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Gamla Henja  
Gamla Henja består, med undantag av ett fåtal lägenhetshus, av 
blandad villabebyggelse. Området har utvecklats i symbios med 
industrierna i Henja och Gyllenfors. Gamla Henja har förutom 
olikt gestaltade hus med olika kulör- och materialval, även olikt 
uppbyggda gatunät, sammanbundna med de strålgator som 
mynnar ut från Balderstorget. Området blir genom strålgatorna 
lättorienterat. I utkanten mot västra och norra delen möter 
området landsbygden på ett harmoniskt sätt. Den låga 
villabebyggelsen kantas i dessa vädersträck av ängsmark, skog 
och en lantgård. Mot öster ligger enfamiljshusen dikt an mot 
industrierna och vittnar om det nära sambandet mellan industri 
och boende. De äldsta kvarvarande husen härstammar från 
början av 1900-talet. Inom området finns det också ett mindre 
antal byggnader från 20-talet, därefter kan man se en ökning 
inom varje årtionde fram till 1960 och1970-talen då området 
expanderade som mest. Stora delar av området kännetecknas av 
sin småskalighet. Utmed en gata kan det finnas fyra hus av en 
typ, fyra av en annan och fem av en tredje. Det ger intressantare gaturum än de grupphusbebyggelser 
som byggts i områdets nordliga utkant.  
 
Gamla Henjas stora styrka är dess blandning. Husen har olika stil och härstammar från olika 
tidpunkter, vilket ger intressanta gaturum. Variationen, både vad gäller ålder och stil, samt 
småskaligheten som finns i området är värd att bevara. 
 

Karta över Gamla Henja 
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Typisk bebyggelse och karaktär i Gamla Henja 
 

Magne 11, Henjavägen 5  
20-tals villa på Henjavägen, byggnadens sadeltak 
är täckt med lertegpannor och fasaderna är 
beklädda med stående panel med läkt. Fönsterfoder 
och knutar är målade vita och den övriga fasaden 
gult. Fönstren är små och spröjsade i 20-talsstil. 
Byggnaden har dock inte bevarats i sitt 
ursprungliga utförande utan snarare återrenoverats. 
Liknande villa med samma färgsättning finns på 
Solhemsgatan, bägge utgör, trots tillbyggnader, bra 
exempel på byggnader från tiden och visar på en 
kontinuitet i området. 
 

 
 

Froste 19, Västra Ringgatan 6 
Enfamiljsvilla på västra Ringgatan, huset är uppfört 
i 1½-plan med källare och byggt 1961. Sadeltaket 
är täckt med svarta betongpannor och fasaderna är i 
hårdbränt, rött tegel, som ger liv åt fasaden. På 
gavelsidan leder en smal väg ner till garaget i 
källaren. Den här typen av bostadshus har en 
relativt stor utbredning i området och återfinns ofta 
i samlade enheter.   

 
 
 
Kring Solhemsparken ligger radhus från 60-talets 
första hälft. Dessa utgör parkens väggar. Det finns 
tre olika sorters radhus, en sort i norr, en i väster och 
en i syd. Åt öster ligger mexitegelvillor som ansluter 
till bostadskvarteret öster om parken. Husen på den 
västra och norra sidan av parken är typhus från AB 
Svenska stenhus i Skövde. Dessa är byggda i 
betongelement, med målade betongfasader och taken 
är flackt lutande och asfaltpappklädda. På den norra 
sidan har husen en innergård på framsidan som sluts 
av garaget. De västra husen är lite högre och har en 
källare.  
 
På parkens södra sida har Radhusen en annan 
karaktär med större lutning på sadeltaken och 
tegelfasader. Dessa hus är ritade av arkitekten 
Rudolf Hall. Samtliga hus kring parken har ett 
huvudsovrum och två mindre. 

Ett av de äldsta bevarade husen på Gamla Henja 

Solhemsparken, enkelt utförd med gräsmatta, några 
tallar och en lekplats 

Parkens ”väggar” utgörs av 
radhus från 60-talet 
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70-talsbebyggelse 
Norr om Marielundsgatan/norra ringen är Gamla Henja varken särskilt gammalt eller heterogent 
längre. Området karaktäriseras istället av 3-4 olika sorters hustyper, alla byggda på 70-talet som var 
och en tar upp stora områden.  
 

Edda 3, 4, 5, drottgränd 6, 8, 10 
I området mellan Holmengatan och Östra ringen 
ligger villor av radhuskaraktär i 1½ plan med 45 
graders sadeltak. Villorna är typhus ritade av Bengt 
Blasberg och Henrik Jais-Nielsen. Första våningens 
fasad utgörs av tegel och röstet har träpanel vilket är 
typiska drag under 70-talet. Fönster och fönsterfoder 
är karaktäristiskt mörkbrunt laserade. Gatorna som 
dessa hus ligger utmed är planerade efter SCAFT-
metoden, vilket också är typiskt 70-tal. 
 
 
 

 
 
 

Heimdal 1,2, 3, 4, 5, Norra ringen 12-20 
70-tals katalogvillor på rad vid Norra Ringvägen. 
Byggnaderna är grupphusbyggda och i 1½-plan. 
Fasaderna är av träpanel målade i varierande kulörer. 
Gatumönstret härstammar förmodligen från en 
tidigare stadsplan där en ringled var tänkt att ringa in 
hela Henjaområdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Draken 12, Marielundsgatan 25 
Mellan Östra ringen och Östergårdsgatan ligger låga 
enplansvillor med flackt lutande pulpettak. På vissa 
av dem har huset byggts in för att se helt platt ut. Den 
liggande träpanelen förstärker husens horisontella 
riktning ytterliggare och gör att även dessa hus känns 
lite som radhus. Husens har färgsatts individuellt, 
ibland med starka färger, vilket livar upp och stärker 
områdets heterogenitet. 
 
 
 
 
 

Grupphusbebyggelse från 70-talet 

Ungefär samma hustyp, fast annan stadsplanering 

Enplansvilla från 70-talet med platt tak. 
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Flerbostadshus 
 

Balder 1, Henjavägen 6 
Vid Balderstorget utmed Henjavägen ligger 
detta flerbostadshus. Huset byggdes som 
pensionärshem under 50-talet och tjänar ännu 
idag detta syfte. Utformningen på fasad och 
fönster är ett vanligt inslag i Gislaved från 
denna tid. Det räfflade, gula teglet och de 
sexkantiga fönstren går att finna i kombination 
på många flera byggnader i samhället.    
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Katedern 1, Henjavägen 52 A 
Nordöstra delen av gamla Henja avslutas med 
lägenhetsområdet Katedern. Området 
uppfördes i sin helhet under början av 80-talet 
och innefattar idag omkring 120 lägenheter, 
fördelade på tolv byggnader med 2, 3 och 4 
rums bostäder. Byggnaderna har två etager med 
balkong på övervåningen och uteplats på 
nedervåningen. Sadeltaken är flacka och täckta 
med tvåkupiga betongpannor. Fasadmaterialet 
är gult tegel i de nedre partierna av byggnaden 
och röstena täckta med mörkt målad träpanel. 
Området är bilfritt och angörs genom dess 
parkering. 
 
 
 
 

 
 

Flerbostadshus från 50-talet 

Flerbostadshus från 80-talet 
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Nya Henja 
 
I Nya Henja består bebyggelsen till största delen av 
radhus, villor och flerfamiljshus byggda på 1980-talet. 
Huvudgenomfarten är Odengatan som löper genom 
området och förbinds genom grengator med 
respektive kvarter. Områdets norra del kantas av skog 
och i den sydvästra delen ligger Gyllenforsskolan som 
ansluter till Gamla Henja. Södra och sydöstra delen 
Nya Henja avslutas av en skogsdunge följt av Henja 
Industriområde. Signifikant för Nya Henja är att 
tomterna här är betydligt mindre och husen står 
betydligt tätare än i övriga Gislaved. Som en 
jämförelse kan nämnas att utmed Södra Storgatan 
finns 11 tomter mellan Radhusvägen och 
Trädgårdsgatan. Det är en sträcka på 180 meter. På 
Slåttervägen i Nya Henja finns 20 tomter på 
motsvarande vägsträcka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Karta över Nya Henja. Notera hur tätt husen står placerade. 
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Typisk bebyggelse och karaktär i Nya Henja 
 

 
Bärnstenen 1, Odengatan 17 
Flerfamiljshus uppförd omkring 1990. 
Fasadmaterial är ljusgult målat trä och ljusrött 
tegel. Bebyggelsen ligger tätt utan avskärmade 
uteplatser. Sadeltaken är klädda med 
betongpannor. Området är bilfritt, parkering för 
samtliga boende finns samlat i områdets 
utkanter. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Villa i 1 ½-plan och radhus i 2-plan, på 
Bondegatan. Gatorna är täta och kulörerna på 
husen är många och varierande, detta är något 
av Nya Henjas karaktärsdrag.  Bebyggelsen har 
i området mycket träfasader med stående panel 
med läckt, taken är nästan genomgående täckta 
med tvåkupiga betongpannor. 
  
 
 
 
 
 
 

 
Byalaget 1, Bygatan 8 
Området kring Bygatan och Rotegatan präglas i 
de inre delarna av låga radhus med små 
uteplatser som inramas av de karaktäristiska 
förråden vars tak binds samman med husens. 
Hus av detta slag finns byggda på flera ställen i 
kommunen. 
 
 
 
 
 
 
 

Tegel och trä i blandning var vanligt kring 1990 
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Granaten 2, Granatvägen 1, 3, 5, 6 
Parhus i två våningar med ljusgult målat trä i 
fasaden. Fönstren är ospröjsade och små. Knutar 
och fönsterfoder är vitmålade. Taken täcks av 
tvåkupiga röda betongpannor. Området angörs 
genom sin parkeringsplats och bland husen är det 
förbjudet att köra bil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rågen 6, Skiftesgatan 35 
Lamellhus i två våningar. Fasadmaterial är träpanel 
målad i röd oljefärg. Samtliga boende har bilen på 
nära håll med eget garage framför entrén till den 
privata innergården på framsidan. Fönstren har 
mörka omfattningar och är ospröjsade. Taket är 
täckt med betongpannor. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 Bostadsområdet angörs genom parkeringen, för att 
underlätta för den bilburne hyresgästen. 

Genom att ställa parkeringen framför huset bildas en privat 
innergård på framsidan 
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Henja Industriområde 
 
Henja industriområde är ett typiskt industrilandskap 
som började etableras under 1970-talet. Området är 
indelat i stora industritomter med en nuvarande yta 
på omkring 74 ha (både bebyggda och obebyggda 
fastigheter), byggnaderna är uppförda i betong- eller 
plåtkonstruktioner. Området speglar Gislaveds 
industriella utveckling från 70-talet och framåt med 
större och tyngre industrier. Inom området ligger 
även Bil 70 (gamla Continental).  Intill ligger 
villaområdena Gamla och Nya Henja. 
 
Bil 70 har såväl ett historiskt, symboliskt, 
byggnadstekniskt och industrihistoriskt värde, det är 
en märkesbyggnad för Gislaved. 
 

Henja industriområde 



Bebyggelseinventering 2008  Sidan 49 av 141 

Typisk bebyggelse och karaktär i Henja Industriområde 
 
 
Industriområdet sett från Hagagatan på Gamla 
Henja. Industrierna och byggnaderna ligger 50 
meter från varandra på var sin sida om 
Henjavägen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hugin 7, Hagagatan 13 
Flera bilhallar ligger i området. Av dessa är 
flertalet uppbyggda i plåt och glas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oden 11, Baldersvägen 38 
Denna industri utmed Anderstorpsvägen är 
byggd 1998. Gulputsade lättbetongelement i 
fasaden och flacka sadeltak. Den är ett exempel 
på att det fortfarande byggs industrilokaler för 
produktion i området. Det finns fortfarande 
obebyggda tomter inom området. 
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
 
Göta 2, Reftelevägen 1 
Bil 70 
 
Industribyggnad, platt tak, tegel- och 
betongfasad. Byggnationen av däckfabriken 
Bil 70 påbörjades 1969 och byggnaden ritades 
på Gummifabrikens ritkontor i Gislaved av K-
G Edenborg och hans medarbetare, bl.a. Carl 
Melin.  
 
Bil 70 anpassades helt till 
löpandebandproduktion, därav dess långsmal 
form. Produktionsprocessen av däck var i stort 
sett linjär genom byggnaden. Byggnadens 
stomme är av betong och stål som bildar ett 
pelar-balksystem och på de publika sidorna 
utmed Anderstorpsvägen och Reftelevägen 
har byggnaden klätts med rött tegel i 
löpförband. Baksidan mot skogen har 
lättbetongfasader. (Mann 2003) 
 
Byggnadens form är typisk för efterkrigstidens 
industribyggnation. Arkitekterna har förlitat 
sig helt och hållet på elektronisk belysning för 
att slippa anpassa produktionen till fönstrens 
placering och all produktion sker i markplan 
för att underlätta transporterna. (Mann 2003) 
 
Sedan byggnationen har Bil 70 byggts till vid 
olika tillfällen och hela byggnaden sträcker sig 
nu 640 meter utmed Anderstorpsvägen. Dess 
29 meter höga höglager i betongelement med 
frilagd ballast är Gislaveds mest synliga 
landmärke. 
 
För mer information om byggnaden, se 
Hjalmar Manns artikel i Kulturmiljövård 
1/2003: Däckfabriken i Gislaved - Hur 
förvaltar vi det industrihistoriska arvet (Mann 
2003) samt hans examensarbete 
Återanvändning av moderna 
industribyggnader – Däckfabriken i Gislaved 
som exempel (Mann 2003-2). 
 

Fasaden utmed Anderstorpsvägen och höglagret 

Höglagret sett från korsningen Regeringsgatan/Långgatan, ca 
1½ kilometer från själva byggnaden 

Byggnaden sedd från luften. (Mann 2003) 
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Kulturhistoriska kommentarer 
 
Byggnaden har ett stort samhällshistoriskt värde då däcktillverkningen varit Gislaveds största näring 
under 1900-talet. Bil 70 är ett för Gislaved viktigt landmärke. Dess monumentala tegelfasad utmed 
Anderstorpsvägen har ett kulturhistoriskt värde som exempel på storskalig 60- och 70-tals 
industribebyggelse. Höglagret är Gislaveds mest synliga byggnad och en viktig del av Gislaveds 
skyline. Sammantaget har byggnaden ett stort kultur- och industrihistoriskt värde. 
 
 
Rekommendationer för bevarande 
 

• Detta är en sådan byggnad som bedöms åsyftas i 3 kap 10 § PBL. Vid ny detaljplanläggning 
bör vidare utredning göras för eventuella skydds- eller varsamhetskrav.  
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Karta över Mossarpsområdet 

Mossarps industriområde 
 
Mossarpsområdet bebyggelse består till stora delar 
av Industri- och handelsbyggnader. Byggnaderna 
är enkla såväl som strama i sitt utförande och 
fasadmaterialen utgörs till stora delar av plåt. 
Industrierna ligger på rad längs 27:an och blir 
därmed det första man möts av om man kommer 
som besökare österifrån.  
 
Vid gränserna till Henja by och Henja 
Industriområde finns också utspridd 
villabebyggelse samt ridskola och 
brukshundsskola.   
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Fasad mot öster 

Fasad mot väster 

Typisk bebyggelse och karaktär i Mossarps industriområde 
 
 

 
Mossarp 1:33 Stegvägen 1 
Brandstationen 
 
Byggnad med fasadtegel uppförd i slutet på 1980-talet. 
Pulpettaken är klädda med betongpannor. 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

Mossarp 1:35 Stegvägen 8 
Beijer Byggmaterial 
 
Byggvaruhandel i plåt uppförd 1988. Den stora 
genomfarten genom hela byggnaden gör att såväl 
hemmasnickaren som lastbilarchaufförer kan lasta av och 
på sitt byggmaterial under tak. 
 
 
 
 
 

 
 

Mossarp 1:31, Anderstorpsvägen 27 
Ridskolan 
 
Villa uppförd ca 1910.  
Byggnaden är relativt välbevarad, ungefär hälften av 
fönstren är utbyta mot moderna fönster i traditionell 
tappning. Fasadpanelen med dess breda läkt är intakt. 
Verandan är ålderdomlig med blåsta glas infattade i en 
dekorativ spröjsning.  
 
Till gårdsenheten hör paddock mm., ladugård och 
maskinhall. I anslutning ligger också övningsbana för 
brukshundsklubben.    

 
 

Fasad mot väster 
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Karta över Henja by 

Henja By 
 
Hult och Henja by ligger i lantlig miljö med öppna 
landskap och mestadels lövskog. Storvuxna ekar, 
stenrösen och den öppna betes- och odlingsmarken 
ger området dess karaktär. Bebyggelsen består av 
trähus i traditionell stil, de äldsta från omkring 1850 
och de nyaste från 2000-talet. De äldre husen och 
gårdsmiljöerna ger byarna en historisk förankring 
och är miljöskapande för området. 
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Fasad mot öster 

Norra gaveln 

Typisk bebyggelse och karaktär i Henja by 
 
 

 
Anderstorp-Hult 1:6, Hult 16 
Äldre parstuga i 1-plan med vind, troligen 
tillkommen omkring 1850.  Byggnaden har ett 
flackt sadeltak täckt med tegel. Fasaderna är 
vitmålade och klädda med stående panel med läkt. 
Under 60-talet har byggnaden byggts ut på 
baksidan så den ursprungliga planlösningen och 
yttre karaktären har förändrats.   
 
 
 

 
 

Henja 3:25, Henja by 35 
Villa i 2-plan uppförd 1908. Byggnaden har 
genomgått stora fasadförändringar under 1960-
talet. Tidigare hade byggnaden liggande spont som 
fasadmaterial samt tidstypiska fönster med 
korsformad mittpost och byggnadsstilen påminde 
mycket om dåtidens snickarglädje.  Idag har 
byggnaden stående panel med läkt och en stor 
veranda med ovanliggande balkong 
 
 

 
 

 
 
Henja 3:22, Henja by 20 
1½.-plans villa uppförd 1988. Byggnaden har 
tidstypisk indelning av trä och fasadtegel. På 
sadeltaket ligger svart betongtegel. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fasad mot öster 


