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Rödjan 
 
Området Rödjan är det nordligaste av Gislaveds 
bostadsområden och består mestadels av 
villabebyggelse från 1950- och 1960-tal, men 
rymmer även köpcentret Smålandia och 
vårdboendet Hemgården. Området kännetecknas av 
många uppvuxna träd och närhet till naturen. I de 
nordligare delarna av Rödjan är tomterna ganska 
stora. Den sydligare delen är tätare. Utmed Norra 
Nissastigen finns en del äldre villor från 30-talet. 
  
 

Karta över Rödjanområdet. Gatstrukturen kan liknas vid trädgårdsstadens 
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Typisk bebyggelse och karaktär i Rödjan 
 
Sandbacken 8, Ljungvägen 22 
Villa i 1½plan med gul och räfflad 
tegelfasad. Detta typhus kommer från 
Landsbrohus och uppfördes under början av 
1960-talet. Det sexkantiga toalettfönstret och 
det hårt brända, gula teglet är vanligt 
förekommande i bebyggelse från den tiden. 
Fönstren är i två lufter och dörren är förvisso 
bytt men det fernissade träet är typiskt för 
tiden. Andra typiska detaljer är den 
utkragande fasaden och en nedfart för garage 
i källarplanet. 
 

 
 

 
Kvistbäcken 7, Grenvägen 1 
Egnahemsvilla i 2 plan. Mansardtak med 
betongpannor och fasader av träpanel. 
Byggnaden är uppförd någon gång kring 
1930 och sedan renoverad 1952. Huset följer 
övrig 20-30-talsbebyggelse på gatan i sitt 
formspråk men har fått 50-talsfönster och en 
takkupa. Fasaden har den utpräglade panelen 
med läkt och är gulmålad med vita foder och 
knutar. Ett liten detalj är den sista ”knycken” 
vid takfoten. 
 
 
 

 
 
 
 
Friden 1, Fridens väg 1 
På Rödjan finns ett antal villor av den här 
typen. De har en våning plus källare. 
Fasadmaterialet är stående träpanel och det 
flacka sadeltaket är belagt med 
betongpannor. Ofta ser grunden 
oproportionerligt hög ut i förhållande till 
övriga huset. Fönstren är indelade i två eller 
tre lufter. Huset på bilden är ett typhus från 
AB Svenska Trähus. 
 

Sandbacken, 1960-tal 

Egna hemsvilla på Kvistbacken, 1930-tal 

Typisk egnahemsvilla från 40-talet på Rödjan 
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Åviken 5, Åviksvägen 9  
Kubformat tvåvåningshus från 30-talet. 
Fasadmaterialet är stående träpanel, och det 
flacka tälttaket är klätt med röd plåt som 
imiterar tegelpannor. Villan är välbevarad i 
fråga om fönster och fasadmaterial. Ett i 
stort sett identiskt, fast blått, står på Åviken 
6. Detta har dock planplåt på taket. 
Signifikant för tiden är de flacka tälttaken 
och kubformerna, samt det lilla utstickande 
taket över entrédörren. Båda har byggts till 
med balkonger, men vid tillbyggnaden har 
man värnat kubens regelbundna form och 
låtit tillbyggnaden skjuta ut ur huset vilket 
lämnar hörnen fria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hemgårdsgatan m.fl 
Hemgårdsgatan, Norra Storgatan och 
Fridens väg karaktäriseras av bebyggelse 
från 40 och 60-talet. Området utgörs till 
största delen av småhus i gult, räfflat tegel 
från 60-talet i 1-½ plan. Hus klädda med 
träpanel i 1 eller 2-plan från 40-talet utgör 
den andra stora delen.  
 
 

Typiskt funktionalistiskt präglat småhus, 1930-tal 

Fridens väg mot söder 

Åviken 6 
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Hemmet 1, Hemgårdsgatan 3, 
Blomstervägen 2 
Vid Hemgårdsgatan ligger serviceboendet 
Hemgården som gett namn åt gatan. 
Byggnaden uppfördes under början av 60-talet 
och är tillbyggd under 80-talet. De flesta av de 
gamla husen har rött tegel i löpförband i 
fasaden. Bara det som står mot Norra 
Nissastigen är putsat. 80-talshuset är putsat. 
Området kantas av välvuxen barr- och lövskog 
mot väster. Blomstergatan, Stolpgatan och 
Tallvägen utgörs av blandad bebyggelse från 
40, 50 och 60-talet, även någon enstaka villa 
från slutet av 20-talet förekommer. Villor med 
fasader klädda i träpanel med läkt i 1-2 
våningar från 40-talet är det vanligaste inslaget 
i området.    

 
 

Vilan 9, Norra storgatan 57 
Många av husen i området har genom åren 
genomgått stora förändringar vad gäller 
fasadmaterial, kulörer, fönster och dörrar, 
vilket tydligt har påverkat områdets karaktär. 
De vanligaste typerna av förändringar är nya 
verandor, fönster, dörrar och för byggnaden 
avvikande material. 
 
 
 
 
 

 

Hemgården 

Oproportioneliga verandor med asymetriska fönsterlösningar 
finns det många exempel av i både området och orten  
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Trasten och Gullvivan 
Trasten 
Trasten är en del i miljonprogrammet, husen är byggda i 
slutet av 1960-talet samt början av 70-talet och består av 
ca 408 hyreslägenheter fördelade på elva lamellhus och 
sex punkthus. Hälften av husen är på fyra våningar 
(inredd källare), de andra är uppförda i tre våningsplan. 
Vad som främst utmärker områdets karaktär är de 
välplanerade och stora grönområdena samt torgplatserna 
runt området samt de för tiden typiska punkt- och 
lamellhusen. Området har vid planering anpassats till 
den naturliga topografin och en stor mängd större barr- 
och lövträd finns bevarade.    
Arkitekt var Lars Stalin som också låg bakom 
Råslättområdet i Jönköping.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planeringsmässigt är 
områdena starkt influerade 
av funktionalistiska ideer. 
Rekrationsplatser, 
lekplatser och 
trafikseparering några 
exempel 1960- och 70-
talens stadsplanemönster.   
Detta är speciellt vanligt 
när det kommer till mer 
storskaliga områden.  
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Centrum i Trastenområdet utgörs av en kulle med 
barrskog, buskar och stigar. Området har även 
flera bostadsgårdar med riklig vegetation. Vid 
sidan av gångstråken som letar sig igenom 
området finns på flera ställen bänkar, bord och 
sittplatser placerade i soligt läge. Det finns också 
kring lekplatserna små torgbildningar som har 
givits skydd mot vinden av buskage eller plank 
och bänkar med skärmtak som ger skugga och 
skydd mot regn. I förhållande till skola, centrum 
och andra sociala inrättningar är det nära och 
lättorienterat.       
 
 

 
 
 
Nummer 21, 19, 17, 15, 8, och 6 är lamellhus 
och har sitt ursprungliga fasadmaterial kvar. 
Dessa har rytmiskt placerade betongelement med 
yta av natursten i vitt och brunt och en sockel i 
målad eller omålad betong. Fasaderna kantas 
upptill av en fris i plåt, taket är av typen 
motfallstak. Samtliga lägenheter i dessa hus har 
utanpåliggande balkonger av betongelement med 
varierande kulörsättning. Fönsterbågar är i omålad 
aluminium förutom vid balkonger där både 
balkongdörrar och fönster har målade bågar av 
trä. Nr, 21, 19, 17, 15 har entréer av glasat 
regelverk av aluminium. Övriga har ett enkelt 
skärmtak.  
 
 
Punkthusen, 1, 3, 5, 7, 9, samt lamellhusen 2, 4, 
12, 14 och 16 har röda och gula tegelfasader efter 
en tilläggsisolering i slutet av 70-talet, dessa hus 
har i likhet med övriga byggnader fönsterbågar 
av aluminium. Flera av dessa är anpassade till 
terrängen med suterrängvåning.     
 
 
 
 
 

Trastens grönområde är välgenomtänkt men en stor del är idag 
igenvuxet av småträd och sly.  

Lamellhus. 1970-tal 

Punkthus 
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Gullvivan 
Området Gullvivan är likväl som Trasten byggt under tiden för miljonprogrammen i Sverige, husen är 
byggda 1969-72 och består av ca 156 bostadsrätter fördelade på fem lamellhus. Inom området finns 
också Gullviveskolan som är uppförd under samma tid men även tillbyggd vid flera tillfällen under 
senare tid. Områdets karaktär utgörs av 1970-tals stereotypa lamellhus som ligger samlade i fem stora 
enheter.  
 
 

 

Gullvivan 5, Linnégatan 17 
Byggnaderna har en tidstypisk arkitektur som är 
inspirerad av tidens rationella tankar. Taken är 
av typen pulpettak och fasaderna utgörs av 
betongelement med frilagd ballast eller gult, 
räfflat tegel. Fönsteraxlarna är ordnade med stora 
lufter. Balkongerna är indragna i fasaden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gullvivans grönområde utgör i likhet med 
Trastens mest av vuxna tallar från sparad 
naturmark dock, betydligt mindre i antal. 
Området är öppet och platt även om 
byggnadskropparna bildar en innegård.        
 
 
 
 
 
 
 
 

Fasad av betong element med frilagd ballast på Gullvivan  
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Karl-Johansgatan 
 
Området kring Karl-Johansgatan består, med 
några undantag, av blandad villabebyggelse. Den 
södra delen är sist etablerad med grupphusbyggda 
katalogvillor i 1-plan från 1960-talet. Områdets 
mellersta delar är främst bebyggda under 40- och 
50-talet men består också av 20- och 30-
talsbebyggelse. Den norra delen av området består 
främst av sent 30-tal och 40-talsbebyggelse. 
Områdets karaktär är de relativt stora och 
varierande husen i flera plan med välvuxna 
trädgårdar, nämnvärt är även den allé som löper 
längs stora delar av Karl-Johansgatan och ger 
området egenhet, avskärmning och trevnad. 
Området har en central placering med närhet till 
både natur och centrum.  
 
Området bjuder på en rad olika byggnadstyper. Många av dessa har ritats och uppförts under ledning 
av byggmästare S W Johansson. Johansson har varit mycket varierad i sitt byggande då han följt både 
efterfrågan och stil.  
 
 

Karl-Johansgatans gatunät 
är uppbyggt som tidstypisk 
trädgårdsstad.  
 
Planeringsmässigt var 
Trädgårdsstaden  vanligt 
mellan ca 1910-45 
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Typisk bebyggelse och karaktär på Karl-Johansgatan 
 

 
Storken 6, Norra Långgatan 31 
Egnahemsvilla byggd 1932 och ritad av 
Johansson. Byggnaden är relativt välbevarad. 
Mansardtaket, frontespisens och burspråkets 
placering i sidled, panelen med läckt samt 
tvåluftsfönstren med sex glas är några 
exempel på vanliga signalement för tiden. 
Byggnaden har underhållits med rationella 
materialval vilket har medfört att karaktären 
är bibehållen. Vid tiden för uppförandet 
innehöll bostaden två lägenheter. Idag 
fungerar byggnaden som ett enfamiljshus.   
 

 

Tranan 3, Karl-Johansgatan 55  
En modernistisk flerfamiljsvilla, byggd 1946 
av S W Johansson.  Byggnadens sadeltak är 
täckt med tegel och har en centralt placerad 
takkupa. Fasaden är stram utan detaljer. 
Fönstren är ordnade i fasadlivet och har två 
lufter. Byggandes mittparti har ett stående 
rektangulärt fönster, spröjsat i sex stora glas 
vilket ger ljus åt trappuppgången. Det från 
fasaden utskjutande entrétaket tillhör 
byggtiden, dock inte porten. Bygganden 
innehåller sex lägenheter varav två 
vindsvåningar.  
 
 
 
 
Oxen 5, Regeringsgatan 31 
Prästbostaden på Regeringsgatan är uppförd 
1922 efter ritningar av Joel Lundberg. 1940 
skedde en ombyggnad av entrépartiet. 
Takkupan förlängdes vid denna tidpunkt till 
en frontespis med dörr och utanpåliggande 
balkong. Byggnaden har tegeltäckt 
mansardtak, gulmålad panel med läkt och 
vita snickerier. Byggnaden fungerar ännu 
idag som prästbostad.     
 
 
 
 

 

Fasad mot öster 

En av de bäst bevarade egnahemsvillorna i området

Fasad mot norr 
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 Allén utmed Karl-Johansgatan bidrar till en 
spännande gatubild då den döljer husen i 
kvarteret.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oxen 9, 10, Högåsstigen 10, 12 
På Karl-Johansgatans södra del, samt 
Högåsstigen övergår det varierande 
bostadsområdet till ett mer enhetligt område 
med grupphusbebyggelse från 60-talet. Husen 
är typiska för tiden med sitt nedre parti i 
mexisten och gavelparti i mörka kulörer. 
Villorna är uppförda i 1-plan med sadeltak 
och ligger vridna på tomten med ordnade 
avstånd från varandra.     
 
 
 
 
 
 
 
Staren 10, Förstadsgatan 2 A-E 
Lägenhetshus vid korsningen Norra Storgatan/ 
Förstadsgatan byggda 1989. Husen är i två 
våningar med stora uterum och balkonger. 
Fasader i trä och sadeltak med betongtegel.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karl-Johansgatan mot norr vid korsningen med Paradisgatan 

Olikfärgade rösten på annars likadana hus är en typisk detalj i 
gruppbyggda områden 
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Kulturhistoriskt intressant bebyggelse 
 
Tomten 5, Karl-Johansgatan 22 

Flerbostadshus byggt och ritat av 
byggmästare S W Johansson 1928 i 
nyklassisk stil.  
 
En hel del av de klassicerande dragen finns 
kvar. De ändringar som har gjorts är att 
fönster, dörrar och takmaterial bytts ut. De 
nya fönstren är pivåhängda och har vita 
bågar. Tidigare var det tvåluftsfönster med 
tre rutor i varje luft. De små fönstren var 
krysspröjsade. På taken ligger svarta 
betongpannor där det tidigare låg rött 
lertegel (Larsson 080816). Taket är 
tidstypiskt gavelvalmat och läng takfoten 
går en kraftig takgesims som viker runt 
hörnet och markerar knuten. 

 
Fasaden är uppbyggd av Leantegel och det 
yttre skiktet är av betongputs. Detta skikt har 
börjat vittra bort lite och är i behov av 
underhåll, framförallt sydfasaden. Dekoren är 
tidstypiskt klassicerande med tallriksrosetter 
och girlanger. Hörnen markeras med 
slätputsade pilastrar.  
 
På taket finns två takkupor i plåt med en 
väldigt speciell elipsform. Dessa är 
oförändrade sedan byggnadens uppförande 
och skänker huset egenhet.  
 

 
Kulturhistoriska Kommentarer 
 

Byggnaden är ett gott exempel på flerbostadshus från 20-
talet i Gislaved. I material och form följer det de rådande 
stilidealen. Huset har genomgått en del förändringar men 
dessa är i stort reversibla. Takkuporna är synnerligen 
ovanliga och är ett omistligt kännetecken för byggnaden. 
Huset har ett arkitektoniskt och arkitekturhistoriskt värde, 
men är i behov av visst underhåll. 
 
Rekommendationer för bevarande 

• Detta är en sådan byggnad som bedöms åsyftas i 
3 kap 12 § PBL. 

• Bevara särskilt takkuporna och fasaddekoren. 
• Vid ombyggnads- och underhållsarbeten bör en 

återgång ske till ett mer ursprungligt utförande 
(tex takmaterial, dörrar och fönster).  Dekorativt takfönster, 1920-tal  

Slätputs och spritputs skapar dekoren i fasaden. 

Bygglovsritning från 1928 (kommunens arkiv) 
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Tomten 6, Västergatan 7 

Flerbostadshus byggt och ritat av 
Byggmästare S.W. Johansson 1930. Idealen 
är de samma som på Tomten 5, med putsade 
fasader, girlanger och tallriksrosetter samt 
en kraftig takgesims. Huset har 
originaldörrar och fönster, sånär som på ett 
fönster på norrfasaden och ett fönster på 
östgaveln. Fönstren kring entrédörren och 
balkongdörren är mycket dekorativa med 
sina täta spröjsar. På taket låg tidigare rött 
lertegel, nu svarta betongpannor. Balkongen 
hålls upp av kolonner som ramar in entrén. 
Räckena kring balkongen och entréverandan 
är av gjutjärn. 

 
 

 
Kulturhistoriska kommentarer 
 
Huset är välbevarat i form och material. Speciellt originalfönstren och 
dörrarna har ett stort värde. Byggnaden har klassicerande detaljer vilket 
är typiskt för de arkitekturströmmar som rådde i landet vid tidpunkten för 
byggandet och är uppförd i tidstypiska material. 
 
Rekommendationer för bevarande 

• Detta är en sådan byggnad som bedöms åsyftas i 3 kap 12 § PBL. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Typiskt 1920-talsfönster, ovan en 
dekorativ stuckatur. 

Västergatan 6, fasad mot norr 
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Mårtensgatan 
 
I området kring Mårtensgatan ligger främst 
industrier från olika perioder under 1900-talet, 
men även samhällets hembygdspark, några 
bostäder, lite butiker samt tre bensinstationer. 
Vägen har blivit lite av en smitväg mellan Södra 
Storgatan och Centrumrondellen. Platsen ger ett 
lite brokigt intryck genom att rymma så många 
olika verksamheter. 
 
I området finns välbevarade industribyggnader 
samt bebyggelsen i hembygdsparken. 
 
 

Karta över Mårtensgatan 
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Typisk bebyggelse och karaktär på Mårtensgatan 
 
 

Den del av kvarteret som de flesta förbipasserande 
kommer i kontakt med är ICA-kvantums långsträckta 
och stängda fasad utmed Järnvägsgatan. Huset är 
byggt i prefabricerade betongelement som 
spritputsats. På sadeltaket ligger betongpannor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Längs Mårtensgatan ligger flera industribyggnader. 
Vägen är ganska bred och har ingen trottoar eller 
cykelbana. Typiska byggnadsmaterial är tegel och 
plåt. 

 

 

 

 

 
Tingsholm 8, Mårtensgatan 4 

I den nordligaste delen av området finns ett 
bostadsområde med ett tiotal villor. Många är av 
ålderdomlig karaktär men ofta lite tillbyggda.

På Mårtensgatan går mycket tung trafik, både sådana 
som ska till industrierna längs vägen och sådana som 
bara ”genar” genom området. 
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 

Tingslätt 13, Mårtensgatan 12 
 

Sadeltaket är klätt med grön planplåt, fasaderna av 
murat rött tegel och Byggnaden har stora 
spröjsade fönster och en centralt placerad stor 
teglad takkupa. Därtill kommer 4 mindre takkupor 
i plåt. Lumia Nordens industrilokal byggdes 1915 
och är välbevarad och hänsynsfullt tillbyggd och 
renoverad. Från början var det tänkt att bli 
Gislaveds andra gummifabrik. Av diverse olika 
anledningar, såsom dödsfall, sviktande konjunktur 
på grund av kriget och rena påtryckningar från 
bröderna Gislows konkurrerande verksamhet kom 
dock inte fabriken riktigt till skott. Verksamheten 
och fastigheten såldes redan vid årsskiftet 1917-1918 till 
Svenska Gummifabriks AB, som efterhand gjorde om fabriken 
till ett väveri (Claesson 1993).  

 

Huset har goda proportioner och välgjorda detaljer. 
Byggnaden har två dekorativa gesimser, en strax under den 
övre fönsterraden och en vid takfoten. Fönstren är i 
originalutförande med fönsterramar och spröjs i gråmålat trä. 
1915 byggdes det stora huset och flygeln till väster samt ett 
litet mellanparti med en hög skorsten som nu är borta. Sedan 
dess har huset byggt till två gånger. Ritningarna för 
tillbyggnaden från 1939 är gjorda av KF:s arkitektkontor och 
signerade Dag Ribbing. Han ritade den östra delen, som går i 
liv med huvudbyggnaden. 1999 tillkom den stora lokalen på 
östsidan, mot Mårtensgatan. Den stora takkupan på byggnaden 
är också tillbyggd senare, som ett restaureringsprojekt. 
Originalbyggnaden, hade en sådan takkupa som försvunnit vid 
tidigare restaureringar av taket. Alla tillbyggnaderna förhåller 
sig väl till originalbyggnaden.  
 
 
 
Kulturhistoriska kommentarer 
 
Huset har såväl ett konstnärligt som arkitektoniskt värde på grund av sina välgjorda detaljer. I 
egenskap som en av de äldsta industribyggnaderna i samhället innehar även byggnaden ett stort 
samhällshistoriskt värde. Byggnaden är miljöskapande och en viktig beståndsdel av Gislaveds 
industriella kulturlandskap.  
 
Rekommendationer för bevarande 

• Detta är en sådan byggnad som bedöms åsyftas i 3 kap 12 § PBL. Vid ny detaljplanläggning 
bör vidare utredning göras för eventuella skydds- eller varsamhetskrav.  

Originalbyggnaden från 1915. 

De spröjsade fönstren i originaldelen, med 
båge och murad dropplist i överkant, håller 
hög arkitektonisk kvalitet
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Lådan 1, Mårtensgatan 29 
Ställverksbyggnad 
Ställverksbyggnaden vid centrumrondellen är ritad 
för Gislveds-Köpings energi 1953.  Ritningarna är 
utförda av KF:s arkitektkontor genom Dag 
Ribbing.  
 
Byggnaden är av hög kvalité och har inte 
genomgått några större förändringar till det yttre 
genom åren. De nämnvärda förändringar som 
emellertid har skett är tillbyggnaden som rymmer 
en hiss vid det södra gavelpartiet. Denna tillkom 
under 90-talet. Tidigare var där en gjutjärnstrappa. 

 
 

Arkitekturen är stram med ordnade fönsteraxlar 
och släta ytor utan några onödiga detaljer. 
Sadeltaket är täckt med enkupigt lertegel och 
fasaden är homogent byggd med rött tegel. 
Fönsterbågar är målade vita. Byggnadskroppens 
norra och södra parti integrerar i varandra genom 
fasad och tak men åtskiljs genom förskjutning i 
sidled.     
 
Originalritningarna rymmer Gislaveds vapen, där 
tanken var att vapnet (bägaren och fatet) skulle vara 
placerad ovan entrén mot söder, detta blev dock 
inte verklighet. 
 
Något som är återkommande för arkitekten är 
pelaren vid entrépartiet som exempelvis också går 
att finna på partier av gamla gummifabriken.      
 
Den strama fasaden bryts dels ovanför fönstren där 
teglet är ställt på högkant men också vid fasaden 
övre del där teglet ställts på högkant med en svag 
lutning utåt. Detta harmoniserar mötet mellan vägg 
och tak. Notera även fönstren vid entrépartiet som 
är sneda i överkant och de tidstypiska enkla 
smidesräckena.  
 
 

Kulturhistoriska kommentarer  
 
En industribyggnad från 50-talet med mycket enkla detaljer och ett subtilt formspråk. Likt Ribbings 
version av Hotell Nissastigen har även denna byggnad ett starkt materialmässigt uttryck. Byggnad har 
genomgått få förändringar över tid. 
 
Rekommendationer för bevarande 
 

• Inget utöver PBL 3 kap. 10 § 

Ställverket var en av Ribbings sista byggnader i Gislaved

 Detaljbild på entrén. Lägg märke till fönstret på andra      
våningen. 



Bebyggelseinventering 2008  Sidan 40 av 141  

Hembygdsparken, Mårtensgatan 9 A och B 
 
Gislaveds hembygdspark innehåller ett antal hus 
från 1700- och 1800-talen med lokal förankring. De 
flesta är ditflyttade, men tingstensstugan har stått där 
sedan 1845. Byggnaderna skapar tillsammans med 
gärdsgårdar och träd en trivsam friluftsmuseal miljö.  
(www.gislaved.se). I parken ligger också Johan 
Orres stuga som erinrar om en person vars gärningar 
har satt tydliga spår i Gislaveds historia, inte minst 
genom Johan Orreskolan.   
 
 
Kulturhistoriska kommentarer 
 
Samtliga byggnader är väl underhållna och utgör 
goda exempel på den lokala byggnadstraditionen, 
detta är av stort pedagogiskt värde. 
 
 
Rekommendationer för bevarande 

• Detta är sådana byggnader som bedöms åsyftas i 3 kap 12 § PBL. Vid ny detaljplanläggning 
bör vidare utredning göras för eventuella skydds- eller varsamhetskrav.  

• Med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden bör ombyggnads- och underhållsarbeten 
utföras med traditionell teknik och traditionella material. 

• Vid större ombyggnads- och underhållsarbeten bör det ställas krav på att särskilt antikvarisk 
sakkunnig medverkar. 

 

 
 
 
 
 

 

Gislaveds hembygdspark 


