
Vatten

Övriga särskilda rekreations-
områden

Idrottsplats

Lekplats

Skola/förskola

Villaträdgårdar

Vård och omsorg

Begravningsplats

Allé

Gröning

Impediment

Gräsmarker

Lövskog

Barrskog

Trädgårdar

Särskilda rekreationsomr.
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Skala 1: 5 000 (i A3)

Karaktär och historia
Villaområde med huvuddelen av bebyggelsen från 70-talet, 
men även äldre samlingar av hus från 1900-talets början kan 
hittas i främst i västra delen av området mestadels längs Gamla 
Nissastigen. Oftast känns den äldre bebyggelsen igen på att 
tomten är större och i regel inte lika symmetriskt utformad som 
resten av tomterna i området. Det finns även några nya villor 
här och i dagsläget är etapp 1 (av 2) i gång på Skomakargärdet 
där fler villor skall uppföras. 

Området är karaktäristiskt för sina många kilar och grönom-
råden som lämnats mellan och inom olika villaområden. Sö-
dergård erbjuder ett stort utbud av olika rekreationer med ett 
varierande urval av strövområden, med även vattennära rekrea-
tionsområden. Exempelvis är det nyanlagda våtmarksområdet 
Rastamossen söder om området mycket populärt som rekrea-
tionsområde. Nissan kan också nås härifrån med hjälp av GC-
väg som börjar precis norr om Skogskyrkogården. 

Odlingsintresserad person har möjlighet att utöva detta då ett 
kolonilottsområde finns väster om området. Dock kommer det 
troligtvis snart att behöva flytta på sig. Men även fritids- och 
sportaktiviteter är viktigt del med bland annat Scoutstugan 
öster om området med angränsande el-ljusbana.

Foto ovan:
Exempel på östra villaom-
rådets karaktär

Foto ovan:
Exempel på Sörgårdsvä-
gens karaktär
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Tillgång till grönska, park och närströv 
De kilar och grönområden som sparats vid projekteringen av 
området leder till att många av villorna direkt ligger an mot, 
eller har ett mycket kort avstånd till, ett grönområde. De flesta 
av kilarna bestå antingen av sparad naturmark eller klippt gräs-
matta med ett antal sparade träd. 

Sparade områden
En del av dessa områden har omvandlats till ytor av klippt gräs 
med inslag av träd. Här är vanligtvis lekplatser anlagda och 
detta verkar vara huvudanvändningen för områdena. De flesta 
saknar en egen identitet och blir mer en gröning, ett klippt 
område utan särdrag, där lekplatsen ses som det enda värdet 
av flera. Detta är synd då dessa områden skulle kunna utveck-
las till karaktärsfulla gemensamma kvartersgrönområden eller 
kvartersparker där behovet finns. 

Ny mötesplats/torg 
Vid Sörgårdens förskola finns det ett område som påminner lite 
om ett mini torg, med informationstavla och hårdgjord yta med 
sittplatser. Norr om torget ligger en lokal som inhyser Riks-
förbundet för Trafik- och Polioskadade (RTP), FUB Gislaved, 
SRF Finnveden, Västbo reumatikerförening samt Hörselskada-
des Lokalförening avd. Västbo. Detta samt faktumet att Alli-
anskyrkan ligger i motsatta delen av torget gör troligtvis denna 
plats till en nod och mötesplats för många och utformningen av 
platsen är viktig. I dagsläget känns det nedgången, sliten och 
hård. Med tanke på dess position och alla målpunkter och funk-
tioner som ligger runt om bör man ta i betänkande att ge plat-
sen en ny utformning med mer vegetation och trevligare miljö.   

Skogskyrkogården
Skogskyrkogården i öster har en viktig roll i tätortens grön-
struktur och rekreationsmöjligheter. Den är utformad på ett 
sådant sätt att den är tillgänglig för många grupper och denna 
lättillgänglighet, välskötta ”natur” och sittmöjligheter gör 
området attraktivt som en plats för eftertanke och ro men även 
som mötesplats.  

Kolonilotterna
Denna verksamhet är på väg att flyttas då området i framtiden 
kanske skall bebyggas. Som det är idag används det flitigt av 

odlingsintresserade personer med en bred kulturell bakgrund. 
Området är mysigt och skulle tjäna på att öppnas upp lite mer 
mot vägen så att det kan bli ett trevligt inslag för förbipasse-
rande.

Kilarna
Kilarna är i dagsläget ett element som ger området sin karaktär 
men som till fullo inte utnyttjas och det råder viss tveksamhet 
i hur de skall användas och skötas. Många av kilarna består av 
sparad naturmark mestadels dominerad av lövskog med antin-
gen frodig ört- och gräsundervegetation eller sly. 

Större rekreationsområden
Södergård har även en mycket god tillgång på naturnära rekrea-
tion och utbudet är varierat. Dels finns det stigar runt Nissan 
med möjlighet att via en bro ta sig över till andra siden. 

Men även skogsmark finns att tillgå för de som vill ut i de dju-
pa skogarna i Småland. Elljusspåret, som börjar vid Scoutstu-
gan, är en bra led om man bara vill ta en liten och lättillgänglig 
runda i skogen.

Det nya tillskottet av ett 18ha våtmarksområde som fungerar 
både som renings- och rekreationsområde har blivit mycket 
populärt i området. Möjligheterna till att strosa runt på anlagda 
grusvägar med sittmöjligheter och underbar utsikt verkar till-
tala Gislavedsborna. Området är nytt och ett fåtal saker behö-
ver kanske återgärdas t ex: sittplatser närmare vägen som är 
lättillgängliga för alla användargrupper och ett underlag som är 
mindre grovt och mer lättframkomligt.   

Foto till höger:
Exempel på den lövskogs- 
och undervegetation som 
kilarna till stor del består av

Foto till höger:
Den befintliga ”torgytan” 
vid Sörgårdens förskola

Foto ovan:
Den norra sparade grö-
ningen, kvarteret Rosen, 
mycket exponerad och 
kal

Foto nedan:
Skogskyrkogården med 
bänkar och lättframkom-
liga gångvägar

Foto ovan:
Kolonilotterna i västra de-
len av området
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Offentlighet och framkomlighet
Kilarna
Av de sparade områdena som mest består av klippt gräs är det 
många som är så öppna att de känns som en förlängning av 
de omkringliggande tomterna vilket ger dem en halvoffentlig 
till privat känsla. Om man skulle vilja att de tillgodoser beho-
vet för en större del av området, än de som har angränsande 
tomter, behöver man troligtvis satsa på mer vegetation. Detta 
för att avskärma tomterna och ge området en egen och skild 
rumskänsla. Vidare är en del av ingångarna till vissa områden 
så små och smala att man först inte vet om det verkligen är en 
ingång eller om det är någons tomt man går över. För att und-
vika denna osäkerhet och risk till att grönområdena som finns 
inte hittas eller vågas användas av alla bör man kanske fundera 
på att utforma tydligare entréer till området. Kanske kan man 
utveckla en symbol (karakteristiskt vegetationstyp eller konst) 
som blir allmänt känd som ett tecken på en entré.

Kvarteret Rosen och Vallmon, bör tilläggas, är en Gemensam-
hetsanläggning och de kan därför inte räknas som offentliga 
platser.

Kilarna upplevs som rätt otillgängliga för personer som är på 
genomgående, om de utnyttjas är det troligen mest av dem 
som har tomter som gränsar till dem. Detta är synd då de är en 
tillgång som hela området och resten av Gislaveds befolkning 
bör kunna använda och njuta av. De skulle kunna bli ett perfekt 
och trevligt promenadstråk ned till Rastamossens våtmark. 
För detta behöver delar av kilarna röjas upp då vegetationen 
börjar bli tät och sly är lite väl långt kommet. Ett promenad-
stråk genom kilarna skulle inte bara bli en ett trevligt tillskott 
på Gislaveds gröna vandringsstråk, det skulle även visa upp 
de kulturhistoriska element som finns i området, bland annat 
gamla stenrösen.

Nedgångar till elljusbanan i söder är inte skyltade och endast 
nedtrampade stigar visar var man kan komma ned.  Det behö-
ver tillkomma fler lättillgängliga startplatser så att banan inte 
används av vissa grupper för att de inte hittar eller kommer ned 
för en vägkant eller genom ett skogsområde.

För att nå Scoutstugan finns det en tunnel som går under Käll-
ängsvägen, men tunneln känns inte som en trygg passage då 
den är lite nedgången och känns mörk. Vidare är stigen från 
tunneln, som leder till starten på elljusbanan, ytterst smal och 
håller på att växa igen. 

Det nyanlagda våtmarksområdet har gott om platser för vila 
och eftertanke, dessvärre är flera av dem placerade så att de 
blir mycket svåråtkomliga för vissa användargrupper. Helt 
klart kan det vara svårt att enkelt kombinera tillgänglighet och 
utsikt, men mer vikt bör läggas på detta så att inte placeringen 
av bänkar är det som stänger ute potentiella användare.

Foto till höger:
Startplatsen vid Rasta-
mossens våtmark, här 
finns både information, 
avställningsmöjligheter för 
transportmedel och ett 
vindskydd

Foto ovan:
Vägbranten man behöver 
ta sig nerför för att komma 
till elljusbanan

Foto ovan till höger:
Väl nere för branten finns 
avhängningsplats och 
bänk att tillgå.

Foto ovan:
Gångtunneln som leder till 
Scoutstugan

Foto till höger:
Rastamossens våtmark 
med en bänk placerad 
något svåråtkomlig för 
vissa användargrupper
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Skyltning och information
I kombination med gångstråket passar det med informations-
skyltar angående kulturhistoriska element, deras betydelse växt 
och djurriket, olika nischer man tar sig igenom och vilka djur 
och växter man kan tänkas se här. Även allmänna råd angående 
ekologi, naturvård, och miljömedvetenhet bör medtas.   

Vidare behövs skyltning och informationsskyltar så att inte bara 
de som bor i området hittar stigarna och lederna ut till resten 
av landskapet. Ett bra exempel är informationstavlan man kan 
hitta vid parkeringen till Rastamossens våtmark. Även lådan 
och boken för kommentarer och åsikter var ett bra initiativ. 

Kulturhistoriska värden
Stenrösen som kan ses i kilarna påminner om det odlingsland-
skap som en gång var på platsen. De vittnar om en hävd som 
inte längre bedrivs och hjälper till att forma områdets identitet 
och karaktär. Stenrösen bör bevaras och framhävas då de inne-
har viktiga värden både kulturhistoriskt och ekologiskt.

Även alléerna vittnar om svunna tider och är viktiga bestånds-
delar i ett områdes identitet och kontinuerlighet. 

Ekologiska värden
Området där Nissan rinner fram i östra delen av området be-
rörs av både Naturvårdsprogrammet 95 och Riksintresse för 
naturvård vilket måste tas i betänkande vid aktiviteter om berör 
området. 

Kilarna som finns i området spelar en mycket viktig roll i Gis-
laveds grönstruktur och de gröna korridorer som bör binda ihop 
grönskan och grönområdena i staden med omkringliggande 
landskap. De fungerar som spridningsledare och vandringsstråk 
för många växter och djur samtidigt som de är buffringszoner 
och hjälper till att ventilera stadens luft. Även stenrösen som 
finns i vissa av kilarna är viktiga nischer för flora och fauna.   

Alléerna som kan ses vid Gamla Nissastigen och även vid 
Danska vägen är viktiga ekologiska element och stråk i den 
tätbebyggda miljön och bör försöka bevaras i största mån. Om 
möjligt bör alléerna utökas.

Ett nytt mycket ekologiskt värdefullt område har kommit till i 
och med att Rastamossen blev ett våtmarksområde. Redan har 
ett rikt fågelliv utvecklats och allt med tiden går kommer fler 
djur och växter att berika området.

Foto till höger:
Ekalléen i södra änden av 
Gamla Nissastigen

Foto ovan:
Information, brevlåda för 
förslag och karta över le-
der finns i vindskyddet vid 
Rastamossens våtmark

Foto ovan:
Stenmuren längsmed 
Gamla Nissastigen
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Lek
De flesta lekplatserna i västra delen finns lokaliserade i de spa-
rade områdena där bebyggelse öppnar upp sig och bildar en u-
form runt ett mindre grönområde. Dessa platser är oftast klippt 
gräs numera med ett antal sparade äldre träd. Deras karaktär är 
mycket öppen och lekplatserna består av standardlekutrustning 
för barn med vissa inslag av element för äldre barn, så som 
fotbollsmål eller bandymål. 

Sandlådorna på vissa ställen är överösta med leksaker vilket 
tyder på att de som använder platsen troligtvis är de som har 
tomter angränsande till området. Att fenomenet är speciellt 
framträdande på Rosen och Vallmon är inte konstigt alls då 
dessa två är gemensamhetsanläggningar. 

Lekplatsernas känns oftast halvoffentliga då grönområdet har 
en sådan öppen karaktär att de känns som förlängningar av 
tomterna. Områdena är vanligen mycket exponerade och skulle 
behöva mer inslag av vegetation som ger skugga och skapar 
variation i lekmiljön. Även mer inslag av småområden med 
naturmark i form av dungar m m vore att föredra.

Det finns även på västra sidan mindre lekplatser infogade mel-
lan husen där det även kan finnas trappor ned till bakomlig-
gande grönkil. 
 
På nordöstra sidan finns det bara en liten lekplats som är 
mycket exponerad, rätt sliten och placerad, i en mycket oinspi-
rerande miljö, mellan två vändplatser. Här behövs insatser om 
lekplatsen skall kunna få en trevlig atmosfär i framtiden.

Möjligheter och underhållning för de äldre barnen är som van-
ligt mycket sparsam, vissa har satt upp egna basketkorgar och 
mål vid vändplatser och parkeringar. Detta vore något att titta 
närmare på, var man kan komplettera utemiljön med basketkor-
gar, planer mm vid lugna asfalterade ytor så som vändplatser, 
parkeringsytor.        
 
Flertalet lekområden har hittats i de sparade naturområdena 
och en del trädkojor har också observerats. Men man behöver 
arbeta med att koppla så mycket som möjligt av leken och 
lekplatserna till de befintliga naturområdena så att man kan dra 
nytta av deras förutsättningar och värden. På detta sätt skapas 
en mer varierande lekmiljö och stimulera barns utveckling och 
nyfikenhet. En idé kan vara att anlägga ”terrängbanor”, balans-
banor eller linbana i naturområdena.

Foto ovan:
Sydvästra områdets lek-
plats som är i stort behov 
av upprustning och mer 
vegetation

Foto nedan:
Privat utsatt studsmatta

Foto till höger:
Den sparade gröningen i 
kvarteret Vallmon. Även 
denna mycket exponerad 
och kal. Här finns också 
fotbollsplank och bandy-
mål för äldre barn

Foto höger:
En mattpiskställning som 
fått funktionen fotbollsmål

Foto till längst höger:
I kilarna finns kojor upp-
förda här och där

Foto ovan:
Sandlådan i Kvarteret Vall-
mons lekplatsområde.
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Styrka
De gröna kilarna är viktiga delar i stadens grönstruktur då de 
bildar korridorer som binder samman tätortens grönska med 
omkringliggande landskap, skapar bostadsnära grönområden, 
viktiga habitat och lekområden

Nära till en bred variation av olika rekreationsområden såsom 
Nissan, skogsområden och Rastamossen.

Västra delen har många lekplatser och ”kvartersgröningar”

Området ligger relativt nära Scoutstugan och elljusspåret 

Skogskyrkogården skänker en lättillgänglig och rofylld miljö 
att vistas i och är även en viktig mötesplats för många

Brister
Kilarna är för närvarande en icke utnyttjad källa som ses lite 
som ett problem

De ”kvartersgröningar” som finns är oftast så öppna att de 
känns halvprivata då de nästan är som en förlängning av om-
kringliggande tomter

Speciellt östra delen av området har en brist på lekplatser

Lekplatserna över huvudtaget är mycket exponerade och sti-
mulerar inte till spontanitet och fantasi

Få områden för de äldre barnen, speciellt i östra delen

Förslag på åtgärder
Utveckla ett gångstråk som gör att man naturligt rör sig igenom 
den gröna korridor som faktiskt finns, utveckla det till ett ”in-
formationsstråk”

Arbeta med ”kvartersgröningarna” så att de blir mer offentliga, 
lättare att hitta, mer skilda från tomtmarkerna runt om och min-
dre bara en öppen gräsyta. Ge dem en karaktär och identitet

I samverkan med boende arbeta för att inkorporera element för 
äldre barns behov av rörelse och lek i lugna och halvanvända 
asfaltsytor, ex vändplatser och parkeringsplatser 

Arbeta med att förlänga lek in i de befintliga naturområdena så 
att det får en självklar koppling till varandra och fördelarna med 
naturmark utnyttjas

Satsa på att utveckla torget (Sörgårdscentrum) som mötes- och 
informationsplats genom att ge den en ny design som leder till 
en mjukare och mer human miljö att vistas i

Arbeta med klarare och mer lättillgängliga entréer till de olika 
stigsystemen och vandringslederna som finns i omgivningen

Foto nedan:
Rastamossen

Foto ovan:
Stenrösen i västra delen

Foto till höger:
Närheten från bebyggel-
sen ut till naturmarken i 
kilarna

Foto till höger:
Välanvänt område av 
kilarna

Foto nedan:
Aktiviteter för äldre barn, 
ett utsatt ishockeymål i en 
rondell
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