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Karaktär och historia
Henja industriområde är till större del anlagt runt 70 talet, med 
Continental som det stora projektet, men i västra delarna finns 
det områden som anlades på slutet av 60-talet. Östra delen och 
området precis norr om vägen, där Rusta idag finns, är av nyare 
slag och många byggnader uppfördes på 80-90-talet.

Industriområdet har överlag ett stort inslag av sparad vegeta-
tion. Det relativt höga inslaget av vegetation och fria ytor är 
bra, men område upplevs ändå som rätt monotont och ej allt för 
omskött då det mesta antingen är sparad naturmark eller stora 
ytor av gräsmatta. 

Ingen större energi eller eftertanke har vanligen lagts ned på 
utemiljön för att skapa en identitet till området eller företaget i 
fråga, fast detta skulle gynna både området i helhet, kommunen 
och fabrikerna. Entréerna till de olika industrierna kan vara 
av varierande slag, allt från anlagda och välputsade entréer till 
entréer som man knappt hittar. 

Området känns inte heller sammanhållet även om det på sina 
ställen finns försök till att anlägga alléer. Oftast har det dock 
inte funnits något samförstånd mellan olika industrier eller 
markägare angående alléerna då olika typer och arter av allé-
träd kan påträffas bredvid varandra.

Foto ovan:
Industri med sparad natur-
mark och mindre ytor av 
klippt gräs

Foto ovan:
Nyplanterad allé och stora 
klippta ytor
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Styrkor
Stor andel vegetation, varav mycket består av sparad naturmark

Stora potential till att marknadsföra området och företagen 
genom utemiljön

Mycket vegetation leder till en ökad förmåga att rena luften 
och sparad naturmark i form av skog kan fungera som skydds-
område mellan industri och bostäder

Området har en position som gör den till Gislaveds entré från 
öster och har här stora potential att marknadsföra sig själva och 
Gislaved med hjälp av utemiljön

Området har börjat utvecklas en mer medveten syn på utemil-
jön och man har börjat arbeta mer med entréer och alléer 

Brister
Monoton utemiljö som består antingen av oåtkomlig naturmark 
eller också ytor av klippt gräs

Miljön kan upplevas som kal och tom då industrierna vanligen 
ligger direkt vid varandra med möjligtvis ytor av klippt gräs 
som bård. Inte heller används utemiljön till att skapa rum, op-
tisk ledning eller för att mjuka upp industribyggnadernas hårda 
känsla 

Entréer och utemiljö runt industrierna utnyttjas inte för att 
skapa identitet eller för marknadsföring

De företag som satsar på att plantera alléer samordnar sig inte 
med varandra vilket leder till att man kan hitta flera olika sor-
ters alléer, ibland mitt emot varandra. Med olika utseenden av 
allén på samma gata eller område leder till att en del av alléns 
förmåga att hålla ihop, en annars mycket fragmentarisk och 
stökig miljö förloras

Förslag på åtgärder
Informera om utemiljöns viktiga del i människans vardag och 
dess potential inom marknadsföringen och identitetsskapandet 
för ett företag och område

Samordna företagen för att gemensamt utveckla en strategi för  
grönstruktur t ex alléträd, rumsbildande vegetation mm 

Informera om möjligheterna att anlägga en blomsteräng eller 
dylikt istället för stora ytor av klippt gräsmatta. Enkla medel 
som skapar variation och förnöjelse

Försök att få in olika funktioner i området för att skapa ett bre-
dare användningsområde

Arbeta med ljussättning av området för att skapa karaktär och 
identitet för området och företagen. På detta sätt kan man också 
skapa intressantare och tryggare miljöer att vistas i

Att arbeta mot med ett område som skapar god vardagsmiljö 
för dem som arbetar där och som har en karaktär och identitet 
som fungerar som positiv marknadsföring. Ett riktig lyckat om-
råde får invånarna att se det som en tillgång och ett intressant 
område att ta en kvällspromenad i

Foto ovan:
Naturmark tätt inpå indu-
stri

Foto till höger:
Kortare allé 

Foto till höger:
Hagagatan sett från väs-
ter

Foto ovan:
Odengatan sett från norr. 
Rakt fram ligger gamla 
Continental

Foto ovan:
Exempel på restytor av 
karaktären: sparad natur-
mark
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