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Impediment

Vård och omsorgVatten

TECKENFÖRKLARING

Kulturhistoriskt intressant 
område el. fornminne

Karaktär och historia
Villaområdet på östra sidan av Reftelevägen är byggt under 
slutet av 40-talet till slutet av 50-talet, vissa villor i den allra 
östa delen är byggda under början av 60-talet. Tomterna är av 
nästan i identisk storlek men med varierat innerhåll. Trots träd-
gårdarna känns delar av området rätt monotont och utanför, lite 
som en egen självständig republik i Gislaved. 

Längs ned i söder finns ett blandområde med både äldre bebyg-
gelse från början av 1900-talet och hus byggda under slutet av 
50-talet till början av 70-talet. Området känns relativt slitet och 
bortglömt.  

Villaområdet på västra sidan av Reftelevägen är äldre, de flesta 
byggda i början av 1900-talet deras trädgårdar är i regel större 
till yta med mer och bättre etablerad vegetation. I västra kan-
ten av området ligger vårdbostäder vars utemiljö kan behöva 
arbetas lite med om man vill kunna dra nytta av alla de fördelar 
som närvaro av grönska ger. 

Ett nyare bostadsområde, kvarteret Mejeriet, är byggt längre 
väster ut med bostadsrätter och parhus, varje lägenhet har sin 
egna lilla täppa/område att kultivera vilket lett till ett intressan-
tare område.

Foto ovan:
Mejeriet, sett från Åbjörns-
gatan Foto till ovan:

Exempel på östra villaom-
rådets karaktär
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Tillgång till grönska, park och närströv 
Trädgårdar och parker
Den gröna kil vid Åbjörnsgatan som delar 40-50-tals området 
med det mer mixade området i söder har omvandlats till nå-
got av en grönyta med möjlighet till att utvecklas till en kvar-
terspark. Idag är delar av grönytan klippt medan andra delar 
består av naturmark. I övrigt i villaområdet finns det endast en 
gröning till, dock av mindre omfång, precis på västra sidan av 
Reftelevägen. 

På östra sidan av villaområdet har någon tagit delar av skogs-
marken i besiktning och skapat sin egna lilla ”sommarställe” 
med grönsaksland, uthus mm.

I bostadsrättsområdet längst bort i väst finns en kvarterspark för 
boende. Denna park består till hälften av en lekplats och andra 
hälften är en inramade gräsmatta. Området i det stora hela är 
riktigt grönt. Dock skulle det inte skada med ännu lite mer 
grönska i kvartersparken och ett visst behov av komplettering 
och upprustning av planteringsytorna och utrustning finns.   

Större rekreationsområden
De strövområden som finns i området är dels det skogsom-
råde som finns öster om området, varifrån vägen flera stigar 
och upptrampade leder kan ses försvinna in i skogsområdet. 
Dels finns Nissanområdet som man i södra delen av området 
lätt kan nå från den GC-väg som går längsmed betesmarker 
och över till Skogskyrkogården. Men man kan även på mindre 
stigar komma närmare Nissan och naturen, med hjälp av olika 
”trappor” kan man relativt lätt, om man är flexibel, ta sig över 
befintliga stängsel och in i betesmarkerna.

Skogsområdet i norr mellan det äldre villaområdet och Gyllen-
fors Kapell används av boende runt om som närrekreationsom-
råde. Kojbyggen och andra sysslor sker här, men skogsbrynet 
används även på sina håll som lagringsplats av bland annat 
skrotbilar och släpvagnar. 

Offentlighet och framkomlighet
Kvartersparken som ligger bland bostadsrätterna känns lite 
halvprivat då man måste ta sig dit via små gångvägar som går 
via entréerna. Annars är parken i sig själv klart avdelade från 
bostäderna och den känns offentlig när man väl är där. Fram-
komligheten rakt igenom parken är god tills man skall utnyttja 
lekplatsen eller picknickbordet på gräsmattan då tillgänglighe-
ten brister.

Gröningen vid Åbjörnasgatan lider lite av samma problem 
som grönytorna i Lundåker och Södergård, då den är inte klart 
avgränsad från angränsande tomter. Området kan dock aldrig få 
samma känsla av ”privathet” som i Lundåkra och Södergård då 
inte hela gröningen här omges av tomter utan den avgränsas av 
Åbjörnsgatan också och känns därför mer offentlig. Detta har 
lett till att fler villaägare själva skapat en avgränsning mellan 
sin tomt och grönytan genom att plantera buskar och häckar. 
Själva gröningen har inga anlagda gångvägar förutom de som 
går i ytterkanten av grönområdet.

Foto till höger:
Egenhändigt uppfört 
”sommarställe/kolonilott” 
i skogskanten på östra 
sidan

Foto till höger:
Kvarteret Mejeriets gårds-
park

Foto till höger:
Skogsbrynet används här 
och där som upplags- och 
avställningsplats
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Lek
De organiserade lekområdena finns i de två kvartersparker/
gröningar som området har. Lekplatsen som finns i kvarteret 
Mejeriets kvarterspark känns halvoffentligt vilket är naturligt 
då den tillhör en bostadsrättsförening. Lekplatsen som är rätt 
stor har en hel del olika element och är i behov av en genom-
gång då den håller på att växa igen och ytorna är skräpiga. Den 
mindre sandlådan som även finns i området är mycket expone-
rad och över huvud taget skulle lekplatserna behöva mer vege-
tation och växtlighet som ger skugga.

Lekområdet som är placerat vid Åbjörnsgatan har både klippt 
gräs och delar med naturmark men ligger också i nära anslut-
ning till ett skogsområde. Själva lekplatsen är placerad mitt 
på gräsmatteområdet och står mycket exponerat. Lekmiljön är 
i behov av upprustning då rutschkanan skulle behövas målas 
om, gunghästen har fundament som är ovan markytan och 
även fotbollsmålen skulle behöva lite mer färg. Kulle med 
belysningsstolpe på har en stig trampats ned så att sanden nu 
troligtvis spolas bort mer och mer för varje regnfall. Frågan 
är om detta även kan påverka belysningsstolpens säkerheten. 
Önskemål har framförts om att den lilla gångvägen som går vid 
kanten av området skall stängas av för biltrafik med hjälp av 
större stenar då biltrafik genom parken förekommer.

Det finns även ett tredje plats i söder där ett fotbollsmål finns 
uppsatt ute på en gräsmark. Målet ser inte ut att användas i 
någon större utsträckning.

Gyllenfors bostadsområde skulle behöva något mer för äldre 
barn som inte innebär att man måste vara fotbollsintresserad 
utan tillgodoser andra aktiviteter och intressen.  

Ekologiska värden
Ytterdelen av området i väster ligger under både Naturvårds-
programmet 95 och Riksintresse för naturvård eftersom Nissan 
når precis fram till kanten. Det finns även misstankar om att det 
finns förorenad mark i sydvästra delen av området, dock har 
detta inte bekräftats ännu.

Kulturhistoriska värden
I området finns det även slaggförekomster som omges av läm-
ningar från lågteknisk järnframställning.

Foto till höger:
Villatomt med massa akti-
viteter för barnen, ett kom-
plement till den offentliga 
lekplatsen

Foto till höger:
Lekområdet i den gröna 
kilen vid södra delen av 
Åbjörnsvägen 

Foto ovan:
Koja byggd en lite bit in 
i skogsområdet vid nord-
västra villaområdet

Foto nedan:
Lekplatsen i kvarteret Me-
jeriet, mycket exponerad 
och vegetationen behö-
ver ses över
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Förslag på åtgärder
Arbeta med att bygga upp södra området

Placera ut informationsskyltar och karta över gångsystemet 
runt Nissan och öka antalet sittmöjligheterna 

Skicka ut en broschyr med stigsystem i naturområdena runt 
Gislaved och vad de olika områdena som stigarna går igenom 
har att bjuda på i form av naturvärden och rekreation. På detta 
sätt kan fler utnyttja och sätta värde på de värdena som Gisla-
ved med omnejd har

Eftersträva en renare och snyggare entré till naturområdena 
genom att få bort användandet av dem som upplagplats eller 
parkeringsplats

Arbeta med att förbättra de lekplatser som finns, öka vege-
tation en och rusta upp lekelementen. Vid tillfälle, arbeta in 
lekmiljön i naturområdena för att utnyttja dess resurser och 
möjlighet till material, variation och spontanlek

Arbeta med att utveckla vårdhemmets utemiljö

Aktivt arbeta för ett mer varierat utbud av aktiviteter för äldre 
barn och ungdomar

Styrka
Nära till fina strövområden så väl skogsområden som vatten-
nära rekreationsområden

GC-vägen genom Nissanområdet ger en god tillgänglighet 

Närheten till Ryttarvallen och dess utbud av aktiviteter

Sparade grönytor och naturmark som har potential att utvecklas 
till platser som används och inte bara ett område man genar 
igenom 

 

Brister
Södra delen av området känns mycket bortglömt, lite stagnerat 
och nedgånget

Gröningar, restytor och skogsområden används av flera som 
avställningsplatser för gamla bilar, släp, ved eller ibland till och 
med som infarter till sina tomter då de i sistnämnda fallet inte 
orkar använda sig av de anlagda vägarna

Ingen information om var leder och stigar börjar, går eller slu-
tar för de som inte är hemmastada i området

Få aktiviteter och områden som riktar sig mot äldre barn som 
inte innebär fotboll

Endast en offentlig lekplats och denna är sliten

Foto till höger:
GC-vägen genom Nissan-
området, här syns en av 
de få bänkarna som finns 
längsmed

Foto till höger:
En stig som gå in i skogs-
marken, rätt svår att upp-
täcka

Foto till höger:
Sydvästra delen av Gyllen-
fors bostadsområde

Foto nedan:
Exempel på aktiviteter för 
äldre barn som erbjuds
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