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Inledning  

Denna rapport är en sammanställning av resultatet från de tidiga dialoger 

som genomförts som en del i arbetet med att ta fram en fördjupning av 

översiktsplanen för Gislaved och Anderstorp.  

En viktig del i planarbetet är att i ett tidigt skede lyssna in vad 

kommunens invånare, barn och ungdomar, föreningar, näringsliv och 

politiker tycker om orternas framtid. 

Från september 2020 till februari 2021 anordnades dialoger med ovan-

nämnda grupper. På grund av coronapandemin fick dialogerna med invånare, 

föreningar, näringsliv och kommunfullmäktigeledamöter ställas in och de som 

ville kunde i stället lämna synpunkter i en digital webbenkät med tillhörande 

kartverktyg via kommunens webbsida. Dessa synpunkter finns att ta del av 

på kommunens webbplats: gislaved.se/föp  

Synpunkter från barn och ungdomar, sfi (svenska för invandrare)  

samt pedagoger i förskola till årskurs 2 finns att ta del av i sin helhet  

i denna rapport.  

Stort tack till alla som deltagit under dialogarbetet! 

  

http://www.gislaved.se/föp
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Resultat av tidiga dialoger 

Tyck till om Gislaveds och Anderstorps framtid 

I oktober 2020 skickades vykort ut till samtliga hushåll i Gislaved och 

Anderstorp, där kommunen bjöd in till fysiska träffar för att i mindre 

grupper samtala om tätorternas framtid. Annonsering om dialogerna  

gjordes också via kommunens webb och sociala medier, utskick via  

e-post till föreningar och företagare, via Enter Gislaved AB:s nyhetsbrev  

och evenemangskalender samt på affischer som sattes upp i Gislaved  

och Anderstorp.  

Nedan visas hur vykortets fram- respektive baksida såg ut och som 

skickades till samtliga hushåll i Gislaved och Anderstorp.  

På grund av coronapandemin fick dialogerna med invånare, föreningar, 

näringsliv och kommunfullmäktigeledamöter ställas in och de som ville kunde 

i stället lämna synpunkter i en digital webbenkät med tillhörande kartverktyg 

via kommunens webbplats. Dessa synpunkter finns att ta del av på webben: 

gislaved.se/föp 

Synpunkter kunde lämnas mellan den 26 november 2020 och  

den 3 januari 2021.  

I webbenkäten utgick man från gällande plankartor för Gislaved och 

Anderstorp och de frågor som kunde besvaras var:  

 Vad är bra? 

 Vad är dåligt? 

 Vad vill du förändra? 

 Vilka områden använder du för rekreation och fritid? 

Totalt deltog ett 20-tal invånare, två representanter från näringslivet,  

en förening samt sex politiker.  

Webbenkätens uppbyggnad framgår i avsnittet ”Bilagor”.  

https://www.gislaved.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/oversiktsplan/pagaende-oversiktsplanering/fordjupning-av-oversiktsplanen-for-gislaved-och-anderstorp
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Kartan nedan visar var deltagarna valt att lämna synpunkter  

(grön – bra, röd – dåligt, gul – förändra samt lila – rekreation och fritid). 
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Sfi tycker till 

Av erfarenhet vet vi att det är en utmaning att locka till sig nyanlända till 

dialoger som rör samhällsutvecklingsprojekt. 

Därför valde vi särskilt att föra dialog med en klass på sfi (svenska för 

invandrare). Klassen läser nivå D och består av 18 kvinnor och sju män.  

De modersmål som finns representerade i klassen är: 

 arabiska 

 bosniska 

 filippinska 

 persiska 

 rumänska 

 thailändska 

 tigrinja 

 ukrainska 

I oktober 2020 träffade projektledningen klassen på Johan Orreskolan 

och informerade om projektet och delade ut frågor som klassen arbetade 

med under några veckor. På grund av Coronapandemin kunde klassen inte 

redovisa sitt resultat på ett fysiskt möte, vilket var tanken från början.  

Istället skickade lärarna in klassens resultat via mejl till projektledningen.  

De frågor som skulle besvaras var:  

 Beskriv Gislaved respektive Anderstorp med ett ord. 

 Vad är det bästa med Gislaved respektive Anderstorp? 

 Vad kan bli bättre/vad saknas i Gislaved respektive Anderstorp? 

(parker, mötesplatser, cykelvägar, fritidsaktiviteter, bad, bostäder) 

 Vilken är din favoritplats i Gislaved respektive Anderstorp?  

 Vilka platser kan du känna dig rädd/otrygg på i Gislaved  

respektive Anderstorp? 

 Hur tar du dig till olika platser, till exempel skola och 

fritidsaktiviteter? (går, cyklar, buss, samåker, bil) 

 Om du åker med bil, vad skulle få dig att gå, cykla eller  

åka buss istället? 

 Vad gör du helst på din fritid? 

 Var är du helst på din fritid? 

 Skulle du kunna tänka dig att bo i Gislaved eller Anderstorp  

i framtiden? Varför? 

 Tror du att du kommer att bo i Gislaved eller Anderstorp  

i framtiden? Varför? 
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Nedan redovisas sfi:s svar på frågorna.  

Beskriv Gislaved respektive Anderstorp med ett ord. 

Klassen har valt att svara med ett så kallat ordmoln. 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är det bästa med Gislaved respektive Anderstorp? 

Gislaved 

 Busstation 

 Det finns bibliotek, simhall och gymnasium 

 Det är nära till allt 

 Det är tyst och lugnt 

 Försäkringskassan 

 Glashuset 

 Inte många brott  

 Många affärer 

 Många fabriker – jobb 

 Sfi 

 Trafikskola 

 Vårdcentral och tandvård 

Anderstorp 

 Motorbana 

 Nordea – bank 

 Sjöar att simma i 

 Vackert och lugnt 
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Vad kan bli bättre/vad saknas i Gislaved respektive Anderstorp? 

 Bra lokaler behövs för till exempel bröllop 

 Bättre om här fanns tågförbindelse. Bussen till Hestra passar  

inte tågtiderna. 

 Centrum ser tråkigt ut i Gislaved 

 Ett bättre kulturcentrum med café, småbutiker och lekmöjligheter  

för barn 

 Fler bostäder 

 Fler busshållplatser i Henja. Långt att gå. 

 Fler butiker 

 Fler cykelvägar med bra belysning 

 Fler lekplatser 

 Fler parkeringar i centrum 

 Här finns inte många bankkontor 

 Skulle vara bra om här fanns ett större sjukhus. Problem när man inte 

har bil att alltid åka till Värnamo. 

Vilken är din favoritplats i Gislaved respektive Anderstorp?  

 Arabiska affären 

 Biblioteket 

 Busstationen 

 Café 

 Glashuset 

 ICA 

 Sfi/Johan Orre 

 Simhallen 

Vilka platser kan du känna dig rädd/otrygg på i Gislaved  

respektive Anderstorp? 

 Alkoholpåverkade personer i parken nära kommunhuset 

 Kvällar nära busstationen, ungdomar som dricker och röker 

 Mörka gator när man går till Willys 

 Mörkt på parkeringsplatser 

 Området runt Mekonomen 

 Runt flera skolor 

 Skogen 

 Trasten, Västergatan, oroligt 

 Ungdomar som kör runt i bilar i hög hastighet. 
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Hur tar du dig till olika platser, till exempel skola  

och fritidsaktiviteter?  

 Många åker buss mellan orterna i kommunen 

 Någon måste ta bilen eftersom det är få avgångar med buss,  

till exempel från Burseryd 

 Några som bor nära skolan promenerar 

 Ett fåtal cyklar 

 Samåker ibland med granne som har bil 

 Elscoter 

Om du åker med bil, vad skulle få dig att gå, cykla eller  

åka buss istället? 

 Ekonomi, vill åka det som är billigast 

 Finns få parkeringsplatser – åker hellre buss 

 Måste finnas fler bussar från småorterna 

 Utsläpp gör att jag inte vill köra bil. 

Vad gör du helst på din fritid? Var är du helst på din fritid? 

 Bakar hemma 

 Cyklar 

 Gillar att promenera i skogen 

 Går gärna till någon restaurang 

 Går till biblioteket för att läsa 

 Går till gymmet 

 Läsa böcker 

 Nära sjöar och parker 

 Promenerar 

 Ser fotboll på tv 

 Spelar fotboll 

 Titta på filmer och svenska nyheter 

 Träffa barnbarn 

 Träffa mina barn och kompisar 

 Vill vara hemma 
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Skulle du kunna tänka dig att bo i Gislaved eller Anderstorp  

i framtiden? Varför? 

Jag kan tänka mig att bo här därför att: 

 Det är tyst och lugnt 

 Finns tillräckligt med affärer 

 Inte hög brottslighet 

 Jag gillar idén att bygga ihop Gislaved och Anderstorp 

 Många fina platser 

 Nära till affärer, skola, vårdcentral 

Jag kan inte tänka mig att bo här därför att: 

 Här finns ingen flygplats 

 Här finns inte sjukhus 

 Här finns många problem 

 Här saknas många tjänster 

 Om min familj kommer kanske jag flyttar dit de bor 

 Vill bo i en stad med mer möjligheter till jobb 

 Vill bo i en större stad med fler affärer 

Tror du att du kommer att bo i Gislaved eller Anderstorp  

i framtiden? Varför? 

 Ja, jag trivs här 

 Ja, det ligger i södra Sverige, bättre klimat här än i norr 

 Ja, Gislaved ligger nära flera större städer 

 Ja, om jag hittar ett jobb. Mina barn vill inte flytta 

 Ja, Gislaved är bästa platsen för mig 

 Nej, jag vill flytta till en större stad med fler affärer,  

lekplatser och fler människor 

 Nej, jag tycker om att bo på landet, vill bo i skogen 

 Nej, jag tror jag flyttar snart till en större stad,  

här finns för många problem 
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Barn och ungdomar tycker till 

För att ta del av barn och ungdomars synpunkter valdes fem klasser ut.  

Valet gjordes i samråd med projektgruppens representanter från barn- och 

utbildningsförvaltningen samt rektorerna på de valda skolorna i Gislaved och 

Anderstorp. För att få en viss spridning på åldrarna valdes klasser från tre 

olika årskurser; en klass i årskurs två på gymnasiet, två klasser från årskurs 

åtta samt två klasser från årskurs fem.  

Istället för en klass fem i Gislaved, valde skolvärden att arbeta med 

årskurs sex. Valet berodde på att skolvärden ansåg att frågorna som skulle 

besvaras lämpade sig bättre för sjätteklassarna än en lägre årskurs. 

Dessvärre kunde ingen klass fem i Anderstorp delta under dialogarbetet.   

Samtliga klasser har fått samma frågor att svara på som sfi.  

Klass NASA19, Gislaveds gymnasium 

Klassen NASA19 (Naturvetenskapsprogrammet – inriktning naturvetenskap 

och samhälle) består av 13 elever, varav nio tjejer och fyra killar. I november 

2020 träffade projektledningen klassen på Gislaveds gymnasium och informe-

rade om projektet och delade ut frågor som klassen arbetade med under 

några veckor. På grund av coronapandemin kunde klassen inte redovisa sitt 

resultat på ett fysiskt möte, vilket var tanken från början. Istället skickade 

klasspedagogerna in klassens resultat via mejl till projektledningen. Klassen 

delades in i två grupper och varje grupp gjorde en Powerpointpresentation 

som de pratade in sina svar till.   

Beskriv Gislaved respektive Anderstorp med ett ord. 

Grupp1: Gislaved och Anderstorp 

 Barndomsminnen 

 Dött 

 Händelsefattigt 

 Sorligt 

 Tråkigt 

Grupp 2: Gislaved 

 Dystert 

 Kriminalitet  

 Monotont 

 Tråkigt 
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Grupp 2: Anderstorp 

 Monotont 

 Tråkigt 

Vad är det bästa med Gislaved respektive Anderstorp? 

Gislaved 

 Större event, matmarknad, Gisledagarna 

 Stora mataffärer 

 Bra utbildningsmöjligheter 

 Nära till allt 

 Helt okej med buss till andra orter 

 Helt okej busstider 

 Många idrottsföreningar 

Anderstorp  

 Generellt lugnt 

 Fin storgata 

 Arvids bokhandel 

 Nära till allt 

 Många idrottsföreningar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Gislaveds kommun Sammanställning av tidiga dialoger 

Omslag: Pixabay.com 13 [48]  

Vad kan bli bättre/vad saknas i Gislaved respektive Anderstorp? 

Gislaved 

 Få ungdomsställen 

 Förbättra kollektivtrafik 

 Mer belysning 

 Prioritering av resurser 

 Förbättra: dåligt med bussar till Hyltebruk, Dalen (fixa till, är inte 

intressant), grönska, busstider hålls inte, få igång Gisledagarna igen 

och göra dem lite roligare samt vägar och trottoarer 

 Saknas: internetcafé och utomhusaktiviteter  

Anderstorp  

 Bättre kollektivtrafik  

 Tråkigt 

 Dåligt med butiker 

 Förbättra: vägar och trottoarer samt busstider 

 Saknas: utomhusaktiviteter 

Vilken är din favoritplats i Gislaved respektive Anderstorp?  

Gislaved 

 Hemma (båda grupperna) 

 Idrottsplatsen 

 Johan Orre 

 Fotbollsplan/multisportarenorna 

Anderstorp 

 Arvids 

 Hemma 

 Simhallen 

 Idrottshallen 
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Vilka platser kan du känna dig rädd/otrygg på i Gislaved  

respektive Anderstorp? 

Gislaved 

 Trasten (båda grupperna) 

 Dalen 

 Oupplysta platser i skogen till exempel elljusspåret 

Anderstorp 

 Torsplan 

 Dåligt upplysta platser 

 Skolor på kvällen 

 Månsgatan 

 Grupp 2 svarar vet inte 
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Hur tar du dig till olika platser, till exempel skola  

och fritidsaktiviteter? 

 Bil (båda grupperna) 

 Buss (båda grupperna) 

 Cykel (båda grupperna) 

 Går (båda grupperna) 

Om du åker med bil, vad skulle få dig att gå, cykla eller  

åka buss istället? 

 Att saker ligger närmare/kortare avstånd 

 Bättre cykelvägar 

 Bättre kollektivtrafik 

 Mer bussar så de inte är fullt på dem  

Vad gör du helst på din fritid? Var är du helst på din fritid? 

 Gymmar 

 Meka med Saaben 

 Spelar datorspel 

 Tränar handboll 

 Vara/prata med kompisar 

 Gnosjö 

 Hockey – Nittorp 

 Serie – hemma 

 Simning – Anderstorp 

 Vara hemma (båda grupperna) 

 Vänner – Gislaved, Anderstorp 
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Skulle du kunna tänka dig att bo i Gislaved eller Anderstorp  

i framtiden? Varför? 

Grupp 1 

 Kanske (två elever) 

 Nej (tre elever) 

Grupp 2 

 Vet inte, kanske, nej, vill helst inte  

 Tråkiga jobb, tråkig stad, inte landet, inget universitet, större städer 

är bättre 

Tror du att du kommer att bo i Gislaved eller Anderstorp  

i framtiden? Varför? 

Grupp 1 

 Kanske (en elev) 

 Troligtvis inte (fyra elever) 

Grupp 2 

 Nej 
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Klass 8A, Lundåkerskolan i Gislaved 

Klass 8A på Lundåkerskolan i Gislaved består av 23 elever, varav 13 tjejer 

och 10 killar. I oktober 2020 träffade projektledningen klassen på 

Lundåkerskolan i Gislaved och informerade om projektet och delade ut 

frågor som klassen arbetade med under några veckor. På grund av 

coronapandemin kunde klassen inte redovisa sitt resultat på ett fysiskt möte, 

vilket var tanken från början. Istället skickades klassens resultat via mejl till 

projektledningen.  

Ansvarig pedagog för klassen frågade även andra elever i årskurs åtta och 

nio om vad de tycker om Gislaved och Anderstorp och två önskemål 

återkom hela tiden: 

1. Fler platser för sociala sammankomster – mötesplatser 

2. Restauranger och klädaffärer – bygg upp pulsen som finns i  

städer som Växjö, Jönköping, Halmstad och Göteborg 

Beskriv Gislaved respektive Anderstorp med ett ord. 

 Bra 

 Gislaved och Anderstorp inget att köra  

 Gisletorp (två elever) 

 Lagom 

 Liten (två elever) 

 Småstäder 

 Sådär 

 Torrt och tröttsamt 

 Tråkigt (tre elever) 

 Vet inte 

Vad är det bästa med Gislaved respektive Anderstorp? 

 Gislaved – sporthallen. Anderstorp – deras fritidsgård  

 Gislaved Anderstorps ridklubb (GARK) 

 Gislaved att vi har en sporthall. Anderstorp ingenting  

 Gislaveds idrottssällskap (GIS) 

 Ishallen (två elever) 

 Lilla mängden trafik, lugnt 

 Rivaliteten  

 Simhallen och gym 

 Sport (två elever) 

 Vet inte (två elever) 
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Vad kan bli bättre/vad saknas i Gislaved respektive Anderstorp? 

 Bad 

 Det behövs mer större klädaffärer 

 Ett shoppingcenter  

 Fritidsaktiviteter (två elever) 

 Fritidsaktiviteter, bostäder, centrum  

 Gislaved mer affärer och Anderstorp mer affärer eller någonting 

annat som gör att man lockas dit  

 Ingenting allting är perfekt 

 Mötesplatser (två elever) 

 Mötesplatser, fritidsaktiviteter, affärer, café/restauranger 

 Shoppingcenter  

 Shoppingcentrum, mer fotbollsplaner, bättre fotbollsplaner, proffsiga 

volleybollplaner inomhus (vi har ju trots allt ett elitlag) 

 Vet inte 

 Vill ha fler kläd-/skobutiker. Till exempel H&M, Trend House o.s.v.  

Vilken är din favoritplats i Gislaved respektive Anderstorp?  

 Gislaved – sporthall. Anderstorp – vet inte, är aldrig där  

 Gislaved Anderstorps ridklubb (GARK) 

 Gislaved – Smålandia. Anderstorp – vet inte 

 Glashuset 

 Hemma och hos vänner 

 Hemma (två elever) 

 Ishallen 

 Matrestauranger  

 Mitt rum? 

 Ryttarvallen 

 Sporthallen och i Anderstorp – vet inte 

 Sörgården 

 Trasten 
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Vilka platser kan du känna dig rädd/otrygg på i Gislaved  

respektive Anderstorp? 

 Gislaved – Trasten. Anderstorp – vet inte, är aldrig där 

 I centrum på kvällen 

 Ingen (två elever) 

 Otrygg – Trasten. Trygg – vet inte 

 Trasten (två elever) 

 Traststigen 

 Lägenhetsområdet vid Gullviveskolan  

 Ute om nätterna  

 Utomhus på kvällen ensam 

 Vet inte (två elever) 

 Överallt 

Hur tar du dig till olika platser, till exempel skola  

och fritidsaktiviteter? 

 Bil 

 Buss 

 Buss, bil och går 

 Cykel eller bil 

 Cykel, buss eller bil 

 Cykel och till Anderstorp bussen  

 Cykel, buss, bil och går 

 Går (två elever)  

 Går, bil  

 Går, cyklar eller bil (två elever) 

 Går, ibland samåker eller cyklar  

 Cykel, går, föräldrar kör mig 

 Till skolan – buss, till träningar – min pappa kör mig 

 Till skolan – buss, hem från skolan – går, annat privat – oftast bil 
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Om du åker med bil, vad skulle få dig att gå, cykla eller  

åka buss istället? 

 Bättre busstider (två elever) 

 Gör tryggare väggar med mer belysning på kvällarna (två elever)  

 Inget (två elever) 

 Om det blev varmare ute/vädret (två elever) 

 Om jag var tvungen att ta något annat privat än bil 2. Om det inte 

vore för det att jag bor en bit utanför Gislaved så det tar lång tid om 

man inte tar bil 

 Ta bort bilen 

 Vet inte (tre elever) 

 Vädret, vänner  

 Vänner 

Vad gör du helst på din fritid? 

 Chillar eller tränar  

 Hänger med vänner  

 Lyssnar på musik, sover 

 Rider, ritar, umgås med kompisar, shoppar kläder och annat 

 Spel, musik, video- och låtredigering 

 Spelar barre  

 Spelar fotboll  

 Spelar gitarr och tv-spel 

 Spelar ishockey och dator 

 Spelar volleyboll och fotboll 

 Tränar 

 Tränar, spelar fotboll 

 Är hemma med kompisar  

 Är med vänner (två elever) 
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Var är du helst på din fritid? 

 Hemma (fem elever) 

 Hemma, i sporthallen, med kompisar eller på fotbollsplanen 

 Hemma eller på Ryttarvallen 

 Hemma eller ute (två elever) 

 Hemma och hos vänner (två elever) 

 I stallet eller hemma  

 Inomhus 

 Ishallen 

 Var som helst  

 Zinken (inomhushallen i Gislaved) 

Skulle du kunna tänka dig att bo i Gislaved eller Anderstorp  

i framtiden? Varför? 

 Ja (två elever) 

 Ja, har bort i båda  

 Ja, om de förbättras  

 Kanske 

 Kanske ska bo kvar i Gislaved för mina bästa vänner bor där 

 Nej (tre elever) 

 Nej, det är för litet och jag vill bo i stora städer 

 Nej, fett tråkigt  

 Nej, händer ingenting.  

 Nej, händer inget och inte så tryggt 

 Nej, mest eftersom att det jag vill jobba med kan man inte göra här, 

går mest runt Stockholm eller i Skåne 

 Om Gislaved blir tillräckligt stort (inte för stort) för mitt intresse för 

musik och jag hittar en här 

 Svårt och svara på nu, man vet aldrig 
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Tror du att du kommer att bo i Gislaved eller Anderstorp  

i framtiden? Varför? 

 Absolut inte ska långt härifrån, torrt här 

 Det kommer bli större stad 

 Inte säker, troligtvis inte om jag lyckas med det jag vill göra 

 Jag tror inte det. Jag kommer troligtvis flytta till Jönköping, Göteborg 

eller Tyskland, men inte Skåne eller Stockholm 

 Nej (fyra elever) 

 Nej, jag ska bo i Tottenham  

 Nej, för att det finns ingen musikutbildning i Gislaved 

 Nej, för att det inte finns mycket att göra här 

 Nej, jag vill till större städer där det finns mer att göra  

 Nej, inte så tryggt och det är en liten håla 

 Vet inte (två elever) 
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Klass 8D, Åsenskolan i Anderstorp 

Klass 8D på Åsenskolan i Anderstorp består av 21 elever, varav elva tjejer 

och tio killar. På grund av coronapandemin fick all kommunikation med 

klassen ske genom digitala möten via Teams. I november 2020 informerade 

projektledningen om projektet och delade ut frågor som klassen arbetade 

med under några veckor. I december redovisade klassen sitt resultat 

muntligt genom att visa upp en Powerpoint via Teams. På redovisningen 

deltog projektledningen och representanter från projektgruppen. 

Klasspedagogen skickade därefter in Powerpointpresentationen via mejl  

till projektledningen.  

Beskriv Gislaved respektive Anderstorp med ett ord. 

Gislaved 

 Farligt 

 Kort snibb farligt 

 Litet 

 Otryggt 

 Ruttet 

 Tråkigt 

Anderstorp 

 Dystert 

 Fint 

 Motorbana 

 Ruttet 

 Tråkigt 

Vad är det bästa med Gislaved respektive Anderstorp? 

Gislaved 

 Affärer 

 Bada 

 Burger King 

 Gisledagarna/matmarknaden 

 Padelhallen 

  



Gislaveds kommun Sammanställning av tidiga dialoger 

Omslag: Pixabay.com 24 [48]  

Anderstorp 

 ICA 

 Idrottshall nära skola 

 Multi (multiarenorna) 

 Pizza hut 

 Rosa kiosken 

 Simhallen centrum 

 Sporthallen 

 Vet inte 

Vad kan bli bättre/vad saknas i Gislaved respektive Anderstorp? 

 Affärer (fem röster) 

 Bostadsområden (två röster) 

 Mötesplatser (fem röster) 

 Skatepark (sju röster) 

 Sporthall (sju röster) 

Vilken är din favoritplats i Gislaved respektive Anderstorp?  

Gislaved 

 Bada 

 Hemma 

 ICA 

 Köpmangatan 

 Padelhallen 

 Skålan 

Anderstorp 

 Finns ingenstans att vara 

 Hemma 

 ICA 

 Pizza house 

 Rosa kiosken 

 Sporthallen 
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Vilka platser kan du känna dig rädd/otrygg på i Gislaved  

respektive Anderstorp? 

Gislaved 

 Ingenstans 

 Lekiagatan 

 Rusta 

 Trasten 

 Överallt  

Anderstorp 

 Arabiska affären 

 Busstationen 

 ICA 

 Ingenstans 

 Kyrkogårdsgatan för spöke 

Hur tar du dig till olika platser, till exempel skola och fritidsaktiviteter? 

Klassen har inte svarat på denna fråga. 

Om du åker med bil, vad skulle få dig att gå, cykla eller  

åka buss istället? 

 Billigare att åka buss 

 Fler busstider/busslinjer 

 Mer cykelvägar 

 Miljön/klimat 

 Saker ligger långt bort 

Vad gör du helst på din fritid? 

 Handboll 

 Handboll, fotboll 

 Innebandy 

 Netflix 

 Padel 

 Spela 

 Spela och äta mat 

 Tränar och kompisar 

 Vara med kompisar 

 ”Gibba forre” (spela Fortnite) 
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Var är du helst på din fritid? 

 Hemma (48 %) 

 Hos kompisar (16 %) 

 Olika (3 %) 

 Padel (6 %) 

 Sporthallen (23 %) 

 Ute (3 %) 

 Flera kommenterade att de saknar plaster att vara på 

Skulle du kunna tänka dig att bo i Gislaveds kommun i framtiden? 

Varför? 

 Ja: 16 % 

 Kanske: 37 % 

 Nej: 47 % 

Varför? 

 Mysigt 

 Lugnt 

 Säkert jämfört med andra städer 

Varför inte? 

 Inga fräscha bostäder 

 Litet 

 Inget liv i samhället 

 Otrevligt 

 Tråkigt  

 Ruttet 

 Otryggt 

 Inga bra skolor 

 Inga roliga jobb 

 Lyckas i sport 
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Tror du att du kommer att bo i Gislaveds kommun i framtiden? 

Varför? 

 Ja: 16 % 

 Kanske: 37 % 

 Nej: 47 %  
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Årskurs 6, Gullviveskolan i Gislaved 

I årskurs 6 på Gullviveskolan i Gislaved har 60 elever, varav 35 tjejer  

och 25 killar, svarat på frågorna. På grund av coronapandemin fick all 

kommunikation med klassen ske via skolvärden. I november 2020 gav 

skolvärden eleverna frågorna som de arbetade med under några veckor.  

I januari skickade skolvärden in resultatet via mejl till projektledningen.  

Beskriv Gislaved respektive Anderstorp med ett ord. 

 Att Gislaved är alltid positiv   

 Bostad 

 Bra (sju elever)   

 Bra, snäll 

 Bäst 

 Dystert 

 En ort 

 En rolig ort, saker händer här 

 Gislaved – tråkigt Anderstorp – tråkigt 

 Gislaved – tråkigt. Anderstorp – litet (två elever) 

 Gislaved – bra. Anderstorp – dåligt, men ändå lite bra 

 Gislaved – litet. Anderstorp – tråkigt 

 Gislaved – litet. Anderstorp – vet inte 

 Gislaved – litet och tråkigt. Anderstorp – tråkigt 

 Helt okej 

 Helt okej, ett bra samhälle   

 Hemma (tre elever) 

 Gislaved – ett mysigt ställe, där jag har mitt hem 

 Litet (15 elever) 

 Litet och tråkigt 

 Mysigt 

 Rolig och dramatiskt 

 Suger 

 Trevligt (två elever) 

 Trist, för man kan typ inte göra så mycket. 

 Tråkigt (fem elever)   
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Vad är det bästa med Gislaved respektive Anderstorp? 

 Affärerna/caféerna 

 Allt är bra med Gislaved speciellt mitt hem. Inget är dåligt  

med Anderstorp 

 Att den är liten och har många som bor i den 

 Att jag bor där och det är den enda anledningen till att Gislaved  

är bra 

 Bad pålen 

 Bagerierna och fotbollsplanerna 

 Burger King 

 Chili Thai 

 Ett ställe där det finns mycket affärer som man inte behöver åka runt 

 Fiket och ishallen 

 Fotboll 

 Fotbollsplaner i Gislaved och Anderstorp 

 Gislaved – alla från årskurs 4–6 går på samma skola 

 Gislaved – bor inte så många här och då händer det inte lika  

mycket dåligt 

 Gislaved – bra fotbollslag. Anderstorp – rosa kiosken som har  

god glass 

 Gislaved – fiket och Rosegarden 

 Gislaved – fotbollslaget 

 Gislaved – fritidsgård som man kan vara i, Burger King,  

några fotbollsplaner 

 Gislaved – inte för stort så att man känner nästan alla 

 Gislaved – litet så att man inte går vilse eller något 

 Gislaved – man har ganska nära om man ska till något annat ställe 

 Gislaved – man kan alltid gå till Biblioteket för att plugga om man har 

småsyskon hemma som stör mycket 

 Gislaved – man kan ta sig enkelt till skolan. Anderstorp – allt är nära 

 Gislaved – man kan ta sig till skolan snabbt 

 Gislaved – man lär känna alla barn som är i samma ålder som en själv 

i skolan 

 Gislaved – många jag kan prata med och jag har många vänner här 

 Gislaved – personerna som bor i Gislaved 
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 Gislaved – restaurangerna 

 Gislaved – Ryttarvallen, bra fotbollsplaner 

 Gislaved – sportcenter 

 Gislaved – är en liten ort och är inte stökigt med många bussar, bilar 

och tågen 

 Gislaved har Burger King och pizzeria 

 Inget (tre elever) 

 IP (idrottsplats) och Ryttarvallen 

 Ishall 

 Jättemånga människor jag känner 

 Litet så att alla känner varandra 

 MAX saknas i Gislaved och Anderstorp. Speciellt i Anderstorp för 

där finns inget stort Burgerställe. Varför MAX? För att de flesta jag 

känner tycker bäst om MAX och gillar inte Buger Kingmat. Det gör 

att fler köper burgare och det är mer pengar 

 Mitt hus (tre elever) 

 Mycket affärer i olika samlingar 

 Mycket att göra 

 Många bra mataffärer 

 Många restauranger 

 Många sporter och många idrottshallar 

 Pizzan. Gislaved – ishall 

 Roligt att bo här 

 Skog 

 Skolan ligger nära 

 Smålandia (två elever) 

 Sporter man kan gå på 

 Vet inte 

Vad kan bli bättre/vad saknas i Gislaved respektive Anderstorp? 

 Affärer, cykelvägar 

 Asfaltera GIS-parkeringen för den är grus och det blir alltid stora 

pölar på parkeringen. Flera busshållplatser och cykelvägar. Fixa tåg i 

Gislaved så att det finns fler alternativ att åka 

 Bad 

 Basketlag 
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 Busshållplatser och fler bussar som går, fler gatlampor vid stigarna i 

skogarna, fler cykelvägar, asfaltera GIS-parkeringen, bygga ut vid 

skogarna, fler aktiviteter med andra, lekplatser på gyllengården, 

tågstationer, samlingsplatser vid GIS eller vid Gislaved folie och 

gummi, mer dekorationer vid traditioner till exempel jul, sätta ihop 

gator så att man inte behöver åka runt, roligare butiker, köpcentrum 

mellan Gislaved och Anderstorp 

 Bygg snabbmatsrestaurangen MAX (tre elever) 

 Byt ut Buger King mot MAX (två elever) 

 Det saknas många restauranger och affärer i Smålandia 

 Ett stort köpcentrum, MAX och mer restauranger 

 Fler fritidsaktiviteter, parker och affärer 

 Fler parker, bättre ishall, äventyrsbad 

 Fler restauranger och klädaffärer 

 Fler saker att göra, fler affärer, som till exempel H&M eller  

Espresso House, fritidsgårdar, badhus 

 Fritids/mötesplats mellan Gislaved och Anderstorp 

 Fritidsgård, köpcenter och MAX 

 Futsallokal så att man kan träna futsal 

 Gislaved – allmänna fotbollsplaner med gräs 

 Gislaved – fler fotbollsplaner för att det ska finns fler platser folk kan 

samlas och spela fotboll. Men då behöver man mer plats, då kanske 

det behövs att bygga ut Gislaved lite mer eller ta bort lite träd. 

Anderstorp – vet inte 

 Gislaved – MAX (tre elever) 

 Gislaved – McDonald’s.  

 Gislaved – mer klädaffärer. Anderstorp – kanske lite parker och 

ställen man kan fika på eller hänga med sina vänner 

 Gislaved – tågstation likaså i Anderstorp. Med tåget kan man ta sig 

enkelt till jobbet. Mer arbeten och boenden så det flyttar mer till 

Gislaved och Anderstorp och alla har ett jobb. Alltså kan man bygga 

fler butiker vid Smålandia och i Anderstorps centrum.   

 Gislaved – köpcentrum, äventyrsbad och skatepark 

 Inget saknas i Gislaved. Det behövs ju inga flera busshållplatser eller 

tåg. Några grejer kan saknas i Anderstorp 

 Jag tycker om att spela tv-spel så jag vill gärna ha en gaminghall, Jag 

tycker det borde vara en stor galleria vid Smålandia och att det ska 

finnas Burger King, McDonald’s, KFC, Starbucks och flera olika 

butiker. Alla butiker i Gislaved borde finnas där 
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 KFC, MAX, Starbucks och vi kan även ha ett litet köpcenter i 

Smålandia. Mer utländska restauranger som till exempel turkisk, 

persisk och kanske lite mat från länder i Afrika 

 Kul med ett ställe där man kan sitta och umgås med vänner inomhus 

med soffor, tv och videospel 

 Köpcentraler vid Willys 

 MAX hamburgerrestaurang, hockeybutik och Hemmakväll 

 McDonald’s, köpcenter, fritidsgård, fotbollsplaner 

 Mer affärer, roligare samhälle, mer matställen och sådant. Skolskjuts 

till skolan varje dag, efter omorganisationen är det extremt långt till 

skolan   

 Mer affärer, typ MAX och klädbutiker 

 Mer mötesplatser 

 Mer snabbmatsaffärer 

 Mer ställen där ungdomar kan hänga på sin fritid 

 Ny ishall, mer cykelvägar, MAX, köpcentrum och mer restauranger 

 Nytt lekland vid Willys 

 Parker och Gisledagarna 

 Parker och hus    

 Pet shop 

 Saker att göra 

 Skatepark och äventyrsbad 

 Skatepark, köpcentrum och McDonald’s 

 Snygg park vid Dalen och rena vatten (mat till ankor) 

 Starbucks, KFC, litet Ullared, lägg fler affärer vid Willys, till exempel 

Starbucks, KFC, H&M 

 Starbucks, Subway, Jollibee och KFC (Kentucky Fried Chicken) 

 Stora köpcentrum/shoppingcentrum 

 Större köpcentrum, man skulle till exempel bygga upp fler affärer i 

byggnaden där KappAhl ligger 

 Varmare i Zinken 

 Vi behöver bli bättre på att ha saker att göra i Gislaved exempelvis 

köpcenter 

 Vägar och broar 

 Äventyrsbad 

 Äventyrsbad, större köpcentrum med typ Espresso House, H&M, 

Gina Tricot och Vera Moda 
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Vilken är din favoritplats i Gislaved respektive Anderstorp?  

 Badhus 

 Bio och Burger King   

 Burger King och fotbollsplanen 

 Caféet 

 Centrum 

 Centrum – för att det finns saker att göra där som att fika, shoppa 

o.s.v. 

 Centrum – för det finns mycket affärer där 

 Danssalen, mitt hus 

 Dollarstore och Burger King 

 Fotbollsplan till exempel Zinken 

 GIS 

 Gislaved – Burger King 

 Gislaved – hemma eller i skolan 

 Gislaved – ingen.  

 Gislaved – IP (idrottsplats), mina hus och Ryttarvalen 

 Gislaved – mitt hem där jag kan slappa och chilla 

 Gislaved – OKQ8 

 Gislaved – Ryttarvalen. Anderstorp – ingen 

 Gislaved – Ryttarvallen (två elever) 

 Gislaved – simhallen. Jag älskar att bada och leka. Anderstorp – rosa 

kiosken, där kan man äta god glass och god mat 

 Gislaved – sportcenter, för där är det mest aktiviteter 

 Gislaved – Sörgården 

 Gislaved – Zinken och ICA 

 Hemma (sju elever) 

 Hemma hos mina vänner 

 Hemma i skogen 

 Hemma och jag känner mig trygg hemma också 

 Hemma och Ryttarvalen 

 Hemma och sporthallen 

 Ingen (tre elever) 

 IP på Sörgården 

 Ishallen (två elever) 

 Ishallen och hemma 
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 Nya danssalarna i Glashuset 

 Nära på pizza rigga 

 Restauranger 

 Ridskolan GARK 

 Rosegarden   

 Ryttarvalen, sporthallarna i Gislaved 

 Ryttarvallen eller hemma 

 Simhallen 

 Smålandia 

 Trasten (två elever) 

 Trasten, Smålandia 

Vilka platser kan du känna dig rädd/otrygg på i Gislaved  

respektive Anderstorp? 

 Centrum – för det var ett mord där 

 Gislaved – centrum (två elever) 

 Gislaved – skolan och tandläkaren 

 Gågatan – för det finns läskiga fyllon 

 Hotellet – på grund av det som hände där. I Anderstorp känner jag 

mig ganska trygg.   

 I skolan och skogen 

 Ingenstans (28 elever) 

 Jag känner mig inte rädd någonstans i Gislaved för jag är van med 

Gislaved och jag vet vart jag ska gå om jag tappar bort mig 

 Jag känner mig rädd vid platserna som bara är byggnader eller 

fabriker på natten. Så jag tycker att där skulle ni bygga lite hus så det 

bli tryggare 

 Lundåkerskolan 

 Skogen på kvällen 

 Skolan ibland  

 Trasten (sju elever) 

 Trasten, vägen vid Granngården 

 Trasten, Västergatan för det händer ganska läskiga saker där 

 Traststigen känns inte tryggt, jag upplever rädsla varje dag och min 

mamma är alltid rädd när jag ska gå ut för det som har hänt senare 

 Vet inte (två elever) 
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Hur tar du dig till olika platser, till exempel skola  

och fritidsaktiviteter? 

 Bil – skolan 

 Bil (sex elever) 

 Bil eller cykel (två elever) 

 Bil, buss och cykel (tre elever) 

 Bil, cykel eller går (fyra elever) 

 Bil, går, buss eller airboard 

 Buss – skolan, bil annars (två elever) 

 Buss och bil 

 Buss, bil och går (två elever) 

 Cykel – skolan, bil – fritidsaktiviteter (tre elever) 

 Cykel – skolan, bil – träning. På sommaren cyklar jag ibland. Jag hade 

inte kunnat tänka mig att cykla på vintern för att det är för kallt och 

det regnar typ hela tiden 

 Cykel – träning, skolan och ICA. Men kan även hända att någon  

kör mig. 

 Cykel (två elever) 

 Cykel eller bil (fem elever) 

 Cykel eller buss 

 Cykel eller gå (två elever) 

 Cykel, går, buss eller åker bil, men mest cyklar 

 Cyklar, går, buss och bil (två elever) 

 Går (två elever)  

 Går eller bil (två elever) 

 Går eller cyklar 

 Går ibland till skolan och affärer 

 Går till skolan (fem elever)  

 Går till skolan eller simhallen 

 Går till skolan och cyklar eller åker bil till fotbollsträningar 

 Går till skolan, åker bil till träningen 

 Går, cykel eller bil   

 Jag bor i Anderstorp men jag är mest i Gislaved för att jag bodde där 

innan. Jag har skola, aktiviteter och massa andra saker där. Vi har 

ingen bil och det är svårt att gå från Anderstorp till Gislaved, så jag 

åker buss 
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Om du åker med bil, vad skulle få dig att gå, cykla eller  

åka buss istället? 

 Jag åker buss 

 Buss   

 Jag skulle vilja att det går bussar oftare 

 Att man skulle få mer busstopp 

 Mer bussar som går oftare i samhället, typ en gång i timmen till alla 

olika ställen i Gislaved/ Anderstorp (två elever) 

 Om de skulle sätta ut busshållplatser vid GIS och Åbjörnsgatan så vi 

kan åka buss 

 Om bussen åkte till Gullvivan och den var gratis 

 Mer cykelväg 

 Bättre cykelvägar 

 Jag skulle cykla för några platser kan bilen inte köra in 

 Jag cyklar till träningen om det är varmt och fint väder ute 

 Bättre väder och tryggare cykelställ kan få mig att cykla mer 

 Om det är fint väder och om jag kan bli lätt åksjuk så det är därför 

 Varmt väder och att Corona tar slut för då kan jag kanske ta bussen 

 Om det är fint väder ute så skulle jag kunna tänka mig att cykla eller 

gå till skolan men grejen är jag bor ganska långt bort från skolan 

 Om det blir fint väder 

 Jag hade kunnat cykla eller åka buss till fritidsaktiviteter om det hade 

varit fint väder 

 Att jag går med bussen 

 Jag skulle kunna cykla till träningen 

 Cykla det är inte långa att åka dit 

 Att skaffa en Airboard-bana 

 Att man får friskluft och med cykel blir de bra träning 

 Man får bättre kondition 

 Det är bättre för miljön 

 Om jag går till skolan mer oftare så måste jag vakna tidigare 

 Att det skulle finnas saker lite närmare att det kanske finns lite mer 

saker av än t.ex. ICA så kan det finnas 2 ICA 

 Att min pappa orkar inte att komma och hämta mig 

 Bil är lättast men jag hade skippat bilen om det hade varit trevliga 

parker och platser runt om i Gislaved 
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 Jag åker inte bil 

 Gå med vänner 

 Jag går för att inte förstöra miljön, men vi behöver bättre vägar vid 

musikskolan 

 Istället för att åka bil till ställen så skulle jag cykla men då får det inte 

vara för långt 

 Vill ha närmare till skolan och att det inte är kallt eller så att inte blir 

blöt 

 Att ha nära till de jag åker till, men om jag ska åka långt bort så åker 

jag bil 

 Kan inte för jag bor på landet 

 När jag t.ex. ska vara på ett ställe som ligger långt borta 

 Att det skulle gå snabbare 

 Inget för att det är för långt 

 Inget för jag går, cyklar och åker bil  

 Inget (fyra elever) 

 Vet inte, cyklar ofta som sagt 

 Vet inte 

Vad gör du helst på din fritid? 

 Är i skogen, träning 

 Rider 

 Jag hänger med vänner, är ute i stallet, hemma och chillar 

 Tränar 

 Dansar och är med vänner och familj. 

 Är med vänner och familj (fem elever) 

 Jag gillar att vara hemma och spela på min mobil 

 Spelar spel (fyra elever) 

 Jag spelar spel på min fritid med mina kompisar 

 Spelar 

 Spelar eller är med kompisar 

 Sjunger, sportar, är med vänner 

 Spelar gitarr 

 Spelar fiol, ritar, hänger med vänner eller sticker till en annan stad 

med mina föräldrar 

 Jag cyklar helst på min fritid med mina vänner eller så sitter jag 

hemma och spelar spel 

 Spelar fotboll (åtta elever) 
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 Spelar fotboll och är med kompisar (sex elever) 

 Spelar fotboll eller kollar på film 

 Spelar hockey (två elever) 

 Spelar ishockey och rider 

 Jag åker buss till Gislaved och tränar hockey och fotboll 

 Jag simmar 

 På min fritid umgås jag ofta med mina kompisar och så går jag på 

skytte 

 Är med vänner, shoppar och spelar fotboll 

 Jag brukar gå ut, spela basket, spela fotboll och vara med kompisar 

 Vara med kompisar, dansa i Glashuset, skatar 

 Vara med kompisar (fyra elever) 

 Fikar, är med kompisar, spelar fotboll, spelar tennis, sjunger 

 Gör det jag tycker är roligt 

 Kollar på film, pluggar eller är jag med min vänner 

 Jag är med kompisar eller sover 

 Chillar, sover eller använder mobilen/Ipaden 

 Jag sover helst, men ifall Gislaved fixar affärerna som står ovanför 

skulle jag gärna vilja gå ut 

Var är du helst på din fritid? 

 Badhuset 

 Centrum eller hemma hos kompisar 

 Danssalarna eller hemma 

 Där jag vill vara 

 GIS och spelar fotboll   

 Gislaveds IP eller Ryttarvallen 

 Hemma (13 elever) 

 Hemma eller fotbollsplan 

 Hemma eller hos vän (tre elever)  

 Hemma eller på IP 

 Hemma eller ute (sex elever) 

 Hemma eller ute med vänner (två elever) 

 Hemma eller vid Sörgårdsskolan 

 Hemma och skyttesalen 

 Hemma, hos kompisar och i danssalen 

 Hemma, sporthallen, hos vänner 

 Hemma, stallet eller ishallen 
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 Hos vän  

 IP 

 IP, Ryttarvalen, hemma eller hos någon kompis 

 Ishallen 

 Ishallen eller hemma 

 Med vänner och tränar sporter 

 På en fotbollsplan 

 På Trasten 

 Skogen 

 Smålandia eller Trasten. 

 Ute    

 Ute vid Burger King och Lindex 

 Ute, hemma hos någon annan eller sporthallen 

 Zinken, hemma eller hos mina kompisar 

Skulle du kunna tänka dig att bo i Gislaved eller Anderstorp  

i framtiden? Varför? 

 Ja (tre elever) 

 Ja, om ni hade byggt en basketarena i Gislaved 

 Ja, därför jag trivs här 

 Ja, i Gislaved för att det är jättekul här och jag känner många här 

 Ja, jag skulle tänka mig att bo i Gislaved för att jag tycker att det är 

lugnt och mysigt. (Två elever) 

 Ja, för att det är lugnt och fint ställe att bo i 

 Ja, det skulle jag för att jag vet vart allting ligger och är litet och skönt 

 Ja. Det är litet och man känner många personer 

 Ja, i framtiden skulle jag kunna bo i Gislaved, för att det var där jag 

växte upp och förhoppningsvis kanske det kommer nya saker till 

Gislaved 

 Ja, för att jag har växt upp där och vet vart allting ligger om jag ska 

handla t.ex. om jag är typ i Stockholm så måste jag hitta med Google 

Maps för att hitta till mataffären 

 Ja, för att jag vet mycket i Gislaved och jag känner till mera platser 

 Ja, varför inte, för att jag har växt upp här i Gislaved 

 Ja, för jag har släkt och vänner här 

 Ja, för att vi har mark och gård 

 Ja, för jag har skog 

 Ja, för jag älskar Gislaveds pizza 
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 Ja, för att Gislaved har bättre skolor tycker jag och mina barn kan gå 

där. Gislaved har mer aktiviteter att välja mellan. De har Smålandia 

med Burger King, Rosegarden och mer 

 Jag skulle bo i Gislaved i framtiden om de hade Starbucks, Subway 

och KFC 

 Om jag inte blir fotbollsspelare/fotbollsproffs 

 Ja, kanske 

 Ja, det skulle jag, men helst hade jag nog velat flytta till en större stad, 

men om man hade lagt ihop Anderstorp och Gislaved med bara ett 

litet mellan rum, så de kan vara egna städer, så hade jag nog bott kvar 

 Kanske, för att det kanske har byggt ut och gjort Gislaved bättre 

 Jag skulle kanske kunna flytta hit, jag vill flytta till en större stad. Så 

kanske 

 Jag skulle kanske flytta till en större stad när jag blir vuxen och sen 

när jag blir gammal så vill jag helst flytta tillbaka för att jag vill leva 

livet i en större stad med större möjligheter och sen komma tillbaks 

när jag är gammal 

 Kanske, för minnena jag har haft här, men helst skulle jag vilja flytta 

utomlands eller till en storstad 

 Kanske. Det finns inte så jättemånga linjer eller avancerade högskolor 

som t.ex. Göteborg 

 Jag skulle nog inte kunna tänka mig i bo kvar här i framtiden eftersom 

jag vill ha större hus och super bra jobb och då blir det helst i större 

städer eller till och med kanske ett annat land 

 Nej, eller kanske. För jag vill bo i en större stad där det finns roligare 

och fler sevärdheter, skolor och utbildningsgrejer 

 Nej, jag tror inte det, för det finns inte mycket saker att göra här. 

Men ändå jo för att det kan vara dyrt att bo i andra storstäder. 

 Nej, jag skulle inte vilja det för att det ärinte så stort och jag vill i väg 

till andra fotbollslag 

 Nej, jag hade inte kunnat tänka mig bo i Gislaved för att det inte finns 

något fotbollsgymnasium 

 Nej, för att de är väldigt små orter och de blir svårt att hitta ett 

universitet för mig och jobba i 

 Nej. Jag skulle inte vilja bo i Gislaved i framtiden för att jag vill bli en 

civilingenjör och jag tycker att Gislaved är för litet så skulle vilja bo i 

en storstad, exempelvis Göteborg 

 Nej, för jag tror att jag ska plugga vidare efter gymnasiet, det finns 

fler jobb i större städer och att Gislaved är tråkigt det finns inte så 

mycket att göra här 
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 Nej. Göteborg, för att det är en storstad och det ligger i centrum 

och jag gillar centrum 

 Nej, för jag vill ha en bra framtid med bra utbildning och bra område 

för mina barn och jag vill ha det tryggt i mitt liv 

 Nej, för att jag vill flytta till något nytt 

 Nej, för jag vill flytta härifrån 

 Nej, vill flytta till Halmstad, för att vill bo i en större stad och kunna 

shoppa fett mycket  

 Nej, för att det är ganska tråkigt och litet. Det finns inte jättemycket 

saker att göra här. (Fyra elever) 

 Nej, det är litet, tråkigt, finns ingenting att göra och ingenstans att 

vara på fritiden och de ställen som faktiskt finns är alltid stängt. 

 Nej, för att det är skittråkigt här 

 Nej, för att jag vill bo utanför Gislaved 

 Nej, för jag vill bo i en större stad. (Tre elever) 

 Nej, för jag kanske kommer att flytta ut ur Gislaved   

 Nej, för att jag kan inte bo kvar här hela mitt liv. Det går ju inte. Jag 

måste ju åka någonstans 

 Nej, det skulle jag inte vilja för det är väldigt tråkigt och många 

byggnader är gamla och fula. Jag vill att mina barn ska växa upp i ett 

bra och nytt samhälle. Lägg kuponger i tidningar och reklam så att 

man kan samla på dem och sedan köpa saker för dem 

 Nej, det ser så dystert ut och jag bor hellre i min hemstad Göteborg 

för att det ligger mer centralt och ser roligare ut 

 Nej, för det finns typ inget här 
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Tror du att du kommer att bo i Gislaved eller Anderstorp  

i framtiden? Varför? 

 Jag tror det för det är min barndom 

 Ja, för att mina föräldrar bor här och för att det är tryggt här   

 Jag tror att jag kommer bo i Gislaved för att mina föräldrar kommer 

att bo där också 

 Ja, jag tror att jag kommer bo kvar i Gislaved. För att jag har många 

vänner och familj i Gislaved 

 Ja, för jag trivs här 

 Jag skulle kunna bo i Gislaved för att det är litet och lugnt 

 För att det är ett ställe där man vet vart man är och kan inte tappa 

bort sig om man har växt upp där så ja 

 Ja, om jag inte jobbar någon annanstans 

 Jag kommer nog absolut bo kvar i Gislaved, men vi får se 

 I framtiden tror jag att jag inte bor i Gislaved för att jag vill bli proffs 

och då är det svårt att spela någonstans i Gislaved. Men sen kan jag ju 

flytta tillbaka till Gislaved 

 Jag skulle vilja bo i Barcelona om jag blir fotbollsproffs om inte, så vet 

jag inte, nära min familj tror jag 

 Kanske 

 Kanske i Gislaved, jag vet inte. I framtiden vill jag kanske bli läkare. 

Inte sådan i vårdcentralen men sådan i Jönköping eller Värnamo. Jag 

måste studera i Jönköping. Men om jag inte lyckas bli läkare är 

Gislaved en säker plats att bygga en familj 

 Kanske, men vet inte varför 

 Kanske, jag vet faktiskt inte 

 Kanske, jag vill ju se förändringen på Gislaved ifall jag flyttar tillbaka 

men annars, tror inte det 

 Nej (fem elever) 

 Nej, det tror jag inte 

 Nej, för det är litet och det finns ingen Max här och det är tråkigt 

 Nej, för jag ska plugga vidare 

 Nej, för jag vill bo i en stad 

 Nej, jag kommer aldrig bo här i framtiden och hur ska jag veta något 

som kommer typ om 30 år  

 Nej, aldrig! 

 Nej, jag tror inte att jag kommer bo här. För att som sagt mitt 

önskemål är att bo i stor stad med stort hus och bra jobb 
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Pedagoger tycker till om gröna platser 

För att få kunskap om socialt viktiga grönområden för förskolan till årskurs 

två, skickades en webbenkät ut till 22 pedagoger på förskolor och skolor i 

Gislaved och Anderstorp.   

Synpunkter kunde lämnas mellan den 7 december och 3 januari 2021.  

På grund av låg svarsfrekvens (fem svar av 22) öppnades enkäten upp igen, 

fram till den 31 januari. Totalt kom nio svar in. 

I webbenkäten kunde följande frågor besvaras:  

 Namn på förskolan/skolan 

 Vilka gröna platser/utemiljöer nyttjar ni dagligen i ert närområde? 

 Vilka gröna platser gör ni utflykter till regelbundet? 

 Vad använder ni de gröna platserna/utemiljöerna till? 

 Vad saknar ni i era utemiljöer?  

Webbenkätens uppbyggnad framgår i avsnittet ”Bilagor”.  

1. Ekenskolan i Anderstorp 

Vilka gröna platser/utemiljöer nyttjar ni dagligen i ert närområde? 

Ingen. 

Vilka gröna platser gör ni utflykter till regelbundet? 

Ekekullen. 

Vad använder ni de gröna platserna/utemiljöerna till? 

Lek- och utomhuspedagogik. 

Vad saknar ni i era utemiljöer? 

Mer lättillgänglighet. 

2. Kastanjens förskola i Anderstorp 

Vilka gröna platser/utemiljöer nyttjar ni dagligen i ert närområde? 

Kastanjens gård. 

Vilka gröna platser gör ni utflykter till regelbundet? 

Ekekullen. 
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Vad använder ni de gröna platserna/utemiljöerna till? 

Lek, rörelse och pedagogiskt arbete. 

Vad saknar ni i era utemiljöer? 

Inget svar. 

3. Törås i Anderstorp 

Vilka gröna platser/utemiljöer nyttjar ni dagligen i ert närområde? 

Vår gård. 

Vilka gröna platser gör ni utflykter till regelbundet? 

Skogen utanför gården. 

Vad använder ni de gröna platserna/utemiljöerna till? 

Leker, utforskar och utvecklar motoriken. 

Vad saknar ni i era utemiljöer? 

På vår gård saknar vi möjligheten att utveckla den med enkla medel.  

Allt förstörs på kvällarna och det finns massa regler som gör det svårt att  

ta till vara på material vi kan samla ihop. 

Ett stort önskemål är en ”skogsmotorikbana” likt den på Änglabus i 

Gislaved eller Kastanjen i Anderstorp.  

4. Törås förskola i Anderstorp 

Vilka gröna platser/utemiljöer nyttjar ni dagligen i ert närområde? 

Gården på Törås förskola.  

Vilka gröna platser gör ni utflykter till regelbundet? 

Skogen intill förskolan och lekplatsen i Jonsbo.  

Vad använder ni de gröna platserna/utemiljöerna till? 

Leker, tränar motoriken och lär oss saker i naturen. 

Vad saknar ni i era utemiljöer? 

Vi saknar en gräsplan, där man kan spela fotboll bl.a.  
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5. Törås i Anderstorp 

Vilka gröna platser/utemiljöer nyttjar ni dagligen i ert närområde? 

Förskolans gård. 

Vilka gröna platser gör ni utflykter till regelbundet? 

Nära skogen. Lekplatserna Jonsbo och Vallplan. 

Vad använder ni de gröna platserna/utemiljöerna till? 

Utevistelse, vandring, upptäcker naturen och vädret, stärkning av barnens 

psyke och muskler. 

Vad saknar ni i era utemiljöer? 

Fotbollsplan på förskolans gård. 

6. Törås förskola i Anderstorp 

Vilka gröna platser/utemiljöer nyttjar ni dagligen i ert närområde? 

Vår gård. 

Vilka gröna platser gör ni utflykter till regelbundet? 

Skogen i anslutning till gården. 

Vad använder ni de gröna platserna/utemiljöerna till? 

Lek och lärande. 

Vad saknar ni i era utemiljöer? 

En motorikbana likt den på Änglabus i Gislaved eller Kastanjen i Anderstorp. 

7. Sörgårdsskolan i Gislaved 

Vilka gröna platser/utemiljöer nyttjar ni dagligen i ert närområde? 

Barkbanan vid Gisleområdet. Hela skogsområdet mellan Sörgårdsskolan  

och Gisleområdet. 

Vilka gröna platser gör ni utflykter till regelbundet? 

Vid de nya lekplatserna på Sörgårdsområdet. Lekplatsen i området vid  

Norra Hagalundsgatan mellan husen. 
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Vad använder ni de gröna platserna/utemiljöerna till? 

Leker, utelektioner, tipspromenader och grillar. 

Vad saknar ni i era utemiljöer? 

Fanns en hinderbana bakom Sörgårdsskolan som var väldigt rolig. Det hade 

varit kul om den hade byggts upp igen. Enkel paviljong utan väggar, labyrint.   

8. Sörgårdsskolan förskoleklass i Gislaved 

Vilka gröna platser/utemiljöer nyttjar ni dagligen i ert närområde? 

Skogsområdet mellan Sörgårdsskolan och Gisle. Barkbanan vid Gisle, 

grillplatsen. ”Lilla skogen” ovanför Sörgårdsskolan. 

Vilka gröna platser gör ni utflykter till regelbundet? 

Nya lekplatsen på Sörgårn. Lekplats vid Norra Hagalundsgatan. 

Vad använder ni de gröna platserna/utemiljöerna till? 

Vi leker, har utelektioner, tipspromenad, grillar. 

Vad saknar ni i era utemiljöer? 

I skogsområdet mellan Sörgårdsskolan och Gisle fanns för några år sedan  

en typ av ”uteaktivitetsbana”, den saknar vi. Ett ”öppet hus”, stolpar med  

tak på, som vi kan använda som lektionsplats. En ordentlig grillplats. 

9. Gyllenforsskolan i Gislaved 

Vilka gröna platser/utemiljöer nyttjar ni dagligen i ert närområde? 

Skogen vid skolan (på andra sidan bron, bakom Växthusets förskola).   

Vilka gröna platser gör ni utflykter till regelbundet? 

Skogen, Solhemsparken och lekplatsen vid Marielundsgatan.  

Vad använder ni de gröna platserna/utemiljöerna till? 

Undervisning och lek. 

Vad saknar ni i era utemiljöer? 

Någon som städar när folk varit och stökat ner.   
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Bilagor 

Nedan visas hur webbenkäten ”Tyck till om Gislaveds och  

Anderstorps framtid” såg ut. 
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Nedan visas hur webbenkäten ”Var är er gröna plats?” såg ut.  
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