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UTVECKLINGSIDÉ
Trädgårdssamhället innehåller mycket grön-
ska. Grönskan erbjuder, förutom livsmiljöer 
för växter och djur, attraktiva mötes- och 
rekreationsplatser för Smålandsstenarsborna. 
Bebyggelsen består av mindre enheter med en 
rad olika upplåtelse-former för att skapa en 
mångfald.
  Smålandsstenar har vuxit successivt under 
ganska precis hundra år. Järnvägen, industrin, 
Nissastigen, Nissan och platsens förutsätt-
ningar har satt sin prägel på samhället. Även 
om samhället är långsträckt utmed Nissastigen 
är det förhållandevis nära till det mesta. 
  Närheten till service och arbetsplatser är 
central i trädgårdssamhällsidén. Det skall var 
möjligt att på ett säkert sätt ta sig till olika 
platser och servicefunktioner inom tätorten 
utan bil. Det medför att externa handelsetable-
ringar känns främmande.
  Industrin och företagsamheten märks tydligt 
i bebyggelsestrukturen. Många mindre verk-
sam-heter fi nns lokaliserade integrerat med 
övrig bebyggelse. De större företagen ligger 
inom avgränsade industriområden. Serviceut-
budet är bra och bostadsstandarden god med 
stor del av befolkningen i småhus. Kulturhis-
torien med både intressanta platser och före-
teelser är grunden till bygdens utseende och 
människors beteende.

Trädgårdssamhället,
-där industri och ser vi ce ger näringen.

   Förutsättningar som är grundplåtar i alla 
samhällen och en god förutsättning för att ut-
veckla ett trädgårdssamhälle.
Det är av största vikt att arbeta för att bevara 
och utveckla kulturhistorien för att samhällets 
identitet och attraktivitet skall stärkas.
  Ekologi har tydliga och nära kopplingar till 
träd-gården. För att grundtanken skall fungera 
behöver de gröna ytorna i samhället vårdas 
och bevaras i högre utsträckning än idag. Det 
gäller både privata och kommunala områden. 
Återbruk av närings-ämnen, odling, växtprakt 
och samband mellan samhället och odlings-
landskapet runt tätorten är viktigt för att krets-
loppstankar och miljöarbete skall bidra med 
sin del i trädgårdssamhället.
  Gator, park och torgmiljöer skall utformas 
utifrån våra mänskliga mått och behovet av 
stimulans för våra sinnen. Det betyder att 
mångfalden i bebyggelsen, inslaget av grön-
ska i tätortsbilden och de oskyddade trafi kan-
ternas vardag skall skapa social trygghet och 
god livskvalitet för Smålandsstenarborna.
Tankarna kring ett utvecklat träd gårds -

sam häl le utgör planeringsförutsättningar för 

planarbetet.

2. Smålandsstenar

Centrumparken
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Smålandsstenars karaktär

VÄRDEFULLA MILJÖER OCH 

BEBYGGELSE
  Av rötterna från 1800-talets senare del fi nns 
inte mycket bevarat. I Länsmuseets kul tur his t-
o ris ka in ven te ring av Gislaveds kommun från 
början av 1980-talet fi nns bara Skeppshults 
Bruk och Västbo Fornminnesförenings hem-
bygdspark med tag na som be byg gel se med 
kul tur his to riskt vär de. Sedan dess har intresset 
för yngre be byg gel se och in du stri bygg na der 
vuxit. Modernismens (1930- och 40-tal) 
bostadshus är in tres san ta och in du stri ers ur-
 sprung har värderats upp. Det sak nas dock 
bygg na der och an lägg ning ar som är så unika 
och vär de ful la att de be hö ver långt gå en de 
skydd.
  Enstaka byggnader och miljöer har dock en 
lo kal betydelse för förståelsen av tätortens 
his to ria och utveckling samt för de boendes 
trev nad och or tens identitet. Äldre byggnader 
är därför ofta vär da att bevara.

Kartan redovisar de 

mest vär de ful la objek-

ten från fram fö rallt 

1900-talets för sta 

årtionden. Vi da re 

re do vi sas kul tur his t-

o riskt in tres san ta 

mil jö er, där särskilt 

stor vikt skall läg gas 

vid an pass ning till 

tät orts bil den och dess 

his to ria i samband 

med att nya bygg na der 

uppförs.

TÄTORTENS FRAMVÄXT
  Samhället är uppbyggt kring järnvägen och 
Nis sa sti gen. Inn an järnvägen kom fanns några 
torp på plat sen. Orten är ung, men endast ett 
fåtal bygg na der är kvar sedan det förra se kel -
skif tet. Större delen av bo stads be stån det är 
byggt efter 1960. De nor ra delarna breder ut 
sig längs Nis sa sti gen med yngre be byg gel se 
bakom första raden av bo stads hus. De södra 
delarna, utom längs Nis sa sti gen, består mest 
av byggnader från 1960- och 70-talet. Ba na-
ne nom rå det är bebyggt under 1980-talet. Cen-
trum är starkt dominerat av tra fi  ken, som de lar 
tätorten i två delar. Den kom mer si el la och all-
 män na servicenivån är god och för en ings li vet 
rikt. Industrin består av relativt sto ra företag 
där fl era är koncerner med enheter/ fö re tag på 
an dra or ter. Dominerande branscher är verk-
 stad och plast.
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Service

ALLMÄNT
  Smålandsstenar har rollen som offentligt 
och kom mer si ellt centrum i södra delen av 
kom mu nen. Omlandet är stort och serviceni-
vån god. Utbudet av servicefunktioner är en 
kvalitetsindikator i dis kus sio ner kring ortens 
utveckling och attraktivitet. Smålandsstenar 
har fl era dagligvarubutiker och ett fl ertal spe-
 ci al bu ti ker. Ett generellt problem i min dre 
or ter är ra tio na li se ring ar inom de offentliga 
ser vi ce funk tione rna. En lösning som prövats 
är fördjupat sam ar be te mellan olika funktio-
ner. Kom mu nen verkar för en god bas ser vi ce i 
Små lands ste nar.

Mål

-   Smålandsstenar skall bevara sin roll som 
    servicecentra i södra delen av kommunen.
-   Den kommunala servicen är en del i 
    basservicen på orten. 
-   Offentliga servicefunktioner bör samverka.

Göstas kafé är välkänt långt utanför Smålandsstenar. 

Kafét utgör en viktig social mötesplats.

�
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Kartan redovisar 

serviceområden i 

centrum.
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Kommunala ser vi ce funk tio ner

BARNOMSORG
  Den kommunala servicen skall syfta till att 
ska pa social trygghet och attraktivitet i kom-
munen.
  För närvarande, hösten -98, fi nns ca 250 barn 
i om sorg inom den kommunala servicen. Yt-
 ter li ga re ca 40 barn fi nns inom Pingstkyrkans 
verk sam het. In fl ytt ning en till kommunen stäl-
ler krav på bl a plats i barnomsorgen. Under 
den se nas te tiden har tillströmningen av barn i 
kommunen ökat snabbare, än vad som kun de 
förväntas.
  Vidareutbildning har bidragit till att fl er 
för äld rar sö ker plats för sina barn inom barn-
omsorgen. I Små lands ste nar fi nns lokaler att 
tillgå ifall be hov av yt ter li ga re om sorg är nöd-
vändig

Mål

-  Full behovstäckning skall fi nnas inom barn-
   omsorgen.
-  Lokalisering av barnomsorg skall prövas om 
   behov uppstår.

Lekplatsen på 

Marigårdens 

förskola

Diagrammet visar den förväntande ut veck ling en enligt 

befolkningsprognosen (1997). Effekterna av vidare 

-utbildning och förstärkt infl yttning saknas.
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  Utemiljön kring och i direkt anslutning till 
sko lor na blir en allt vik ti ga re del av verk sam -
he ten. Sats ning ar be hö ver göras för att öka 
att rak ti vi te ten kring  sko lor nas utemiljöer. 
  Många barn behöver korsa Nissastigen till 
och från skolorna i Smålandsstenar. Trafi ksä-
kerheten är inte tillräcklig i kors nings punk -
ter na.

SKOLA
  Skolverksamheten i Små lands ste nar inne-
håller allt från förskola till års kurs nio samt 
fri tids verk sam het. Åtteråsskolan, låg- och 
mel lan sta di um, har 292 elever för de la de på 
tolv ål ders ho mo ge na klas ser. 149 barn fi nns 
på fri tids hem och -klub bar. Två sexårsgrupper 
med 38 barn fi nns dess ut om.
  Villstadskolans låg- och mellanstadium har 
224 elev er. 38 sexå ring ar ingår i de ål ders -
blan da de grup per na på låg sta di et. På mel lan -
sta di et är klas ser na ål ders ho mo ge na. Fritids 
har 78 barn.
Nordinskolans högstadium har 336 elever i 
tolv klasser.
  Elever i gymnasieutbildning bussas till Gis-
laveds gymnasium.
  Elevutvecklingen under planeringsperioden 
vi sar att efter en uppgång kring sekelskiftet 
kom mer antalet elever att minska. “Puckeln“ 
i elev an ta let skall lösas genom omfl yttningar 
inom skol om rå det. Nya lokaler är inte aktu-
ella. 

Mål

-   Nuvarande lokaler skall utvecklas för att 
    klara skolans pedagogiska mål.
-   Elevernas skolvägar skall göras säkrare.
-   Utemiljön  rustas upp för att bidra till en 
    stimulerande skola.

Villstadsskolan

Kommunala ser vi ce funk tio ner

Diagrammet visar att elevantalet i Små lands ste nar 

kommer att öka under de närmaste åren. Därefter 

kommer antalet elever att långsamt återgå till dagens 

nivå. Källa antagen befolkningsprognos för Gislaveds 

kommun.
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Antalet personer över 80 år ökar fram till några år 

efter sekelskiftet. Därefter vänder kurvan ner mot da-

 gens nivå.

Mariagården har under 

1998 re no ve rats och byggts 

till för att anpassas till 

fram ti dens äld re bo en de och 

stan dard krav.

Kommunala ser vi ce funk tio ner

ÄLDREOMSORG
  Äldrevårdsinstitutionerna i Smålandsstenar 
byggs om. Mariagården övertar 20 platser från 
Ha ga går den och får to talt 58. På Hagagården 
byggs lokalerna om till 38 vårdbostäder. Totalt 
erbjuds lika många plat ser som tidigare men 
med bättre om sorgs möj lig he ter och standard 
än ti di ga re.
  Gruppen äldre än 80 år kommer att öka 
de när mas te åren för att sedan åter minska 
mot da gens nivå. Om det under senare de-
len av planperioden skulle bli aktuellt med 
nya gruppbostäder skall dessa i första hand 
lokaliseras till de centrala de larna av samhäl-
let. Detaljplaneläggning avgör lämp lig he ten. 
Be fi nt li ga servicelägenheter på Ma ria går den 
bör om vand las till vårdbostäder under planpe-
rioden.
  En gruppbostad för psykiskt sjuka fi nns på 
Järn vägs ga tan och en för utvecklingsstörda 
fi nns på Väs ter ga tan. Den senare bedrivs i pri-
 vat regi.

Mål

-   Om nya gruppbostäder blir aktuellt skall 
    dessa i första hand lo ka li se ras till de centrala 
    delarna av sam häl let. Detaljplaneläggning avgör
    lämpligheten.
-   De äldre i Smålandsstenar/Skeppshult skall 
    erbjudas god vård och omsorg av hög kvalité.
    Det innebär att 
    äldre skall kunna leva ett aktivt liv och ha 
    infl ytande
    äldre skall kunna känna trygghet och leva ett 
    oberoende liv
    äldre skall bemötas med respekt
    äldre skall ha tillgång till god vård och omsorg
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FRITID OCH KULTUR
  En av de stora kvalitéerna i Smålandsste-
nar är det sammanhängande området kring 
Nissan, Hör sjö om rå det och Vikabo. Hörsjö-
/Vi ka boom rå det inne hål ler campingplats, 
tempererat utebad, tennis- och fotbollsplaner, 
elljusspår, klubbstugor, fornminnen, hem-
bygdsgård och dans ba na. Vid Nissan har en 
vandringsled an lagts. Stora delar av området 
utgörs av na tur mark. En industri fi nns i fri-
tidsområdet. Det bör på sikt övervägas om den 
kan lokaliseras på an nan plats.
  För att stärka om rå det yt ter li ga re så bör en-
 tré er na för bätt ras. Mark nads fö ring och skylt-

Mål

-  Fritidsverksamheten skall bidra till bättre folk-
   hälsa, social kontakt och meningsfull fritidssys-
   selsättning.
-  Fritidsanläggningarna skall hjälpa till att stärka 
   turistnäringen i södra delen av kommunen.
-  Tillgängligheten till Nissan skall ökas.
-  Hörsjöområdet skall fortsätta att utvecklas
   som närströv-, idrotts- och turistområde.
-  Kopplingen till centrala Smålandsstenar skall 
   stärkas med hjälp av bl a tydliga gång- och
   cykelvägar.
-  Angöringen från Nissastigen till Hör sjö om rå det
   skall förtydligas.
-  Biblioteket och Torghuset utvecklar sina 
   roller som lokala mötesplatser i södra delen 
   av kommunen.

Hörsjöbadets camping Biblioteket

Kommunala ser vi ce funk tio ner

ning av området bör sam ord nas. Ytterligare 
aktiviteter kan tillkomma i anslutning till 
campingen. Kon tak ten med centrum förbättras 
genom byggande av en gång- och cy kel väg på 
Hörsjögatan.
  Sim- och sporthall fi nns i anslutning till 
Nord in sko lan. Föreningslivet står för ett stort 
utbud av aktiviteter i orten.
  Utbudet i biblioteket och Torghuset är om-
 fat tan de och vänder sig till en bred publik. 
Bib li o teks verk sam he ten utvecklas successivt 
för att möta den nya informationsteknikens 
möj lig he ter och krav.
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Trafi ksystem

ALLMÄNT
  De större mål punk ter na i Små lands ste nar 
fi nns ut sprid da över hela sam häl let. Nis-
 sa sti gen ut gör den längs gå en de kommunika-
tionen ge nom sam häl let. Kommunikationerna 
med bil mel lan de söd ra bo stads om rå de na och 
Västra In du stri om rå det mås te passera cen-
 trum. Med cy kel går det bra att ta andra vägar. 
En del av tra fi k pro ble men i cen tra la Små-
 lands ste nar har sitt ur sprung i att Nis sa sti gen 
och Burserydsvägen ut gör riks- och läns väg 
sam ti digt som de är ma tar ga tor till cen trum 
och service.
  Trädgårdssamhällets gatustruktur bygger på 
ett sam man häng an de nät verk där åter vänds -
ga tor sak nas. Det fi nns behov av att av las ta 
Nis sa sti gen, sö der om Burserydsvägen, samt 
att hit ta en länk mellan Burserydsvägen och 
Väs tra in du stri om rå det väster om Kyrkogår-
den.

CENTRALA SMÅLANDSSTENAR
  Nissastigens barriäreffekter märks tydligast i 
cen tra la Smålandsstenar. Bullerproblemen är 
sto ra och åtgärder behöver vidtas för att si tu a -
tio nen längs Nissastigen skall bli tillfredsstäl-
lande.
  Många olyck or har inträffat under 1990-talet. 
Re dan innan förbifarten byggs fi nns be hov av 
att åt gär da tra fi k sä ker hets pro ble ma ti ken i cen-
trala de larna av samhället.

De trafi kolyckor som fi nns po lis rap por te ra de mellan 

1991 och 1997 har hu vud sak li gen skett utmed Nis-

 sa sti gen. Tra fi k sys te met i Små lands ste nar är upp byggt 

efter normer från 1970-talet. Det medför att for dons -

tra fi  ken tvingas ut på Nissastigen, Burserydsvägen och 

Ba nan vä gen. I korsningspunkterna har det in träf fat 

många incidenter.
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Förslaget visar en upp-

 rust ning av tra fi k mil jön 

inom centrum. Det “grö-

 na“ pri o ri te ras till sam -

mans med till gäng lig het 

och trafi ksäkerhet.

Trafi ksystem
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Framtida 

Trafi klänkar

FÖRSLAG TILL IN TERNT 
TRA FIK SYS TEM
Den tunga tra fi  ken till Väs tra in du stri om rå det 
skall angöra via en tra fi k länk som be står av 
V. Järn vägs ga tan - Malm ga tan - Björk ga tan 
- Ox el ga tan - Kärr vä gen - Dals ga tan 
- Uni ons ga tan och Nis sa sti gen. Mil jö -
pri o ri te ring en kan inne hål la se pa -
ra ta gång- och cy kel vä gar, bän kar, 
han di kapp an pass ning ar, par ke rings -
plat ser, träd plan te ring ar och oli ka 
ty per av markbeläggningar.
  De oskyddade tra fi  kante rna skall 
pri o ri te ras högst. Det grö na 
skall ges en mer fram trä dan de 
plats i gatumiljön. Cen trum -
plan an sluts till Nis sa sti gen 
med en cir ku la tions plats i 
kors ning en mel lan Burse-
rydsvägen och Nis-
 sa sti gen.
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GÅNG- OCH CYKELVÄGSSYSTEM
  Separata gång- och cykelvägar ska par för-
 ut sätt ning ar för att oskyddade trafi kanter på 
ett tra fi k sä kert sätt kan röra sig i tät or ten. Det 
ökar tillgängligheten i samhället. Vä gar na 
ut gör ofta skolvägar, pro me nad stråk för per-
soner med ned satt rö rel se för må ga, vägen till 
ar be tet samt kopp ling en till ser vi ce funk tio ner 
och kollektivtrafi k. Be ho vet av skyddsåtgärder 
för tra fi  kan ter va rie rar med tra fi k si tu a tio nen 
på plat sen.

Dagens gc-vägar
  Systemet är väl utbyggt i de söd ra delarna av 
Små lands ste nar. Cy kel väga rna löper i grön-
 om rå de na mellan bo stads ga tor na och angör 
i vänd zone rna. Norr om Burserydsvägen ser 
gatu-strukturen an nor lun da ut. Det saknas för-
 ut sätt ning ar att lägga gc-vägar på samma sätt 
som i södra delen av sam häl let. Olycksbilden 

vi sar att korsningarna mellan Nis sa sti gen och 
Väs tra in du stri om rå det är hårdare drabbade av 
olyckor än de len söder om Burserydsvägen.
  Skolorna i Små lands ste nar är sto ra mål-
 punk ter. Pas sa ge rna över Nis sa sti gen och 
Burserydsvägen är be svär li ga. Även buss håll -
plat ser na ut med Nis sa sti gen bör räknas till 
skol väga rna. På fl era plat ser par ke rar elev er 
sina cyklar vid håll plat ser na. Be hov fi nns av 
åt gär der i systemet.

Förslag
  Nya gc-vägar byggs utmed Furugatan, Bok-
 vä gen, Skruv ga tan, Hörsjögatan, V. Järn vägs -
ga tan till Fåll in ge, Nissastigen samt Södra 
Lång ga tan. Un der pla ne ring spe rio den skall 
det även studeras om det går att hitta en att-
 rak tiv länk i södra delen av samhället med ny 
bro över Nissan till Fåll in ge om rå det.
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Trafi ksystem
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Mål

-  Det interna trafi ksystemet skall i första hand 
   utgöras av Ö och V. Järnvägsgatan, 
   Centrumplan,  Malm ga tan och Nissastigen. 
   Utformningen av ga tor na i cen trum skall 
   göras så att de oskyddade tra fi  kante rna 
   prioriteras högst.
-  Korsningen mellan Nissastigen, Burseryds-
   vägen och Centrumplan skall byggas om till
   rondell.

KOLLEKTIVTRAFIK
  Satsningarna på järnvägen har under se na re 
de len av 1990-talet ökat. Sträck an mel lan 
Halm stad och Nässjö kan komma att rustas 
upp un der den kommande tioårsperioden. 
Kopp ling en mellan buss och tåg skall un der -
lät tas vid sta tio nen i Små lands ste nar. En upp-
 rust ning kommer att ske under pla ne ring sp-
e rio den för att öka kom for ten och tillgänglig-
heten till både buss och tåg. 
Kombinationen av genomfartstrafi k och håll-
 plat ser vid Nissastigen medför ökad kon fl ik-
t risk mellan fordon och oskyddade trafi kkan-
ter. Sär skilt utsatt är hållplatsen vid Algatan.

Förslag till förändrad busstrafi k
  Busstrafi ken kommer även i framtiden att 
vara viktig för Smålandsstenar. I dagsläget 
bor ca 2600 personer inom 400 meter från 
Nis sa sti gen, där, huvuddelen av, linjetrafi ken 
går. Genom att fl ytta linjetrafi ken till en annan 
sträck ning i den södra delen av Smålands-
stenar kan re san de un der la get öka samtidigt 
som tra fi k sä ker hets pro ble men, i anslutning till 
håll plat ser na, minskas.

-  Kollektivtrafi kstråken genom Smålands-
   stenar skall studeras vidare för att erbjuda 
   fl er närmare anslutning till bussen.
-  Stationsområdet rustas upp för att stärka 
   kopplingen mellan tåg och buss.
-  Gc-vägar byggs för att förbättra trafi ksäker-
   heten och kommunikationen till skolor, 
   vårdinrättningar och till servicefunktioner.
-  Bullersituationen för boende utmed Nissa-
   stigen skall för bätt ras .
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Smålandsstenars cen trum

ALLMÄNT
  Serviceutbudet är kon cen tre rat till de centra-
la de larna, även om ett fl ertal funktioner fi nns 
ut med söd ra de len av Nis sa sti gen. Trafi ksitua-
tionen ge nom sam häl let, med bl a be ty dan de 
bar ri är ef fek ter, har gjort det svårt att åstad-
 kom ma ett attraktivt cen trum. Ge nom farts -
tra fi  ken har varit pri o ri te rad un der lång tid och 
det har satt sin prä gel på sam häl lets ut se en de. 
Sa ne rings åt gär der har till sam mans med svag 
ef ter frå gan på lokaler och bo stä der med fört 
att ett fl er tal cen tralt be läg na tom ter är obe-
byggda. Syn in tryck et av dessa bi drar inte till 
att höja att rak ti vi te ten. Bris ter na mås te vändas 
till möjligheter.
  För att öka attraktiviteten i cen trum behövs 
åt gär der inom många områden. Fy sis ka upp-
rust-ningar ger vissa effekter men är inte lös-
 ning en på alla ty per av problem. Samverkan 
mel lan olika grupper i samhället och kommu-
nen  kan dock på ett positivt sätt bidra till en 
ökad att rak tions kraft i samhället.

IDÈ-3T Trivsel, Tillgänglighet, Trafi ksäker-
het.
Trivsel

  När man besöker centrum skall man trivas. 
Cen trum skall vara en attraktivt mötes- och 
han dels plats. De na tur li ga och spon ta na mö-
 tes plat ser na måste för stär kas och olika slag 
av mö tes plat ser skall att ra he ra olika ål ders -
grup per och tillgodose olika behov.
  Det måste fi nnas en mångfald av service-
funk-tioner och affärer som står i proportion 
till stor le ken på samhället och dess upp tag -
nings om rå de. Kom mu nen tillsammans med de 
olika lo ka la ak tö rer na är an sva ri ga för att en 
rimlig nivå bi be hålls.
  Miljöaspekterna är tätt sammanknutna med 
triv sel käns lan. Allt från buller och emissioner 
till renhållning och skötsel av de of fent li ga 
ytor na bi drar till känslan av trivsel.

Centrumplan i Små-

landsstenar är en av 

de äldsta gatorna 

i tätorten. Axeln ut 

från stationen är ty-

pisk för sta tions sam -

häl len från arton-

hundratalets andra 

hälft. Den utgör ett 

ka rak tärs drag som 

är värt att bevara.
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hetsarbetet i centrum är av största vikt. Det of-
 fent li ga utrymmet måste utformas så att män-
 nis kor känner sig säkra.
  Vissa punkter är särskilt utsatta. De måste 
få sär skild uppmärksamhet. Skolvägar, gång- 
och cy kel stråk ska prioriteras. Fysiska åtgär-
der är en del i säkerhetsarbetet men inte allt.
  Hastigheten i centrum för både motorfor-
don och cyklister är avgörande för hur stora 
skadorna blir vid olyck or. En re ell hastighets-
sänkning mås te kom ma till oav sett hur trafi k-
fl ödena för änd ras över tiden.
  Trafi kbeteendet i Smålandsstenar är ur bl a 
as pek ter na  trivsel, miljö och trafi ksäkerhet 
något som bör förändras. Den fysiska miljön 
och triv sel käns lan bör uppvisa sådan kvalitet 
att ett besök i centrum, som innehåller fl era 
målpunkter inte med för att bi len måste tas 
med till samtliga ställen. Bra parkeringsmöj-
ligheter intill mål punk ter na och för änd ring ar 
i den fysiak miljön kan hjälpa till att för änd ra 
beteendet.

Mål

- Under planeringsperioden skall attraktivi-
 teten i Smålandsstenars centrum öka 
 genom åtgärder som skall skapa trivsel, 
 tillgänglighet och ökad trafi ksäkerhet.
- Kommunen skall initiera arbetet med 
 Smålandsstenars centrum.

Tillgänglighet

  En förutsättning för ett levande centrum 
är att det går smidigt komma fram till olika 
målpunkter. Par ke rings plat ser för bilar och 
andra mo tor for don mås te fi nnas i direkt an-
slutning till service-funktionerna. Dock skall 
detta kom bi ne ras med ett rejält ut rym me för 
oskyddade tra fi  kan ter och god till gäng lig het 
för personer med nedsatt rö rel se för må ga eller 
handikapp.
  Kollektivtrafi ken skall angöra i centrum för 
att er bju da ett konkurrenskraftigt alternativ 
till egen bil. Gång- och cykeltrafi kanter skall 
utan pro blem kun na färdas till och genom de 
cen tra la delarna. Barn och äldre skall ha god 
till gäng lig het till cen trum.

Trafi ksäkert

  Smålandsstenar centrum kommer även i 
fram ti den trafi keras av stora fordonsmängder. 
Det är inte en bart negativt. Utan fordon inget 
liv, men for do nen måste vara där på de oskyd-
dade tra fi  kan ter nas vill kor. Det medför att 
trafi ksäker-

Smålandsstenars cen trum

Nissastigens korsning 

med Torggatan och Vär-

namovägen.
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Kommunalteknisk infrastruktur

Mål

- Vägområdet genom vattentäkten skall tätas 
  för att minska risken för föroreningar.
- Området kring vattentäkten utreds i syfte 
  att sä ker stäl la ett  långsiktigt skydd för
  dricksvattenreserven.
- Lämpliga reservvattentäkter lokaliseras 
  under planeringsperioden.

SPILLVATTENBEHANDLING
  Reningsverket håller god stan dard och kva-
 li tet. Verket är dimensionerat för större be last -
ning än den som fi nns idag. Spill vat ten inne-
 hål ler stora mäng der nä rings äm nen. Slammet 
som är en av rest pro dukte rna från renings-
verket de po ne ras idag på tippen. Hanteringen 
kommer att från års skif tet 1998/1999 att be-
läggas med skatt. Genom att an läg ga en bio-
bädd i anslutning till re nings ver ket åter bru kas 
nä rings äm ne na bättre.  Kom mu nen be hö ver 
inte be ta la skatt på han te ring en. och vinster 
görs även i frå ga om mins ka de trans por ter. På 
sikt bör även vattnet från re nings ver ket ef ter -
be hand las för att mi ni me ra ut släp pet av kvä ve 

Vassdammar skall byggas söder om 

re nings ver ket. En undersökning bör 

ge nom för as för att se om det går att ef-

 ter be hand la vattnet från re nings ver ket i 

när om rå det.

Mål

-  Återbruk av näringsämnen från slammet skall 
   öka.
-  Inget slam skall transproteras till deponi.
-  Det skall under planeringsperioden studeras 
   om det är möjligt att, i anslutning till renings-
   verket, an läg ga dammar för kväve- och 
   fosforfi xering.

VATTENFÖRSÖRJNING
  Vattenskyddsområdet norr om Smålandsste-
nar innehåller, bo stä der, vä gar och verk sam -
he ter. Mar ken där vattentäkten ligger är in fi l -
tra tions be nä gen och ris ken för för o re ning ar 
vid en olycka är be ty dan de. Grus- och sand-
 fö re kom ster na kring vattentäkten fung e rar 
som “re nings fi l ter“. Detta innebär att uttag av 
ma te ri al i an slut ning till vattentäkten inte kan 
förekomma. För att skyd da vattentäkten från 
för o re ning ar vid olyck or på Nis sa sti gen bör 
vägområdet genom det yttre och inre skydd s-
om rå det för vattentäkten tätas så att inte föro-
reningar kan ta sig ner till grund vatt net och 
förorena dricks vatt net.
  Områden för framtida uttag av dricksvatten 
skall reserveras i planen.
  På sikt bör olämpligt pla ce ra de verk sam he ter 
inom vat ten skydd som rå det fl yttas. Om rå den 
med grund vatten till gång ar undantas från yt ter -
li ga re ex plo a te ring.  
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Wallentins damm skall förstärkas 

som att rak tion i Små lands ste nar 

bl.a. genom ett lokalt om hän der t-

a gan de av dag vatten i samhället.

Kommunalteknisk infrastruktur

DAGVATTEN
  Systemet för uppsamling av regnvatten är i 
vissa avsnitt sammankopplat med na tur li ga 
vat ten fl ö den från västra sidan av samhäl-
let på dess väg mot Nissan. Under senare år 
har kom mu nen avlastat ett av de största fl ö-
dena genom ett nytt dike väs ter om samhäl-
let. Dag vatten inne hål ler för o re ning ar från 
for dons tra fi  ken och det na tur li ga ned fal let 
av partiklar. Detta utgör ett pro blem vid häf-
 ti ga som mar regn efter en tids torka. För o re -
nings hal ten i dagvattnet kan ge chock ef fek ter 
på recipienten.
  Genom att lokalt behandla dagvatten kan 
för o re nings hal ter na minskas. Fördröjning, 
in fi l tra tion ovan och under mark, för däm ning, 
sy re sätt ning mm är exempel på möjliga lös-
 ning ar i ett dagvattensystem. I och kring 
Wallentins damm fi nns goda möjligheter att 
ut veck la “re ning“ av dag vatten innan det når 
Nissan.

Mål

-   Vid om-, till- och nybyggnation, där dag-
    vattenhanteringen påverkas, skall i första 
    hand en lo kal lösning av dagvattenhante-
    ringen eftersträvas.
-   Wallentins damm skall studeras för att om 
    möjligt utvecklas som dagvattenmagasin.

AVFALLSHANTERING
Allmänt
  Hushållsavfallet från Smålandsstenar-
Skepps hult körs till Mossarpstippen i Gisla-
ved.
En återvinningscentral för mottagning av käll-
sorterat material fi nns i an slut ning till Oskar-
stippen. Återvinningsstationer fi nns på fl era 
platser i tätorterna. I området fi nns tre ned-
lagda tippar  i Skepps hult, på Vi ka boom rå det 
och i Villstad.

Oskarstippen
  Tippen används för deponering av bygg- och 
trädgårdsavfall samt schaktmassor. De po -
ne ring av  den typen av material bör på sikt 
upphöra. Ma te ri a let bör i framtiden lagras för 
att kunna åter an vän das. Dagens avfall kom-
mer att be hand las som resurser vid bl a väg-
byggen och en er gi pro duk tion. Området kring 
Oskarstippen bör återställas och utvecklas i 
riktning mot ett att rak tiv are re kre a tions om rå de.

Mål

 - Området kring Oskarstippen  ut veck las till 
   en del i strövområdet intill Nissan. 
-  En studie kring lokalisering av lagringsplats 
   för materialresurser görs under planerings-
   perioden.
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Bostäder
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Mål

-  Lucktomterna i de centrala delarna av 
   Smålandsstenar skall bebyggas med olika 
   upplåtelseformer.
-  Kommunala tomter i tätorten skall be byg gas 
   innan nya större exploateringsområden tas i 
   anspråk.
-  Haghult-/Tillboområdet utgör det stora 
   nyexploateringsområdet under pla ne ring spe-
   rioden. Området kan först komma i fråga då 
   gasoltanken är fl yttad från Burserydsvägens 
   industriområde.

ALLMÄNT
  En övergripande målsättning är att hushålla 
med mark för att på så sätt minska behovet av 
in ves te ring ar i nya gator och va-system mm. 
Tanken att skapa ett trädgårdssamhälle stärker 
idén att först använda redan gjorda in ves te -
ring ar i be byg gel sen. Kommunen tänker först 
sälja befi ntliga små hus tom ter i Små lands -
ste nar innan något nytt område tas i anspråk.
  Bostadsmarknaden har legat still under fl era 
år. Förutsättningarna för att komma igång be-
 ror på många olika faktorer. Det allmänna och 
lo ka la konjunkturläget, räntenivåer, ma te ri a-
l pri ser, skat te reg ler, riks po li tis ka ställ nings ta -

gan den mm. Detta gör att situationen är svår-
 be dömd. Has tig he ten i bo stads byg gan det kom-
 mer inte, under pla ne ring spe rio den, bli lika 
hög som under 1970- och -80-talen men något 
hö gre än under den se nas te femårsperioden.

OBEBYGGDA TOMTER
  Totalt fi nns mark för 21 småhustomter och 
ca 60 lgh i kommunal ägo i Små lands ste nar. 
Un der de senaste tio åren har 7 småhustomter 
och 5,7 ha mark till fl erfamiljshus sålts. Sedan 
1993 är en tomt för småhus såld.
  På privat mark fi nns 63 byggklara små hus -
tom ter och 5 tomter för fl erfamiljshus.


