
ateljé på heltid. Barnen som kommer dit 
får bland annat prova på att måla, model-
lera i lera och snickra – vilket är mycket 
uppskattat.”

Lediga jobb: 
• gislaved.se/ledigajobb
•  arbetsformedlingen.se

Lokala bemannings- och  
rekryteringsföretag:
• ep-ab.se
• pulsanderstorp.se
• k-bemanning.se
• bemanningspoolen.se
• manpower.se
• junic.se

med möjligheten att jobba på olika företag 
och därigenom få breda erfarenheter. 
Dessutom lär man känna många arbets-
kamrater och får därmed ett bredare kon-
taktnät.” 
 Villkoren för en bemanningsanställd är 
oftast att man är visstidsanställd under 
en period på 6 månader, därefter får man 
en tillsvidareanställning. ”I och med trygg-
heten i anställningen är det möjligt att 
plane ra för framtiden. Då har man samma 
möjligheter som alla andra att ta lån i bank 
för exempelvis husköp” säger Jaana 
Fransson och fortsätter: ”Flera av våra 
bemanningsanställda erbjuds jobb hos 
de företag som de varit hos.” 
 Det är ganska vanligt att bemannings-
företagen arbetar med både bemanning 
och rekrytering. Då finns möjligheten att 
ha ett arbete under tiden man väntar på 
att det rätta jobbet ska dyka upp.

Stor efterfrågan på vissa yrkesgrupper
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Ett axplock av kommunens pärlorBrandman –  
ett drömyrke
Är du intresserad av brandmansyrket finns 
det goda förutsättningar för arbete i Gisla-
veds kommun – både för män och kvinnor. 
Det finns en heltidsstyrka anställd på sta-
tionen i Gislaved, samt deltidsbrandkår på 
ytterligare fyra orter i kommunen. Som del-
tidsbrandman har man en annan huvud-
arbetsgivare och jourberedskap exem-
pelvis var fjärde vecka, då man får vara 
beredd att rycka ut när det behövs. 
 Jason Penny är engelsmannen som 
drömde om ett brandmansjobb när han 
bodde i London. Efter att ha träffat en 
svensk tjej och flyttat till Sverige blev det 
verklighet. ”Jag kom till Sverige 1996 och 
ville snabbt få ett arbete. Jag knackade 
på hos några företag och hade tur, fick 
ett industrijobb på direkten och började 
arbeta redan nästkommande vecka. Två 
år senare sökte jag en tjänst som deltids-
brandman och blev antagen. Först fick jag 
en tvåveckorsutbildning lokalt och sedan 
en fyraveckorsutbildning hos MSB* i Re-
vinge. Efter det har jag även gått en befäls-
utbildning och trivs riktigt bra med jobbet. 
Nu är jag platschef för stationen i Reftele” 
berättar Jason. 
 Som deltidsbrandman ser vardagen ut 
som för de flesta som arbetar, förutom att 
den kryddas av extra spänning en vecka i 
månaden, då Jason måste vara redo att 
lämna jobbet när sökaren piper. Jämfört 
med sitt tidigare liv i England säger han: 
”Jag sänkte min puls till hälften när jag 
flyttade hit. Här finns inte alls den där var-
dagsstressen. Visserligen högt tempo på 
jobbet, men allt annat flyter på smidigt.” 
När han vill koppla av är han gärna ute i 
naturen. ”Jag gillar att fiska och paddla 
kajak. Det är perfekta förutsättningar här, 
tack vare allemansrätten. Den är helt unik. 
Jag kan röra mig fritt i skogen och paddla 
där jag vill” avslutar Jason Penny.

*  MSB= Myndigheten för samhällsskydd och  
beredskap. 

Isaberg Mountain Resort
Isaberg Mountain Resort ligger mitt i Isa-
bergs naturreservat och erbjuder frilufts-
aktiviteter året runt. Vintertid åker man 
skidor i de 10 preparerade nedfarterna 
och under sommaren finns det många sätt 
att upptäcka Isabergs storslagna natur – 
vandra, hyr kanot, kajak eller båt och cykla 
mountainbike.
 Höghöjdsbanan Tree Top Adventure är 
ett svindlande äventyr för de modiga – med 
fyra olika banor från 4 till 15 meters höjd.
 Den fantastiska äventyrslekplatsen är 
alla barns och föräldrars dröm – och står 
till allas förfogande året runt. I älgparken 
kan du träffa skogens konung och lära dig 
mer om djuren som lever i våra skogar.

Flottningsränna i Valån
Den rekonstruerade flottningsrännan i 
Valån uppfördes 1993 till minne av verk-
samheten i Nissans flottningsområde. 
Här pågick flottning av timmer från senare 
delen av 1800-talet fram till 1965. En vac-
ker plats att njuta av med en fikakorg!

Vägbeskrivning: Från väg 26 vid Öreryd sväng 
mot Skillingaryd, direkt höger efter bron och efter 
ca 4 km (i Ulvestorp) skylt vänster Älmåsen. Kör ca 
2 km sedan höger träskylt Rydet. Kör 1 km. I Rydet 
(liten stuga och ladugård) kör höger ca 500 meter.

Sandviks kyrka
En vacker stenkyrka i en vacker miljö vid 
Fegens strand. I sockenstugan intill kyrkan 
hittar du under sommarmånaderna ett 
välbesökt café med hembakat.

Villstad kyrkby och Villstad brunn
Kyrkbyn är ett naturreservat – men här 
finns även flera sevärda platser från olika 
tider. I kyrkans norra mur finns rester efter 
1100-talskyrkan som var byggd i romansk 
stil. Det finns också kyrkstallar från 1850- 
talet samt flera järnåldersgravfält. En bit 
bort ligger Villstad brunn som var en väl-
besökt kurort fram till 1900-talets början.

Gislaveds industrimuseum
Gislaveds industrimuseum visar hur den 
lokala industrin kring gummi, läder och 
plast har uppkommit och sett ut. De huse-
rar i den gamla Remfabriken, Gislaveds 
äldsta fabriksbyggnad från 1893, som är  
vackert belägen vid Nissan.

Fler pärlor hittar du på visit-gislaved.se
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BO I VÅR KOMMUN
I vår kommun väljer du hur och var du vill bo –  
i tätort eller på landsbygd – i lägenhet eller hus. 
Generösa ytor eller compact living. Det finns 
goda möjligheter att hitta ett drömboende i  
Gislaveds kommun. 

Oavsett ditt bostadsval är det nära till naturen. Här är det också 
nära till det mesta i vardagen – barnomsorg, skola, fritidsanlägg-
ningar, handel och service. Tätheten inom kommunen ger korta 
restider och gör det möjligt att välja bostadsort efter närhet till och 
utbud av fritidsaktiviteter – i stället för att bo där man arbetar. 
Arbets pendlingen mellan orterna inom kommunen och regionen 
är mycket stor.

Grönskande villaområden
Tätorternas villaområden har tomter i 
varierande storlekar och majoriteten av 
husen är byggda under perioden 1960 –  
1980. Ofta har bostadsområdena in-
sprängda grönområden och på många 
håll är det ingen genomfartstrafik, vilket 
ger en trivsammare miljö. För dig som 
vill bygga nytt finns byggklara tomter i 
flera av tätorterna.

Söka bostad
Fastigheter till salu: hemnet.se, bovision.se
Hyreslägenheter: gislavedshus.se (kommunalt bostadsbolag),  
gislaved.se/hittabostad (privata hyresvärdar)

Priserna ligger under genomsnittet för Sverige
Den vanligaste boendeformen i kommunen är i villa.  
Folkmängden är ca 29 000 personer, fördelade på knappt  
13 000 hushåll. Av dessa hushåll bor ca 6 600 i småhus,  
5 400 i hyresrätt och drygt 1 000 i bostadsrätt. 
 Snittpriset* för en villa i kommunen ligger på ca 910 000 kr 
och en bostadrätt ca 266 000 kr. Hyrespriset för en lägenhet 
med 3 rum och kök är ca 5 500 kr per månad. 

*  Snittpris enligt hemnet.se, november 2013 – november 2014.

Med naturen som granne
Söker du landsbygdens charm erbjuder Gislaveds kommun en 
mängd möjligheter. Runt om våra tätorter – och mellan dem – ligger 
små byar samt enskilda hus och gårdar. Omgivna av naturen, still-
heten och den friska luften – men ändå nära service, skola och 
handel. I södra delarna av kommunen finns öppna odlingsland-
skap, medan de norra delarna bjuder på urskogsmiljö och vild-
markskänsla.



Toppen på Gislaveds kommun är en ideell före-
ning som arbetar för att göra det enklare att bo 
på landsbygden i norra delen av kommunen. 

Sedan sju år tillbaka har de på landsbygden tack vare föreningens 
arbete fått tillgång till bredband via fiber, vilket bland annat gör det 
lättare för invånare att driva företag och arbeta hemifrån.
 Olle Johansson som är engagerad i föreningen lyfter fram det 
nybildade bolaget Toppensamverkan AB: ”Bolaget ägs gemen-
samt av 85 boende och syftet med bolaget är att driva landsbygds-
utveckling kommersiellt som komplement till det ideella arbete 
som görs i föreningen. Bolagets och föreningens mål är att skapa 
arbetstillfällen, service och boende. Bolaget har köpt lägenheter 
och en förskolelokal i området och har planer på att bygga ytterli-
gare bostäder.”
 Föreningen fungerar som en kanal för att förmedla idéer och 
förslag till kommunen. På föreningens hemsida informeras om både 
lokala aktiviteter och om lediga hus, lägenheter och tomtmark. 
Just nu finns två tillgängliga affärslokaler utmed den vältrafikerade 
riksväg 26.
 ”I vårt område har vi gott om plats för ytterligare boende efter-
som vi endast är 2,3 personer per kvadratkilometer, medan det i 
Sverige bor 21 personer per kvadratkilometer i snitt” berättar Olle 
Johansson.

449
invånare bor i de tre  

socknarna Stengårdshult, 
Valdshult och Öreryd.  
Ytan är 194 kvadrat- 

kilometer.

Skolan, och barns lärande är ett prioriterat område inom 
Gislaveds kommun. 

”Som ett led i barnens utveckling till medborgare i ett demokratiskt 
samhälle är det självklart att de allt efter mognad ska vara delaktiga 
och ha inflytande i det som händer i deras vardag. Alla barn ska 
känna trygghet, ha roligt och erbjudas en lärande verksamhet med 
möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar” berättar 
Agneta Åhsberg, utvecklingsledare på barn- och utbildningsför-
valtningen. Förskolor och skolor finns i alla kommunens tätorter. 

Förskola
Förskolan bedriver verksamhet för barn mellan 1 och 5 år. Här loc-
kas till lek och skapande aktiviteter. Genom ett temainriktat arbets-
sätt med utrymme för att iaktta, samtala, reflektera, leka och ut-
forska vill vi medverka till att barnets lärande blir både mångsidigt 
och sammanhängande.

Grundskola
I grundskolan arbetar Gislaveds kommun för att alla elever ska nå 
målen i en anda av trygghet och glädje. Moderna metoder och 
verktyg utvecklas i takt med tiden och alla elever får varsin lär-
platta. Lärandet bygger på kreativitet, nyfikenhet och samarbets-
förmåga.

Fritidshem
För barn mellan 6 och 13 år som behöver omsorg före och/eller efter 
skolan finns fritidshem. Verksamheten byggs upp kring barnens 
kreativitet och nyfikenhet i ett socialt sammanhang.

Gymnasieskola
På Gislaveds gymnasium finns många utbildningsprogram att välja 
på, allt från teoretisk grund för högskolestudier till praktiskt inriktade 
yrkesutbildningar. Under samma tak finns även vuxenutbildning. 
Genom ett nära samarbete med företagen i regionen följs utveck-
lingen inom näringslivet upp och eleverna får en inblick i yrkeslivet. 
Alla gymnasielever får varsin bärbar dator som pedagogiskt verk-
tyg. Årliga utvärderingar visar på hög trivsel bland både elever 
och personal. 

Skola och barnomsorg

AKTIV  
LANDSBYGD
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Det finns ett bra ideellt engagemang i föreningen – i somras byggdes, genom ett 
Leaderprojekt, en friluftsscen i kombination med badhytter vid en av områdets 
badplatser.
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308 meter över havet. Vidunderlig utsikt. Åtta 
minusgrader, sol, vindstilla. Snön knarrar under 
skidorna. Glider iväg. Hastigheten ökar. Snön 
sprutar i svängarna. Höger, vänster, höger. 
Adrenalin. Spänning. Fart. 

Stoppsladd. Hjärtat pulserar. Några minuters 
vila i sittliften på vägen upp. Det blir en resa 
som kommer göras många gånger idag.
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Turistmagnet – men också för oss 
som bor här
Isabergsområdet lockar många besökare 
årligen, året om. Sommartid är det för att 
vandra eller cykla på någon av lederna, 
prova på höghöjdsbanan, paddla kanot 
och kajak eller bara njuta av naturen. Här 
finns även ett MTB-center, flera lekplatser 
och en älgpark. Under vintern förvandlas 
anläggningen till södra Sveriges största 
skidsystem med 10 nedfarter och möjlig-
heter till längdskidåkning i närheten. Någon 
kilometer norrut ligger Isaberg Golf, med 
två 18-hålsbanor som i Sverige rankas 
högt bland golfspelare. I kommunen finns 
ännu en golfbana, Reftele Golfklubb med 
en 18-hålsbana.

Med 388 sjöar och flera åar är aktiviteter 
på eller vid vatten något självklart. De 
många vattendragen lockar till paddling 
med kanot och kajak, fiske, vattensporter 
och naturligtvis bad under sommarhalv-
året. Ån Nissan flyter genom kommunen. 
Utmed den finns en 86 km lång kanotled 
med rastplatser, vindskydd och grillplatser. 
I söder gränsar kommunen till Sveriges 
tionde största sjö, Bolmen. Tack vare sin 
artrikedom är det en populär fiskesjö. Även 
vintertid finns det fiskemöjligheter och på 
sjöarna är det då möjligt att åka skridsko 
eller spela hockey.

AKTIV FRITID

Spontanidrott utomhus
På flera platser i Gislaved, Hestra, Små-
landsstenar och Reftele har det byggts 
spontanidrottsplatser – multiarenor. Där 
kan man spela fotboll, basket, landhockey 
eller volleyboll. I Smålandsstenar invigs en 
skatepark under 2015. 

Sportanläggningar och hallar
Sporthallar och gymnastiksalar finns i de 
flesta orterna i kommunen. De används av 
skolorna på dagtid och av såväl föreningar 
och företag som privatpersoner under 
kvällstid och helger. Dessutom har det 
byggts inomhushallar i föreningsregi på 
flera orter. I de tre största orterna finns sim-
hallar för familjebad, motionssim och lek. 
Hallarna ligger i anslutning till skolor, vilket 
gör att elever kan få simundervisning under 
skoltid. Ridhus finns i Gislaved och Öreryd, 
där kan man ta privatlektioner eller vara 
med i ridskola. Elljusspår finns i alla orter. 
Under sommaren är det motionsspår för 
löpning eller en promenad och under vin-
tern görs det spår för längdskidåkning.

Gislaveds kommun erbjuder fantastiska möjligheter till fritids-
aktiviteter under alla årstider. Oavsett om du vill ha en aktiv fritid 
på egen hand eller i en förening är utbudet stort. Idrotts- och 
friluftsaktiviteter är kanske det första man kommer att tänka på. 
Ett bevis på de goda möjligheterna är att Gislaveds kommun 
utnämndes till ”Årets idrottskommun år 2013”.

Här finns utmärkta möjligheter till paddling i åar och sjöar. Uthyrning av kanot och kajak finns på flera platser.
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För den som vill bada inomhus finns det goda möjligheter till lek, motionssim och träning.

 
Lejonen Speedway kör i den högsta divisionen, Elitserien, under 2015. Man har tidigare blivit svenska  
mästare både år 2008 och 2009. Här, Oliver ”Vispen” Berntzon, en lovande förare från Anderstorp.

Alla idrotter, nästan
Breddidrotten är stor i kommunen. Fotboll 
är den största sporten med många klubb-
lag och stor ungdomsverksamhet. Före-
ningar finns också inom simning, friidrott, 
orientering, skidor, utförsåkning, kamp-
sport, ishockey, golf och multisport. Egent-
ligen finns alla idrotter utom basket repre-
senterade bland föreningarna i Gislaveds 
kommun.

Elit- och breddidrott i föreningar
Inom kommunen finns flera idrotter repre-
senterade i de högre serierna. På elitnivå 
finns Gislaved Volleybollklubb och Lejonen 
Speedway. Högt upp i seriespel finns ock-
så BK Linnéas damlag i bowling (södra All-
svenskan) och Anderstorps Sportklubbs 
herrlag i handboll (division 1). Damfotbollen 
är representerad i division 2 med både 
föreningarna Westbo United och RÅs LB. 
Golftjejen Lina Boqvist från Gislaved spelar 
på LET (Ladies European Tour) under 2015. 

Idrottsstjärnor från bygden
Det finns flera idrottsstjärnor som börjat sin 
karriär i någon lokal förening i Gislaveds 
kommun. Några exempel är Simon Hjal-
marsson (ishockey, CSKA Moskva i KHL), 
Oscar Hiljemark (fotboll, PSV Eindhoven), 
Patrik Sjöland (golfproffs med flera år på 
Europatouren), Maria Rydqvist och Majken 
Johansson Henæs (längdskidor).

Motorsport
Redan på 1960-talet fick några drivna  
entreprenörer idén om att bygga en bana 
för Formel 1 och Road Racing. Sveriges 
första Formel 1 Grand Prix kördes på  
banan Scandinavian Raceway (numera 
Swedish Raceway) år 1973. Totalt kördes 
sex VM-tävlingar i Formel 1 och sju VM i 
Road Racing för motorcyklar. Idag används 
banan främst för träning och nationella 
tävlingar för bilsport och motorcyklar. 
Dessutom används depåbyggnaden som 
skola för Motorsportgymnasiet i Anders-
torp.

Tillgänglighet
Det är god tillgänglighet till de olika idrotts-
anläggningarna och de kommunala loka-
lerna – även till många sevärdheter och 
besöksmål. Inom föreningslivet välkomnas 
medlemmar med funktionshinder. Tack 
vare insatser från ideella föreningar, som 
Lions Club, arrangeras exempelvis bad 
och ridning för funktionsnedsatta barn 
och ungdomar.

300
olika föreningar finns  
i kommunen, 90 av  
dem har ungdoms-

verksamhet.
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Burseryds IF har utsetts till årets barn- och ungdomsförening 2014 av Svenska Fotbollsförbundet. Här är en 
bild från ett träningstillfälle. 

Isaberg Mountain Resort fick Rese- och Turist-
näringen i Sveriges pris ”Trip Award 2013” i katego-
rin ”starkast comeback” för utveckling av Isaberg 
som destination. På bilden Isabergtoppens VD 
Louise Söderlund.

Mina tankar  
om aktiv fritid? 
Louise Söderlund, VD för  
Isaberg Mountain Resort:

”För oss på Isaberg är målsättningen att 
inspirera till utomhusupplevelser. Vi gör 
det med en bred mix av aktiviteter under 
alla årstider och det ska finnas något för 
alla – oavsett ålder eller förkunskaper. 
Vårt koncept ligger väl i tiden, allt fler söker 
sig till utomhusaktiviteter och vill ha lite 
puls på semestern, efter jobbet eller på 
helgen” berättar Louise och fortsätter: 
”Isaberg har perfekta förutsättningarna 
med varierande terräng. Här finns branter 
och klippväggar, tallskog, vacker utsikt, 
sjöar och bäckar.” 

Vilka är visionerna för Isabergs-
området?
”Vi ser att hälsotrenden håller i sig och vi 
satsar på att utveckla bland annat terräng-
cykling och andra sportaktiviteter. Våra 
aktiviteter med guide är efterfrågade och 
ger nybörjare bra introduktion eller den mer 
erfarna en kick framåt. Vi ser gärna att fler 
skolor upptäcker Isaberg. Ungdomarna 
blir ambassadörer som lockar med familjen 
på utomhusaktiviteter” säger Louise.

Gislaveds IS (fotboll), Burseryds IF (orientering, cykel, friidrott, fotboll, innebandy), Anders-
torps SK (handboll), Gislaveds SK (ishockey), Westbo IBK (innebandy), Hestra SSK (alpint, 
fotboll, innebandy), Reftele GoIF (fotboll), Smålandsstenar GoIF (fotboll).

Största föreningarna

Nästan alla idrottsföreningar i Sve-
rige räknas som ideella, då de inte 
har något vinstintresse. I de flesta 
fall är avgifterna för medlemskap 
och träning relativt låga. Ungdoms-
föreningar kan ansöka om aktivi-
tetsstöd från kommunen och får 
dessutom stor hjälp av engagerade 
föräldrar som är ledare.

En av dessa föräldrar är Fredrik Gustafson, 
som till en början följde med sin dotter 
Elin till fotbollsträningen i Anderstorps IF. 
”Jag tittade på när laget tränade och andra 
året blev jag tillfrågad om jag ville vara trä-
nare. Nu har jag varit engagerad i sju år 
och är en av sex tränare för dotterns lag. 
Jag har även en administrativ roll och 
sköter bland annat lagets hemsida” säger 
Fredrik och fortsätter: ”Gångna säsongen 
har vi haft träning tre dagar i veckan och 
deltagit i två olika serier. Det har blivit cir-
ka 120 sammankomster under perioden 
mars – augusti. I och med att vi är flera 
tränare har man inte pressen på sig att 
vara med varje gång.”

Fredrik berättar att deras sammankoms-
ter inte alltid handlar om träningar och 
matcher: ”För att få in pengar till laget 
hjälper vi lokala företag med ompackning 
och sortering av produkter. Det känns lite 
roligare än att sälja lotter.” Målet är att 
samla in tillräckligt för att kunna subven-
tionera ett träningsläger utomlands och 
för att exempelvis kunna vara med på 
Gothia Cup i Göteborg, som är världens 
största fotbollsturnering för ungdomar.
 Om rollen som ungdomsledare i en 
idrottsförening säger Fredrik: ”Det är ett 
rent nöje. Jag får ta del av vad barnen gör 
och lär känna både dotterns vänner och 
skapar kontakter med andra föräldrar.”

Engagerad i idrottsförening
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I Gislaveds kommun finns ett rikt kulturliv med 
dans, teater, musik och konst både i kommunal 
regi samt föreningsregi. Musiken har en fram-
trädande roll tack vare kommunala musikskolan 
och musikföreningar. Gislaved Drum & Drill 
Corps, som är en välkänd del av musikskolan 
– framträder lokalt, nationellt och internationellt. 
Det musikaliska utbudet är brett med symfoni-
orkester, storband, körer och modern musik. 

Glashuset – ett nytt kulturhus
Glashuset Gislaved är en ny mötesplats som rymmer restaurang-
skola, nöjeslokaler, bowling och Kulturplatån med replokaler, dj-
rum, inspelningsstudio och arbetsstationer för skapande av ljud-, 
bild- och filmprojekt. Kulturplatån erbjuder även olika kurser inom 
dans, teater, bild med mera. Flera lokala teaterföreningar har också 
verksamhet för både barn, ungdomar och vuxna.

KULTUR  
ÄR KUL

Högklassiga konstutställningar
Gislaveds konsthall erbjuder konstutställningar av hög nationell 
och internationell klass. Här visas ett brett utbud av måleri, skulptur, 
fotografi, mixed media, konsthantverk och videokonst. Föreläs-
ningar arrangeras i anslutning till olika utställningar. Några kända 
konstnärer från kommunen är bland annat Caroline Örnstedt och 
Krister Kühlwein.

Film och teater 
Biograferna Folkan i Gislaved och Klämman i Smålandsstenar visar 
film för alla åldrar. På Folkan visas också direktsända eller inspelade 
konserter och opera från de stora scenerna i världen. För de som 
vill se alternativ film finns Föreningen Gislaveds Filmstudio. De gör 
filmtittandet till en social institution med engagerad publik.
 Kommunen har många bibliotek med bred verksamhet utöver 
bokutlåning. Alla biblioteken visar barnfilm och teater för den 
yngsta publiken.

950
elever är inskrivna  
i den kommunala  

musikskolan.
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Ta ett dopp
Det finns 12 badplatser i Gislaveds kom-
mun med flytbryggor, toalett och kommu-
nal service. Men det finns oändligt många 
fler platser att bada på. Inom kommunen 
finns 388 sjöar.

Klassiskt
Njut av såväl klassisk som poulär musik 
med Gislaveds Symfoniorkester. Medlem-
marna är ett 60-tal personer från 12 till 85 
år som spelar tillsammans varje vecka. Ett 
antal egna produktioner sätts upp årligen.

Indie
Musik- och kulturföreningen Sunk träsket 
arrangerar olika evenemang. De beskriver 
sig själva som ”Smålands galnaste och 
mysigaste sunk-indiehak”.

Träning
De klassiska gymnastikföreningarna har 
moderniserats och erbjuder idag tränings-
former som Zumba, Tabata, Kettlebells, 
Bootcamp, Bodystep, spinning, barngym-
pa och mycket mer. Föreningar finns runt 
om i kommunen.

Motorsport
Föreningen Anderstorp Racing Club anlitas 
som funktionär och organisatör av större 
motorsporttävlingar både nationellt och 
internationellt på Swedish Raceway.

Black Box
Gislaveds konsthall har ett permanent rum 
för videokonst och rörlig bild.

Tillsammans
I ett bostadsområde i Gislaved invigdes 
hösten 2014 ”Tillsammans” – en ny attrak-
tion med multiarena, parkouranläggning, 
traditionell lekpark och odlingslotter med 
växthus. Detta är en mötesplats för alla 
åldrar med aktiviteter i olika ”rum”.

Urval av fritids och kulturaktiviteter



21

FRÅN STOR STAD  
TILL LITEN ORT
2008 bodde Maria och Erik på Hisingen i Göte-
borg och väntade sitt tredje barn. Lägenheten 
började bli trång. De började titta på hus, men 
prisnivån var orimligt hög. Samtidigt började de 
fundera på hur vardagspusslet skulle lösas med 
jobb, förskola och allt annat. Kanske var det 
dags att börja om på nytt någon annanstans?

Eriks föräldrar hade flyttat till Anderstorp från Göteborgsområdet i 
början av 2000-talet och trivdes bra. ”Jag var i Anderstorp en helg i 
månaden och hjälpte mina föräldrar med lite av varje, i och med att 
de hade hus och började bli till åren” berättar Erik och fortsätter: 
”Jag gillade småskaligheten och att det var nära till allt. Vår äldsta 
dotter skulle börja förskoleklass och skulle vi byta miljö var det rätt 
läge.” 
 De började titta på hus i Anderstorp och det hela gick snabbt. 
”Vi var på visning en söndag och på fredagen var papperen på-
skrivna” säger Maria och skrattar. ”Huset låg perfekt, förskola samt 
F – 5-skola några hundra meter från huset. Nära grönområden och 
livsmedelsbutik. Ja, egentligen nära till allt om man jämför med en 
storstad.” Efter flytten till Anderstorp veckopendlade Maria till Göte-
borg under två månader innan det var dags för nytillskottet i famil-
jen och hon blev föräldraledig. Erik arbetade då som lastbils-
chaufför och körde främst mellan Göteborg och Smålandsstenar. 

 Göteborg har ungefär en halv miljon invånare, varav cirka 
140 000 på Hisingen. I Anderstorp bor det cirka 5 000 invånare. 
Hur var det då att flytta från storstad till tätort? ”Visst var det en 
stor omställning i början” menar Maria. ”Man saknade utbudet som 
storstaden ändå erbjuder, men det finns andra saker som väger 
upp det hela.” Erik fyller i: ”Ta närheten till sjöar, under sommaren 
sticker vi gärna iväg och badar. Det tar kanske fem minuter till 
badplatsen, så det blir några kvällsdopp i veckan på vardagarna.”
 ”Genom barnen och grannar har vi etablerat nya kontakter och 
fått ett allt större umgänge genom åren” säger Maria. Ibland kan 
det vara svårt att komma in i samhället när man byter bostadsort. 
Men genom föreningsliv, eller som i Marias och Eriks fall genom 
barnen, så blir det lättare. 
 Efter flytten har familjen växt ytterligare. I och med att fjärde 
dottern föddes blev det lite omständigt att få ihop vardagen, med 
Erik på vägarna i veckorna. Genom kontakter bytte han bransch 
och arbetar idag på ett företag som håller på med blästring. Erik 
berättar: ”Jag upplever det som att företagen här i bygden tar väl 
hand om sina medarbetare. Man bryr sig om, bjuder till lite extra vid 
jul och semester och det är smidigt om man behöver flexa eller 
vara ledig. Samtidigt så förväntas det att man själv bjuder till och 
är engagerad i sitt arbete, men det tycker jag är en självklarhet” 
menar Erik.
 Maria har senaste åren varvat studier på Högskolan i Borås 
med arbete i en livsmedelsbutik i Gislaved, och är nu inne på sista 
terminen. ”Jag läser administration inom offentlig förvaltning. Att 
pendla till skolan har gått smidigt, man tar sig dit på en knapp 
timme och det är inte föreläsningar varje dag. Det har gått riktigt 
bra att få ihop vardagen med lämningar och hämtning av barnen, 
läxor, fritidsaktiviteter och allt annat praktiskt” säger Maria.
 Idag är de fyra barnen i åldern mellan sex och tolv år gamla. 
När det gäller fritidsaktiviteter är det främst äldsta dottern Rebecka 
som har provat på lite av varje, bland annat fotboll. Näst äldsta 
tjejen Isabella har fastnat för dans och musik. Hon har lärt sig spela 
trumpet i den kommunala musikskolan, som har verksamhet på 
flera orter i kommunen. Sedan en tid tillbaka är hon också med i 
Symphonic Junior, musikskolans orkester som håller till i nybyggda 
musikskolan i Gislaved. Dansar gör hon i Gislaveds Dansstudio 
som också har fått nya fräscha lokaler i Glashuset Gislaved. 
 De två orterna Gislaved och Anderstorp är så gott som samman-
vuxna och har tillsammans drygt 15 000 invånare. 
 När det gäller fritidsaktiviteter i övrigt så är det främst Maria som 
tar en joggingrunda någon gång i veckan. ”Det är bara att snöra 
på sig skorna och sticka ut. Vi har en genväg genom skogen till 
elljusspåret, om man vill springa där. Annars finns det bra gång- 
och cykelvägar runt om i samhället så det finns olika alternativ” 
säger Maria. Barnen leker gärna på den nya lekplatsen, som byggts 
ett stenkast från familjens hus. Där finns det flera olika lekställ-
ningar för barn i olika åldrar. ”Vi går hit nästan varenda dag” berättar 
familjens yngsta duo, Matilda och Linnéa.

Erik och Maria tycker att de har mer kvalitetstid sedan de flyttade till Anderstorp. 
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Gislaveds kommun erbjuder en fantastisk palett 
av olika naturupplevelser och ett varierat land-
skap. Här finns så gott som allt som södra 
Sverige kan erbjuda, utom kustlandskap, men 
desto fler sjöar och vattendrag.

NÄRHETEN TILL NATUREN
Vatten och fiske
Vi gör en resa genom Gislaveds kommun, som är 70 km lång. 
Starten går i de sydöstra delarna. Här gränsar kommunen till Sve-
riges tionde största insjö Bolmen, en populär fiskesjö tack vare 
stor artrikedom och bra fiskevatten. Den stora sjön bjuder natur-
ligtvis in till bad och andra vattenaktiviteter som paddling, båtturer 
och vattenskidåkning. Ett litet stycke norröver breder ett odlings-
landskap ut sig. Böljande åkrar och ängar, betande kor och får. 
Här finns också naturreservatet Draven, ett av Sveriges mest intres-
santa fågelområden. Totalt har Gislaveds kommun 388 sjöar.

Böljande landskap och kulturhistoria
Kommunens sydvästra del gränsar till sjön Fegen vilken räknas till 
en av de större sjöarna i Sverige. Det är en omtyckt fiskesjö som är 
populär för vattensporter och bad. Lite längre norrut i väster, hittar vi 
ett böljande landskap med en mix av skog och öppet landskap, en 
hel del lövträd, många småsjöar och små byar här och där. Här finns 
Villstad kyrkby med vackert jordbrukslandskap, jätteekar, forn läm-
 ningar och historiska byggnader. Gislaveds kommun är rikt på kultur-
historia och det finns många platser med bevarade kvarnar och 
sågar, industrihistoriska platser och byggnader. Gislaveds industri-
museum är en guldgruva för den som är intresserad av utveck-
lingen av industrin under 1800- och 1900-talen. Precis invid museet 
rinner Nissan, en av Sveriges längsta åar, hela 186 km. Nissan rinner 
som ett blått band genom hela kommunen med en sträcka på 
ungefär 80 km. För den natur- och paddlingsintresserade finns 
kanotled Nissan, som sträcker sig genom flera kommuner.
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Allemansrätten ger oss rätt att vistas i naturen, även på privat mark, 
för att exempelvis plocka bär och svamp. Samtidigt ställer den krav 
på att vi ska visa hänsyn och varsamhet mot naturen, djurlivet och 
den som äger marken som vi befinner oss på. Allemansrätten ger 
oss en fantastisk möjlighet att röra oss fritt i naturen så länge vi inte 
stör eller förstör. Lämna inte kvar skräp efter dig och var försiktig om 
du vill göra upp eld.

Allemansrätten –  
bara i Sverige!

Fågel och växter 
Vi är nu i mitten av kommunen och här hittar vi Anderstorps Stor-
mosse, ett naturreservat och ett av Sydsveriges största och mest 
värdefulla myrmarksområden med unikt fågel-, växt- och djurliv. 
Resan fortsätter norrut där ett kuperat landskap tar vid och skogen 
blir både djupare och tätare. Isabergstoppen reser sig mot skyn, 
drygt 300 meter över havet, ett naturreservat även det. På och kring 
berget sjuder det av liv året om med vandring och terrängcykling 
under sommaren och skidåkning under vintern. Vid bergets fot finns 
Algustorpasjön, en av de sjöar som Nissan rinner igenom. I sjön 
ligger naturreservatet Värö där det finns rikligt av Smålands land-

skapsblomma Linnea. Vid sjöns norra 
del ligger ännu ett naturreservat, Ettö. 
Sommartid finns här en av de allra 
vackraste vyerna utmed Nissadalen; 
en spegelblank sjö, barrskog och 
Isabergstoppen som fond.

Djupa skogar
Nu har vi kommit till de norra delarna av Gislaveds kommun. Här 
hittar vi Svinhultsåsen, det minsta naturreservatet i kommunen. 
Skogen dominerar det kuperade landskapet. Här finns känslan av 
Smålands djupa skogar och man skulle kunna tro att den små-
ländske sagotecknaren John Bauer hämtat inspiration till sina 
skogsmiljöer med tomtar och troll härifrån. 

8 
natur- 

reservat

388 
sjöar
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Cykelavstånd i minuter:
• Anderstorp – Hestra 75 min
• Anderstorp – Reftele 44 min 
• Broaryd – Burseryd 34 min
• Broaryd – Skeppshult 27 min
• Gislaved – Anderstorp 22 min
• Gislaved – Burseryd 80 min
• Gislaved – Hestra 57 min 
• Gislaved – Reftele 50 min
• Gislaved – Smålandsstenar 63 min
• Reftele – Smålandsstenar 43 min
• Skeppshult – Smålandsstenar 20 min

 Befintlig separat cykelbana
 Sverigeleden
 GG-leden
 Planerad separat cykelbana
 Befintlig cykelrunda

Vi har ambitionen att bli en 
cykelkommun. Och med det 
menas att det ska vara enkelt 
och säkert att cykla här. Både 
för alla som bor i kommunen, 
men också för de som väljer 
att turista eller färdas genom 
kommunen på cykel.

Cykeln i vardagen
Idag är flera orter i Gislaveds kommun 
sammanbundna med gång- och cykel-
vägar, som separerats från den övriga 
trafiken. Exempel är Hestra – Gislaved,  
Gislaved – Anderstorp och Smålands-
stenar – Skeppshult. Dessutom är Anders-
torp sammanbunden med Gnosjö (som 
ligger i en angränsande kommun). Inom 
de olika tätorterna finns säkra gång- och 
cykelvägar mellan bostadsområden och 
skolor samt idrottsanläggningar. Det ger 
trygga vägar för den som vill cykla mellan 
bostad och arbete, till fritidsaktiviteter och 
givetvis för alla ungdomar som vill ta cykeln 
till skolan. Dessutom har cykling som mo-
tionsform varit på frammarsch i kommunen 
under det senaste årtiondet. 

Cykelturism
Cykelturismen är en viktig del i visionen om 
att bli en cykelkommun. Det finns några 
cykelleder som går genom kommunen, 
den största är ”Sverigeleden” som sträc-
ker sig genom hela landet. ”GG-leden” 
(Gisla ved – Gnosjö) passerar landsvägar 
som oftast är belagda men vissa sträckor 
är grusväg. Vägen går genom varierande 
landskap med granskogar, bokskogar och 
öppna landskap. Även leden ”Bolmen runt” 
går genom kommunen. 
 På fritidsområdet Isaberg finns flera 
MTB-leder i terräng och dessutom mindre 
cykelleder för den som vill ta en halvdags-
tur på sadeln. Det är inte bara turister som 
använder de olika cykellederna, utan även 
invånare i kommunen. 

Politiska mål
Det finns cirka 100 km gång- och cykel-
vägar i kommunen. I de planer som finns 
anges ett behov av ytterligare cirka 81 km 
samt komplettering med olika aktiviteter, 
för att kommunen ska kunna bli en cykel-
kommun. Att vara en cykelkommun inne-
bär en ständig förbättring och förändring 
av standard och möjligheter för cyklisterna 
i kommunen.

Inom miljö- och hälsoområdet  
har Gislaveds kommun som över-
gripande mål att:
•  Bli en fossilbränslefri kommun år 2050. 
•  Förbättra folkhälsan. Visionsmålet är 

”En god hälsa på lika villkor”.
• Öka trafiksäkerheten.
• Öka cykelturismen.

De uppsatta målen för gång- och  
cykelvägsplanen är:
•  Andelen cyklande ska öka genom  

att skapa bättre förutsättningar för  
cyklisterna.

•  Antalet cykelrelaterade olyckor ska 
minska.

• Cykelrelaterade skador ska minska.
•  Utveckla möjligheterna för den cykel-

burna turismen i Gislaveds kommun.
•  Påverka resebeteendet i kommunen mot 

ett ökat cyklande och promenerande.

100
kilometer gång-  
och cykelvägar  
i kommunen.CYKLA I  

KOMMUNEN
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8 tätorter med egen karaktär

Anderstorp 
Anderstorp som är den andra största orten 
i kommunen är mycket företagstät. Med 
sina cirka 5 000 invånare är Anderstorp en 
perfekt ort för familjen. Här finns gott om 
villaområden och ett antal skolor. Ortens 
butiker är samlade i centrum, runt Stor-
gatan. Här finns även livsmedelsbutiker, 
restauranger, pizzerior och café. Bad och 
natur finns på gång- och cykelavstånd.

Banvallen Gislaved – Hestra
Den tidigare gamla järnvägsbanvallen 
mellan Gislaved och Hestra är numera en 
cykelled. En lagom runda på 15 km enkel 
resa. Vid Flankabäcken finns en grillplats 
för den som vill ta en liten paus och kanske 
grilla eller bara kliva av cykelsadeln för en 
liten stund. Cykelleden snöröjs inte under 
vintern, men spåras för längdskidåkning 
vid snö.

Lokal cykeltillverkare
Redan 1911 började Albert Samuelsson 
tillverka cyklar i liten skala. 1920 byggdes 
en fabrik och affärerna tog fart. Sedan 
1945 heter företaget Skeppshultscykeln. 
Idag är man en av få svenska cykeltillver-
kare och sortimentet är främst allround-
cyklar i hög kvalitet. Man tillverkar också 
en trehjulig cykel, som kan användas av 
äldre med lite sämre balans eller männi-
skor med olika funktionshinder som ändå 
vill cykla på egen hand. 

Knappt 20 % av kommunens 
invånare bor på landsbygden, 
resten bor i någon av de åtta 
tätorterna vilka var och en har 
sin egen karaktär.

Gislaved
Gislaved är den största orten i kommunen 
och den som har mest ”citykänsla”. Här 
finns störst utbud av butiker – centralt och 
i ett antal handelsområden – liksom restau-
ranger och övrig service. I Gislaved hittar 
du ett rikt musikliv och goda möjligheter till 
olika fritidsaktiviterer. Samtidigt är skogen 
nära med bland annat friluftsområdet Hol-
men vid ån Nissans strand, strövområden 
utmed Nissan samt fågelrika våtmarker i 
tätortens södra del.
 Gislaved har en lång tradition av entre-
prenörsanda som har resulterat i ett stort 
antal tillverkningsföretag. Förutom att arbe-
ta inom dessa finns tjänste- och service-
företag samt kommunens största arbets-
givare, Gislaveds kommun.

Smålandsstenar
Smålandsstenar är en gemytlig ort med 
en aktiv centrumkärna och samtidigt nära 
till Hörsjöområdet med bad, camping, el-
ljusspår och utegym. 
 På orten finns det gott om tillverknings-
företag. Räknat i sysselsättning och om-
sättning är Smålandsstenar den största 
industriorten i kommunen. Med tåget tar du 
dig enkelt till kusten eller längre in i Små-
land.

Hestra
Hestra är ett industrisamhälle i norra delen 
av kommunen. Det har goda tåg- och buss-
förbindelser och är mest känt för att det 
ligger granne med Isaberg. Isaberg är ett 
naturreservat vilket gör att det finns alla 
möjligheter att leva friluftsliv fullt ut, året om. 
Isabergs golfbana ligger bara ett stenkast 
bort i vacker bruksmiljö. 
 Idrottsföreningen Hestra SSK har en 
stark ställning i det lilla samhället och har 
bidragit till den goda sammanhållningen 
på orten. 

Skeppshult
I den lilla orten dominerar Skeppshults 
gjuteri – som har funnits på samma plats 
sedan 1906 – och Skeppshultscykeln – 
företaget som enligt dem själva gör värld-
ens vackraste cykel. Skeppshult är granne 
med Smålandsstenar och du tar dig enkelt 
mellan orterna på cykel.

 Anderstorp har blivit känt både natio-
nellt och internationellt tack vare Swedish 
Raceway som under 1970 – 1990-talen 
var en aktiv Formel 1-bana.

Reftele
Reftele är en kulturhistorisk lantbruksort 
som ligger mitt i ett öppet odlingsland skap 
med närhet till sjön Bolmen och natur-
reservatet Draven med ett rikt fågelliv. 
 Refteleområdet är den del av kommu-
nen som lämpar sig bäst för jordbruk. Här 
bor fler invånare utanför samhället än inne 
i tätorten. Området har många charmiga 
hus och är länets kotätaste socken.

Broaryd
Broaryd är ett mindre samhälle, en natur-
skön industri- och bostadsort som ligger i 
ett landskap med rika natur- och kultur-
värden. Orten upplevs av de boende som 
en lugn och trygg plats att leva på. Sam-
manhållningen mellan Broarydsborna är 
stark och huspriserna är låga. Broaryd 
ligger i kommunens sydvästra hörn, nära 
Halland och Västkusten.

Burseryd
Burseryd har gamla anor som kyrkby och 
bruksort. Omgivningarna består av ett 
böljande vackert skogslandskap och ligger 
nära sjön och naturreservatet Fegen.
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Ostkaka 
Något särskilt småländskt är ostkaka. Det är en dessert som görs 
på mjölk, vetemjöl, ostlöpe, sötmandel, bittermandel, ägg, strö-
socker och grädde. Man serverar den ljummen med jordgubbs-
sylt och lättvispad grädde. Ostkakan är för många ett måste på 
det småländska julbordet, men den äts året om.

Lingon
Lingon är något av det mest små-
ländska av alla vilda bär. Förmod-
ligen för att tillgången är god i de 
småländska skogarna. Rårörda 
lingon är ett självklart tillbehör till 
köttbullar, havregrynsgröt, ragg-
munk, kåldolmar, blodpudding 
och andra typiskt svenska mat-
rätter. Vill du själv göra rårörd lingon-
sylt är receptet mycket enkelt: 2 delar 
lingon (färska eller frysta) och 1 del socker. 
Blanda i en bunke och rör med en slev tills sockret smält – sedan 
är det klart. Ska förvaras i kylskåp, hållbarheten är någon vecka.

Gislaveds kommun är en del av landskapet 
Småland, vilket till ytan är det största landskapet 
i södra Sverige. Här bor nästan en tiondel av 
landets befolkning. Småland är känt för sina 
skogar och många sjöar, den orörda naturen 
och den rena luften. Namnet Småland kommer 
från att man slog samman flera ”små land” till 
ett gemensamt. 

Vi som bor här kallas smålänningar, och det uttrycket har använts 
sedan medeltiden. Enligt sägnen är seghet, påhittighet och företag-
samhet utmärkande för smålänningen.
 Något som bevisar detta är alla stenrösen och stenmurar man 
hittar överallt i Småland. De är resultaten från när odlingsmark skulle 
brytas. Stenar måste röjas undan för att göra jorden brukbar. 
Denna kamp mot naturen tog sin början före vår tideräknings bör-
jan, men det var först under 1800- och 1900-talen som man lade 
stenarna som murar för att gärda in odlingsmarken och områden 
för betesdjur.
 Småland är även ett stort designlandskap. Här finns många 
möbelföretag, som gjort sig kända långt utanför Sveriges gränser, 
exempelvis Swedese, Bruno Mathsson, Karl Andersson & Söner 
samt Källemo. Det var också i detta landskap som Ingvar Kamprad 
föddes och grundade IKEA. Småland är också glasbrukens land-
skap, här finns det svenska ”Glasriket”.

SMÅLAND

Blomma: Linnea
Djur: utter
Fisk: mal
Fågel: taltrast
Sten: röd Växjögranit

Svamp: koralltaggsvamp
Insekt: bålgeting
Mossa: lysmossa
Äpple: Hornsberg
Maträtt: isterband

Varje landskap har olika växter och djur förknippade 
med området. Dessa är Smålands:
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REFTELE

HESTRA

BURSERYD

BROARYD

ANDERSTORP

SKEPPS
HULT

GISLAVED

SMÅLANDS
STENAR

living-gislaved.se

Ortsfakta
GISLAVED
• Folkmängd, 9 914
• Förskola 
•  Skola åk F – 9,  

gymnasium,  
efter gymnasial

•  Sporthall/ 
gymnastiksal

• Simhall
• Gym 
• Ishall
• Bowlinghall
• Idrottsplatser
• Elljusspår
• Tennishall
• Tennisbanor
• Fotbollsplan, inomhus
• Speedwaybana
• Boulehall
• Karatelokal
• Judolokal
• Spontanidrottsplatser 
• Livsmedelsbutiker
• Kollektivtrafik buss

BROARYD
•  Folkmängd, 296
• Förskola
•  Skola åk F – 6
•  Elljusspår
•  Idrottsplats
•  Tennisbana
•  Kollektivtrafik buss

Förskola och skola finns 
även i:
• Ås (åk F – 6)
• Öreryd (åk F – 6)

Skytteanläggningar finns 
över hela kommunen.

ANDERSTORP
•  Folkmängd, 4 966
• Förskola
•  Skola åk F – 9,  

gymnasium
•  Sporthall/ 

gymnastiksal
•  Simhall
•  Gym
•  Tennishall
•  Tennisbanor
• Fotbollsplan, inomhus
•  Idrottsplats
•  Elljusspår
•  Motorbana – racingbilar
•  Spontanidrottsplatser
•  Livsmedelsbutiker
•  Kollektivtrafik buss

Elljusspår finns även i:
• Västboås

SMÅLANDS STENAR
•  Folkmängd, 4 436
• Förskola
•  Skola åk F – 9
•  Sporthall/ 

gymnastiksal
•  Simhall +  

tempererat utebad
•  Gym
•  Idrottsplats
•  Skatepark
•  Spontanidrottsplats
•  Motocrossbana
•  Tennishall
•  Tennisbanor
•  Boulebana
•  Elljusspår
•  Livsmedelsbutiker
•  Kollektivtrafik buss,  

järnväg

REFTELE
•  Folkmängd, 1 239
• Förskola
•  Skola åk F – 9,  

gymnasium
•  Sporthall/ 

gymnastiksal
•  Idrottsplats
•  Spontanidrottsplats
•  Tennisbanor
•  Elljusspår
•  Livsmedelsbutik
•  Kollektivtrafik buss,  

järnväg

HESTRA
•  Folkmängd, 1 290
• Förskola
•  Skola åk F – 6
•  Sporthall/ 

gymnastiksal
•  Elljusspår
•  Idrottsplats
•  Spontanidrottsplats
•  Tennishall
•  Tennisbanor
•  Livsmedelsbutik
•  Kollektivtrafik buss,  

järnväg

BURSERYD
•  Folkmängd, 801
• Förskola
•  Skola åk F – 6
•  Sporthall
•  Allaktivitetshall
•  Idrottsplats 
•  Tennisbana
•  Elljusspår
•  Livsmedelsbutik
•  Kollektivtrafik buss

SKEPPSHULT
•  Folkmängd, 333
• Förskola
•  Skola åk F – 6
•  Elljusspår
•  Kollektivtrafik buss


