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Karaktär och historia
Centrumkärnan är en mix av äldre bebyggelse, som främst kan 
ses runt Storgatan och Gågatan. Bebyggelse från främst slu-
tet av 20-talet, men även enstaka från slutet av 30-tal, som på 
60-80-talet i regel kompletterats med större komplex är en del 
av karaktären idag. Ännu pågår en förnyelse och förtätning av 
kärnan och man kan hitta nyare bebyggelse utspridd i större 
delen av Centrum. 

Villaområdena i söder är byggda i etapper som ny bildat kluster 
av villabebyggelse från slutet av 20-talet, 30-talet och ett om-
råde med 50-tals bebyggelse. Vanligen är trädgårdarna relativt 
stora och väletablerade.

Längsmed Södra Storgatan ligger flera äldre hus som är uppför-
da i den ”villastil” som blev mycket popular under 1900-talets 
första år. Dessa var vanligen försedda med torn, burspråk, ut-
byggda trapphus och var oftast osymmetriska med fri planlös-
ning. Tomterna är i regel mycket stora och inhyser gamla större 
träd som ger Södra Storgatan den karaktär som den idag är så 

förknippad med. Föryngringsarbetet med Gislaveds karaktärs-
fulla områden där äldre träd har en framstående roll bör även 
påbörjas.

Grönstrukturen i Centrum utgörs till större delen här av villa-
områdenas trädgårdar, parkerna och de alléer och sparade träd 
som kan hittas i centrum. 

Foto ovan:
Vältäckt hus söder om 
centrumkärnan

Foto till höger:
Exempel på hur kant-
brynet på angränsande 
naturmark och bostadsy-
torna kan smälta samman

Foto ovan:
Kyrkparken
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Tillgång till grönska, park och närströv 
Bostadsgårdar
Bostadsgårdarna i centrum är av varierad karaktär, allt från 
mindre bostadsgårdar där funktionerna lek och socialt liv 
prioriterats, till ”bostadsgårdar” vars huvudfunktion idag är 
parkeringsplats. De senare har oftast en avsevärt minskat för-
måga att erbjuda en god miljö för sociala funktioner och lek, 
ett exempel på detta är kvarteret Musslan. Dalen, å andra sidan, 
har ett stort utbud av gröna utemiljöer som även är separerade 
från fordonstrafiken och har ett flertal lekplatser med stora 
potentialer. Området har den stora fördelen att ha dels sparad 
vegetation och dels en planterad vegetation som i dagsläget har 
hunnit etablerat sig väl, tillsammans skapar de en mycket lum-
mig och trevlig miljö att bygga och utveckla. 

Villaområde
Villaområdena som finns främst i södra delen av området er-
bjuder en intressant miljö att röra sig igenom då i trädgårdarna 
överlag har hunnit etablerat sig. De alléer som finns på vissa 
gator höjer avsevärt upplevelsen då gatan mjukas upp betyd-
ligt. Dessa borde utvidgas då de både håller ihop, leder och 
minskar hårdheten av gaturummet.

Parkeringsplatser
Eftersom kravet på parkeringsplatser är större i centrala de-
larna av en tätort är det långt ifrån förvånande att en större del 
av ytan avsetts till detta. Dock finns det olika sätt att lösa och 
utforma parkeringsplatser. De behöver inte vara en stor asfal-
terad yta. Snarare bör de kanske inte bestå endast av asfalt då 
de blir karga, hårda, otrevliga att parkera sin bil på under soliga 
sommardagar och estetiskt långtifrån tilltalande. En parke-
ringsplats med välplanerad grönska som dels får den grund och 
förutsättningar som den behöver för att kunna etablera sig och 
växa skänker i gengäld skugga, optisk ledning och struktur. 
Den kan även konstrueras så att den tar hand om stora delar 
eller allt avrinningsvatten från parkeringsytan samtidigt som 
grönskan mjukar upp en annars hård yta och bidrar till en grö-
nare bebyggd miljö. 

Restytor
Det finns en del icke-bebyggda tomter som mest påminner 
om restytor då tistlar, högt gräs och lövinslag dominerar ytan. 
Exempel på detta är de som ligger öster om Järnvägsgatan, 
mitt emot stationen. De bör åtminstone skötas då deras läge 
är mycket centralt, även om de idag säkert har en betydande 
ekologisk roll. 

Kyrkogården
Förutom de större parkerna finns kyrkogården i norra delen av 
området. Den blir en allt mer viktig del i många människors 
sociala liv. Förutom att den har ett viktig socialt värde är den 
lummig, rofull och lättframkomlig, vilket är uppskattat av flera 
användargrupper.

Alléer
Alléerna är främst lokaliserade sporadiskt i de äldre områ-
dena och läng med de centrala gatorna, så som norra delen av 
Södra Storgatan och Köpmansgatan. Den södra delen av Södra 
Storgatan har sporadisk utsatta träd, detta på grund av utfarter 
och längsgående parkering, vilket leder till att man inte riktigt 
får känslan av en genomgående allé. Kanske kommer man att 
känna ”allén” mer när träden vuxit sig större, men att sträva 
mot vore att försöka komplettera den med fler träd där det går.

Även de alléer som finns i villaområdena bör man sträva efter 
att utvidga om möjligt då de höjer värdet och upplevelsen av 
gatan och området betydligt. Självklart måste även träden få 
ta sin plats och kanske kan man ställa sig frågan om alla gator 
verkligen behöver vara så breda som de är eller om det är dags 
att utveckla en trafikplanering som mer riktar sig mot de övriga 
användarna och andra sätt att transportera sig på. 

Foto ovan:
Lindallé längsmed Söder-
gatan

Foto nedan:
Parkeringplats söder om 
Konsum har några träd i 
kanten

Foto nedan till höger:
Ekhults p-plats är ett ex-
empel på en relativt kal 
parkering (trots att den 
inte är så stor)

Foto till höger:
Kvarteret Musslans ”Bo-
stadsgård” där större 
delen av ytan avdelats till 
parkeringsyta

Foto ovan:
Området Dalen
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Parker
Centrum har fördelen att kunna erbjuda invånare och besökare 
tre stora parker: Kyrkparken, Torgparken och Dalenparken. 
De två förstnämnda parkerna har en bas av väl etablerad ve-
getation, men även Dalenparken, som är det nyaste tillskot-
tet, känns etablerat då vegetationen runt Nissan bidrar med en 
grundstruktur av grönska.

Bra vore om man kunde inkorporera fler funktioner och an-
vändningssätt för parkerna. Till exempel skulle nordöstra delen 
av Kyrkparken kunna utvecklas till att bli en del av Vårdcentra-
lens grönstruktur och kanske kan den närmaste delen avvaras 
och projekteras till ett område för väntande och personal. Ett 
rofyllt, lummigt, lite avskärmat men ändå nära område för både 
besöker och de som arbetar på vårdcentralen behövs då den 
befintliga grönstruktur inte uppfyller detta.

Andra sätt är att uppmuntra och upplysa föreningar och organi-
sationer om att de kan använda parkerna för möten, klubbdagar 
mm. Man kan även anordna utställningar i parkerna med allt 
från lokal konst till skolornas tävlingar i lådbilsbygge, fågel-
skrämmor, snöskulpturtävling eller ”prova på” danskurser. 

Parker är tillför att användas och kan hysa ett vitt spektra av 
olika sociala aktiviteter. Kanske behövs en påminnelse ibland 
om deras otroliga förmåga att inkvartera allt detta så att invå-
narna inser hur de kan använda parken och inte begränsar ordet 
park till en plats dit man går och kanske sätter sig och tittar 
på blommorna. Det är dess funktion, som när den nyttjas och 
används, gör parken till en välanvänd, omtyckt och funktionell 
park.

 

Större rekreationsområden
De större strövområdena som finns att tillgå är främst Nissans 
å-rum som kan nås från Dalenparken. Men även Seths Hage 
finns inom nära räckhåll, likaså gångstigen till Holmen från 
Norra Mårtensgatan ligger inte allt för avlägset.

Offentlighet och framkomlighet
Parkerna i centrum har idag överlag bra struktur på gångsyste-
men som gör dem tillgängliga, möjligen är Torgparken svår då 
den har höjdskillnader som krävt trappor. Dock bör man aldrig 
sluta fundera på hur man kan underlätta för olika användar-
grupper och det finns alltid förbättringar som kan göras. 

Nissan är dessvärre svår, om inte omöjligt, att följa då industri 
och kommunalägda verksamheter i dagsläget blockerar och 
omintetgör tillgängligheten. Då Nissan innehar ett stort värde, 
ur flera aspekter, är det inte bara de boende runt om som skulle 
tjäna på att å-rummet tillgängliggörs, utan hela orten.   

Foto till höger:
Johanorreskolan med kulle 
ned till parkeringsplats, på 
vintern välanvänd som 
pulkabacke 

Foto nedan:
Vårdcentralens entré med 
sittmöjligheter

Foton nedan längst till 
höger:
Vårdcentralens anlagda 
”väntområde” omringad 
av parkering och cirkula-
tionsplats

Foto till höger:
Dalenparken, ett område 
där man kan komma när-
mare Nissan

Foto längst till höger:
Torgparken
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Ekologiska värden
Speciellt i de äldre tomterna finns det ett stort antal gamla träd 
som innehar en viktig roll för både fauna och flora, även de 
stengärdesgårdar som kan ses längs med Södra Storgatan bildar 
viktiga habitat. Grönstrukturen och länkarna  mellan de större 
parkerna och områdena är viktiga. Större sammanhängande 
buskage och alléer har en mycket betydelsefull roll, men även 
äldre solitär träd är viktiga som habitat och spridningskorrido-
rer.  

Kulturhistoriska värden
I centrum finns det tre områden som i Kulturhistorisk utredning 
och bevarandeförslag för Gislaveds kommun, 1981 har pekats 
ut som viktiga områden att bevara för sin kulturhistoriska eller 
stadsbildande bebyggelse. Det finns ett område i öster med 
bostads- och affärsbebyggelse längs med Köpmansgatan från 
1800-talet mitt till 1900-talets början. Byggnaderna är oftast av 
ljus träpanel eller puts med rött tegeltak och har vanligen större 
äldre vegetation på tomten. 

Det andra området kan hittas i söder vid Södergatan och Sofia-
gatan och är till större delen uppförda i 1 ½ -2 våningar under 
slutet av 20-talet och en bit framåt. Även dessa är vanligen av 
ljusfärgad träpanel eller puts och står på vad som kallas för 
”trädgårdstomter” med tillhörande uthus och köksträdgård 
enligt skriften.

Det sista område är de villa- och affärsbyggnader som kan hit-
tas längsmed Södra Storgatan. De är byggda under 1880-talet 
och 1930-50-talet och har en ledande roll i Södra Storgatans 
karaktär och entrékänslan in till Gislaved från väst. Även dessa 
är i regel av träpanel eller puts i ljusa färger. I skriften under-
stryks även de större ekar som finns i område och de stengär-
desgårdar som avgränsar kvarteren Höjden och Lundegård mot 
Södra Storgatan.  

Området har sin beskärda del av fornminnen, dels en min-
nessten öster om sjukstugan men även äldre marknadsplatser 
runt kyrkan och vid Danskavägen/Nygatan. Även ett gammal 
gästgiveri har legat där hotellet i dag ligger.

Lek
Ingen av de tre parkerna inhyser lekmöjligheter förutom Da-
lenparken som har ett område som fungerar som fotbollsplan 
och två nya bouleplaner. Annars är boende i områdena antingen 
hänvisad till sina bostadsgård eller, om de är villaägare, till 
tomter. 

Bostadsgårdarna är som ovan nämnt av varierat tillstånd. Här 
finns allt från Dalen med massa små lekplatser, som dock även 
dessa skulle behöva rustas upp, till Musslan som har en riktig 
nedgången och bortglömd lekplats. Kvarteret Krabban är ytterst 
exponerad och har endast en sandlåda som ligger som utslängd 
bredvid vid en gångväg, medan kvarteret Lugnet lagt mer en-
ergi och eftertanke på sin lekmiljö. Lekutbudet på de olika bo-
stadsgårdarna varierar som sagt och kanske vore en lösning att 
gå ut med information om lekmiljöer, dess betydelse och olika 
saker som man kan tänka på vid utformande eller upprustning. 

För äldre barn och ungdomar finns Fritidsgården Z vid Lundå-
kerskolan och även Gisleområdet med sina kultur- och idrotts-
anläggningar ligger nästan angränsande i söder.

Foto ovan:
Sandlåda i Dalenområdet 
vars sarg är i stort behov 
av åtgärder

Foto ovan:
Exempel på bebyggelse 
av ”villastil” längs med 
Södra Storgatan Foto till höger:

Exempel på lekplats som 
behöver rustas upp i cen-
trum. Kvarteret Musslan

Foto ovan:
Sparad naturmark 

Foto till höger:
Bostadsgård i södra delen 
av Centrum som har en 
kal karaktär
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Styrka
Tre stora parker med varierad karaktär som erbjuder boende 
och besökare en blandning av centrala och lummiga parker och 
vattennära rekreation

Parkerna har överlag bra tillgänglighet, men är dock inte lika 
väl genomtänkta för alla grupper

Den påbörjade satsningen på alléer i centrum

Många byggnader och områden som bevarats och idag påmin-
ner om andra epoker, men som även oftast har en väl etable-
rat vegetation som står för en betydande del av stadens gröna 
karaktär och grönstruktur.

Närheten till Nissan och vattennära rekreation

De äldre solitärträden som kan hittas här och var i stadsmiljön 
har stort värde både estetiskt, ekologiskt likväl som de förbätt-
ringar de ger stadsklimatet

Förslag på åtgärder
Arbeta med att engagera olika föreningar, organisationer och 
skolor i att använda parkerna i vardagen

Arbeta med att fortsätta utvidga alléerna i centrum 

Arbeta med bostadsföreningar för att försöka förbättra utemil-
jön på bostadsgårdarna

Aktivt verka för att frilägga Nissans å-rum och tillgängliggöra 
det för allmänheten

Planera för att utveckla en offentlig lekplats i centrum som är 
tillgänglig för en bred vidd av användargrupper

Gågatan bör rustas upp och förlängas så att Lilla Torget blir en 
naturlig sträckning/del

Torget behöver ses över då flera lindar är i bedrövligt skick och 
entrén till Kommunhuset behöver bli tydligare och säkrare 

Brister
Den bristande tillgängligheten till Nissans å-rum

Bristen på offentliga lekmiljöer för barn och ungdomar

Flera kvarter har en mycket kal och exponerad bostadsgård el-
ler en vars huvudfunktion är parkeringsplats

Utemiljön runt Vårdcentralen är hård och exponerad 

Köpmansgatan och torget behöver en upprustning då varken 
material eller vegetation är direkt spirande

En del av de äldre träden ser riktigt medtagan ut 

Foto till höger:
Södra Storgatan och den 
karaktärsgivande trädve-
getationen som ramar in 
gatan

Foto nedan:
Exempel på hur grönytor 
kan bli lagringsplatser

Foto till höger:
Mycket kal och expone-
rad bostadsgård, kvarteret 
Krabban. Här syns boule-
banan i framkant 

Foto ovan:
Storgatan med inslag av 
äldre solitärträd

Foto till höger:
Liten egen täppa som 
utvecklats och givits iden-
titet
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