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Karaktär och historia
Detta område är relativt blandat, i västra delen är det mest pri-
vat villor medan i östra och norra delen är det en mix av hyres- 
och bostadsrätter. Gylleneforskolan ligger i mitten av området 
med angränsande idrottsplatser och förskolor. 

Då området är relativt nybyggt har villaområderna som finns  
inte hunnit etablera samma vegetationstäthet och storlek som 
kan ses i äldre områden. Trädgårdarna i är oftast mindre eller 
riktigt små i förhållande till det angränsande 60-70-tals områ-
det. Vid kvarteret Bonden är tomterna mycket små och husen 
ligger kompakt och tämligen nära varandra. Bostadsgårdarna 
som finns har i regel vissa områden med sparad mark som 
fungerar som bostadsnära park. 

Dessvärre är bostadsområdet på östra sidan av Odengatan inte 
riktigt av samma kvalité när det kommer till utemiljön som 
resterande delar av området. Mangårdsgatans kvartersparker är 
i behov av upprustning och tillsyn och många av häckarna som 
omgärdar tomterna är runt 1.8 meter höga vilket ger en tryckt 
känsla när man rör sig på gångvägen. 

Bygatan och Rotegatan som ligger lite mer öster ut är mycket 
monotona och intetsägande. Deras utemiljö består i stor del av 
gräsmatta med inslag av enformigt buskage. Då hyresgästen 
inte styr över någon större del av utemiljön ligger det på hy-
resvärden, Gislaveds Hus, att satsar på och skapa en trevligare 
karaktär med varierande och intressant miljö.   

Foto ovan:
Exempel på Bondegatans 
karaktär

Foto ovan:
Exempel på karaktären av 
det nordligaste bostads-
området

Foto ovan:
Exempel på Rote- och 
Bygatans karaktär

Foto ovan:
Exempel på Mangårdsga-
tans höga häckar 
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Tillgång till grönska, park och närströv 
Parker
Närgrönskan består till större delen av kilar som lämnats mel-
lan bebyggelse och idag fungerar som närparker för områden. 
De flesta kilarna består av sparad naturmark där undervegeta-
tionen kan vara av antingen högre gräs och örter eller klippt 
gräs. Vissa bostadsområden har en liten anlagd kavarterspark 
med plats för lek och vila, exempel på detta kan ses uppe vid 
Granatgatan. 

Tyvärr har ingen natur sparats runt bostäderna på Rotegatan, 
endast ett litet sparad naturområde finns mitt i kvarteret, en 
bit från lekplatsen, och detta ser mycket välanvänt ut. Rotega-
tan ger för övrigt en mycket monoton känsla med upprepade 
buskplanteringar och gräsmatta. Loftgatan som ligger angräns-
ande har en helt annan karaktär och känns lummigare. De har 
även en glänta sparad i mitten som kan nås från små stigar på 
sidorna, denna känns dock mycket privat som endast boende 
använder. 

Mansgårdsgatan har en utemiljö som väsentligt behöver rustas 
upp då växtmaterial och redskap känns bortglömda och ned-
gångna. Västra delen känns igenväxt och skräpig medan östra 
delen känns kal och hård.  

Henja torg upplevs mycket öppen och det är i dagsläget svårt 
att känna någon torgkänsla eller samlingspunkt, förutom detta 
är den mycket exponerad och hård och frestar en inte till att 
vilja stanna någon längre stund. Även gångvägen mellan torget 
och norra villaområdet, längsmed fotbollsplanen, är otrevlig då 
den kantas av höga nedgångna stängsel.

Gröning
Delar av den sparad naturmarken kan även ses längsmed vä-
garna och i överblivna markrester vid bebyggelsen, dessa 
består till stor del av tall eller lövvegetation. Dess funktion, för 
boende, sträcker sig oftast till att fungera som en barriär mellan 
bostaden och vägen eller som en yta att gena genom.

Större rekreationsområden
Närströv- och större rekreationsområden ligger i längsta fall 
bara några kvarter ifrån bostaden. Än en gång handlar det om 

att veta var stigarna börjar och var det finns ett släpp i 
tomtmarken så att man kan ta sig ut i omgivningen. Dock 
finns det här en väg från Odengatan som man kan ta för 
att komma vidare ut till strövområdena på Anderstorps 
Store Mosse.  

Offentlighet och framkomlighet
De anlagda kvartersparkerna har oftast god tillgänglighet, 
deras offentlighet kan variera från privat till halvoffent-
lig-offentlig.  Den sparade naturmarken har i regel inga 
anlagda gångstråk alls, utan består mest av upptrampade 
stigar som går genom platsen. De sparade naturområdena 
och skogsområden närmast bostäderna har en rad stigar 
som slingrar sig fram, de används för vardagsbruk och 
rekreation av de boende. Skogsområdet som ligger mellan 
Gyllenforsskolan och Katedern påvisar tydliga tecken på 
att vara välanvänt. 

Foto ovan:
Allmänna park/gårdspar-
ken för bostaderna vid 
Henjavägen

Foto ovan:
Granatens kombinerade 
kvartersparker och lekplat-
ser

Foto nedan:
Gångvägen kantad av 
stängsel mellan Henja torg 
och norra villaområdet 

Foto till höger:
Loftgatans glänta med 
gemensam grillplats

Foto ovan:
Typisk gröning vid Gra-
naten, välanvänd som 
parkeringsplats

Foto till höger:
Den allmänna grönytan/
torget vid Mangårdsgatan 
med bollplank, piskställ-
ning och två trötta rönnar
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Lek
Lekplatserna i hyres- och bostadsrätterna är oftast fler, men  
vänder de sig mest till mindre barn och de äldre barnen är i 
stort sett bortglömda i sina behov av nära lekmiljöer. I bostads-
området Katedern finns det ett flertal mindre lekplatser för 
småbarn, men även tillgång på ett område med sparad natur-
mark som verkar mycket använd. Denna symbios mellan lek-
platser och tillgång på användbar (inte alltför igenvuxen eller 
nedskräpad) naturmark höjer upplevelsen markant. Dock kan 
man försöka öka detta genom att inkorporera olika lekmoment 
i naturmarken.

Upp mot Granaten är det de små anlagda kavartergårdarna 
som står för de offentliga lekmöjligheterna. De fungerar som 
en samlings- och mötesplats för alla barn i kvarteret och för-
äldrarna har även lätt översikt över dem. Mer vegetation vore 
möjligtvis önskvärt då speciellt den södra lekplatsen är mycket 
exponerad, men även den norra ser ut att vara i behov av mer 
skugga och variation i lekmaterial.
 
På östra sidan av Odengatan vid Mangårdsgatan finns lek-
platser och här är lekmiljöerna i behov av upprustning. De är 
nedgångna och håller på att växa igen och delar av växtmateri-
alet är så illa åtgången att den helt behöver bytas. Lekplatserna 
känns bortglömda och övergivna. Bollplanket som står på väs-
tra vändplatsen, och dess omkringliggande miljö känns nästan 
totalt bortglömd och har en mycket hård miljö. De två träd som 
finns, rönnar, ser ut att ha sina dagar räknade.      
  

Foto ovan:
Exempel på mindre lekom-
råden i kvarteret Katedern

Foto ovan:
Lekplats i kvarteret Bon-
den, exponerad och oen-
gagerande miljö

Foto till höger:
Lekplats i kvarteret Kate-
dern

Foto ovan:
Lekplats i kvarteret Bärn-
stenen med tillgång till 
halvskugga-skugga

Foto till vänster:
Lekplats vid mangårds-
gatan som är i behov 
av upprustning, speciellt 
miljön runt om

Foto nedan:
Sandlåda placerad på 
gröning, rätt exponerad 
och igenväxande
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Styrka
Ett blandat område med både villor, hyresrätter och bostadsrät-
ter ger en variation i befolkningssammansättningen

De flesta områdena har en god grönstruktur, även om den ännu 
inte hunnit uppnå vuxen ålder överallt

Tillgången på naturnära rekreationer är överlag god och An-
derstorps Store Mosse ligger angränsande

Sparad naturmark i form av kilar och ickebebyggda naturmak-
ter 

Överlag god tillgång på lekplatser

Norra delen av området har även mycket god tillgång på 
idrottsplatser så som fotbollsplaner, basketplaner och tennispla-
ner inom rimligt avstånd

Brister
Information om tillgång på naturnära rekreation och möjlighe-
ter är bristfällig om inte obefintlig

Området vid Mangårdsgatan öster om Odengatan är i behov av 
upprustning och städning. Lekförutsättningarna och den närlig-
gande miljön behöver förbättras

Området vid Bygatan är monotont och kargt 

Gångvägen mellan Gyllenforsskolan och bostadsområdet norr 
om har en otrevlig karaktär då den omges av höga stängsel.

Gröningarna i norra området används som parkeringsplats och 
upplag

Lekplatsen vid Malmgränd är mycket exponerad

Förslag på åtgärder
Öka informationen om naturnära rekreations möjligheter och 
variationer

Satsa på att rusta upp områdena vid Mangårdsgatan och ut-
veckla en mer varierande och grönare miljö runt Bygatan.

Satsa på att inkorporera lek i naturnära områden och utveckla 
leken för de äldre barnen

Arbeta med att ge idrottsområdet vid Gyllenforsskolan en 
trevligare atmosfär genom att omvärdera hur inhängnaden av 
området bör ske

Sträva mot att utvidga alléerna i området för att hålla samman 
och mjuka upp gaturummet

Arbeta med boende för att komma fram till en lösning på grö-
ningarna och deras användning idag 

Arbeta med att skapa en grönare och mer tilltalande miljö på 
Henja torg

Foto ovan:
Typisk karaktär på grö-
ningar

Foto till höger:
Rote- och Bygatans kala 
och hårda karaktär

Foto nedan:
Typisk gröning i området 
runt Mangårdsgatan

Foto till höger:
Gungor som ligger i nära 
anslutning till ett mycket 
välanvänt sparat natur-
marksområde i Katedern 
vid Henjavägen

Foto till höger:
Bebyggelse med nära 
sparad naturmark (Bärn-
stenen)
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