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Karaktär och historia
Större delen av området är etablerat på mitten av 40-talet fram 
till 70-talet, men det finns äldre och nyare inslag. Av villor som 
finns i området är vissa byggda redan på 1909 och 1920, med-
an resten byggdes slutet av 40-talet början av 50-talet. I områ-
det finns bland annat karaktärsbildande byggnader som Be-
tongindustri AB och Norden, den senare uppförd redan 1929. 
Den nordöstra-östra delen av industriområde upplevs som 
stökigt och rätt skräpigt, utemiljön verkar inte värderas högt. 

Längre öster ut ligger Nissavallen med sitt utbud av fotbolls-
planer och träning. I området ligger även många viktiga platser, 
som t ex Hembygdsgården och Marknadsplatsen som innehar 
viktiga kulturhistoriska värden, men även fungerar som sociala 
mötesplatser. I västra delen ligger Stationen som är en viktig 
nod i Gislaveds transportsystem, men som för tillfället är i stort 
behov av en upprustning. 

Foto ovan:
Marknadsplatsen som 
idag till viss del används 
som p-plats för lastbilar

Foto till höger:
Svarvargatan och dess 
utemiljö

Foto ovan:
Mårtensgatan, en högt 
trafikerad gata
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Tillgång till grönska, park och närströv 
Parker
Marknadsplatsen skulle kunna omvandlas till en park, men i 
dagsläget används den mest som parkering och vänteplats för 
lastbilar. Hembygdsgården som ligger i närheten skulle också 
kunna öppnas upp mer för allmänheten och bli en aktiv del i 
den offentliga grönstrukturen. Annars finns det i området inga 
parker eller gröna offentliga mötesplatser och då dem mesta 
bostadsbebyggelsen finns runt Marknadsplatsen och Hem-
bygdsgården vore dessa platser strategiska platser att utveckla.

Gröningar och sparade ytor
De gröningar och sparad naturmark som man kan se i indu-
striområdet är ofta långt ifrån välskötta. För det mesta ser det 
skräpiga ut och inte allt för sällan används det som plats för 
upplag eller dumpningsområde för diverse överblivna material. 
När det kommer till att skapa en positiv och marknadsförande 
identitet för området har de flesta företag lång väg kvar att gå. 
Vissa som t ex Gislaveds Energi AB kan nämnas som företrä-
dare för den mer medvetet utformade utemiljön.

Större rekreationsområden
Närströvområdena som finns att utnyttja är främst området runt 
Nissan. Från norra delen av området finns det möjligheter att ta 
sig via en bro över till Holmenområdet och detta gångstråk är 
mycket uppskattat och välanvänt. Södra området har en otrolig 
potential i Nissan, men som tyvärr inte tillgodogöras i dagslä-
get. Att satsa på vore en å-promenad längs med Nissan och på 
detta sätt tillgodogöra det vattennära rekreationsområde som 
går igenom Gislaved som en ven.   

Offentlighet och framkomlighet
Industriområdet känns i dagsläget lite halvoffentligt och inte di-
rekt ett område som man promenerar runt i, inte heller finns det 
förutsättningar för detta då trottoarer skulle behövas med tanke 
på trafikmängden och hastigheten som förekommer i området. 
Detta är synd då området har flera intressanta byggnader som 
via belysning skulle kunna ge området en härlig karaktär och 
identitet på natten, t ex Norden och Betongindustri AB. 

Vidare är marknadsplatsen ett område som inte direkt tilltalar 
ögat då det har nervärderats till en lastbilsparkering. I områ-
det är det Hembygdsgården som har förutsättningar att bli den 
mötesplats och gröna offentliga oas som saknas, men staket 
och stängda grindar får platsen att kännas halvoffentlig och 
otillgänglig. Att önska vore en mer öppen känsla och något som 
drar in folk istället för stänger ute dem.

Nissavallen som ligger i östra delen av området och är en 
målpunkt för många invånare. Den har dels ett stort utbud men 
ligger även i anslutning till Nissan, dessvärre känns den sluten 
och som en kloss, om man vill nå Nissan, då den omges av 
höga stängsel.

Foto nedan:
Exempel på grönska på 
Mårtensgatan

Foto till höger:
Marknadsplatsen som 
även används som avställ-
ningsplats av boende

Foto till höger:
Nissavallens entré

Foto till höger:
Gislaveds Energi ABs entré

Foto nedan:
Gräsmarkerna i norr som 
betas av får
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Ekologiska värden
Både Riksintresse för naturvård och Naturvårdsprogram 95 
gäller inom delar av området längsmed Nissan. Precis på östra 
gränsen av området finns ett område där en fågelart som be-
döms som hotad häckar. Man bör vara extra vaksam gällande 
olika faktorer och verksamheter och dess påverkan i området.

Industriområdet som har flera restytor, som inte direkt sköts, 
kan ha en intressant sammansättning av flora och fauna. Bland 
annat Betongindustin ABs område som har en mycket torrka-
raktär kan ha intressanta miljöer att vidare studera. Nissanom-
rådet har utan tvekan ett mycket högt ekologiskt värde.  

Kulturhistoriska värden
Marknadsplatsen och Hembygdgården har ett stort kulturellt 
värde som dock idag inte till fullo utnyttjas och tillgängliggörs 
för allmänheten. I frågan om Marknadsplatsen finns det mycket 
att diskutera, om man vill ta till vara på dess läge och historia 
bör man begränsa användningen av platsen som parkerings-
plats och avställningsplats och utveckla hela eller en del.

Villa Låteralla som svensk skolmusik hade innan de flyttade 
har nu tagits över av musikföreningens: Stay Cool. Förhopp-
ningsvis kommer den kulturella delen att leva vidare och fort-
sätta ge området kultur och föreningsliv.

Lek
Inom området i fråga har inga anlagda offentliga lekplatser hit-
tats. Villaområdet här är dock inte så stort, men stora bostads-
områden i angränsande områden finns och även i dessa om-
råden är det ont om lekplatser. Vid fråga om eventuell vidare 
exploatering bör detta tas i åtanke och projekteras in. Den lilla 
sparade naturmark som finns vid villaområdet mellan industri-
erna verkar användas som lekplats och en koja har byggs upp i 
ett träd i skogsbrynet. Vid planering av eventuell ny lekplats i 
eller i angränsande område blir Norra Storgatans barriärseffekt 
viktig att ta med i beräkningarna. 

Foto till höger:
Överbliven yta i södra de-
len vid Anderstorpsvägen

Foto nedan:
Hembygdegården

Foto till höger:
Villa Låteralla som ligger 
mitt emot Betongindustri 
AB

Foto till höger:
Exempel på byggnader 
som finns inom Hembyg-
degårdens område 
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Stationsområdet
Karaktär 
Då detta är noden i Gislaveds transportsystem och det första 
man möter när man kommer med bussarna in till Gislaved. 
Denna miljö som representerar Gislaved borde vara åtminstone 
välvårdad och tillgänglig för alla. I dagsläget uppfyller den 
långtifrån dessa två hörnstenar i utformning och funktion. 

Som entré är stationsområdet långtifrån smickrande eller en 
bra representant för vad Gislaved vill stå för. Området känns 
stökigt och bortglömt då skötseln av utemiljön är tragisk. Inte 
heller är det självklart hur rörelsemönsterna går och vilken väg 
man skall ta för att komma till olika områden. Skyltningen bör 
förbättras. 

Stationshuset är i dagsläget i relativt gott skick men skulle 
behöva några smärre reparationer och upprustning. Dessvärre 
används delar av utemiljön mot på- och avstigningsplatsen som 
rest och sopförvaring/upplag. Detta bör ändras på då en ren och 
städad framtoning är viktig i sammanhanget och en sådan här 
sak kan lätt stjälpa den bild man vill ge. 

Grönstruktur
Grönskan i området är skötselmässigt undersatt och i stort 
behov av föryngringsbeskärning, komplettering och ersättning. 
Området i det stora hela är trist och skulle behöva en enhetlig 
och välgenomtänkt omprojektering. Delar av utrustningen är i 
riktigt dåligt skick behöver fixas eller helt bytas ut.

Tillgänglighet
Stationsområdet är långtifrån tillgängligt för då höga kanter 
lägger hinder i väger för grupper i samhället med olika funk-
tionshinder. Möjligheten att ta sig upp på den plattform varifrån 
bussen går idag är omöjlig om man inte kan ta sig över en kant 
på 15-20cm. Detta bör verkligen ses över då kollektivtrafiken 
som skall bli en viktig del och minska användande av bil skall 
vara för alla och inte bara de som kan ta sig upp för en kant. Då 
kollektivtrafiken ofta är mycket viktig för just äldre och grup-
per med olika funktionshinder är det extra viktigt att inte ute-
sluta dessa eller göra det svårare för dem genom att ha en miljö 
som försvårar eller rent av hindrar användning.

Foto till höger:
Stationsområdet sett från 
Järnvägsgatan

Foto till höger:
Bänk i behov av upprust-
ning vid busshållsplatserna

Foto längst till höger:
Busshållsplatser som inte är 
tillgänglighetsanpassade 
då kanten upp är mycket 
hög

Foto till höger:
Delar av Stationsområdet 
som ses från Järnvägsga-
tan
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Styrka
Närheten till kulturella områden som Hembygdsgården, Mark-
nadsplatsen och Villa Låteralla som idag tagits över av musik-
förening: Stay Cool

Närheten till större rekreationsområden så som Nissan

Norden och Betongindustrin AB ger området karaktär och 
historia

Nissavallen som bidrar till idrottsverksamheten i Gislaved

Stationsområdets centrala placering

Brister
I dagsläget en mycket lågt värderad utemiljö runt industrierna 
som används som upplag eller ansamlingsplats

Avsaknad av lekplatser/lekområden

Trafikmiljön som inte på något sätt inbjuder till vistelse i områ-
det på annat sätt än genom fordonstrafik

Hembygdsgården känns sluten och inte tillgänglig

Marknadsplatsen används som avställningsplats och parke-
ringsplats och utnyttjar inte de värden som den besitter

Stationsområdet ger inte en bra första bild av Gislaved och 
brister inom tillgänglighet, utrustning och formgivning

Förslag på åtgärder
Arbeta med att få industrierna och företagen att inse vilket 
värde som ligger i utemiljön och dess roll hör identitetsskapan-
de och marknadsföring av området och företagen

Belysning av Betongindustrin ABs och Lumia Nordens mycket 
karaktärsfulla byggnader kan ge området en viktig start i om-
vandlingen och identitet

Arbeta med att öppna upp och utnyttja de resurser och värden 
som Hembygdsgården har för allmänheten och samtidigt sprida 
kunskapen om platsens historia och kultur

Stänga av delar av eller hela Marknadsplatsen för parkering och 
avställning och utveckla den mot en offentlig plats och lyfta 
fram dess historiska anknytning och värde som mötesplats

Utveckla en plats för barn med möjlighet för möten och lek

Omprojektera stationsområdets entrén och gör den tillgänglig, 
välkommande och attraktiv. Arbeta med kv. Norden för att in-
korporera deras utemiljö i stationsområdet

Satsa på att förbättra och utöka grönskan och använda denna 
för att avskärma delar av bussparkeringen bakom stationen

Skylta så att det blir enkelt och självklart hur man skall röra sig

Foto till höger:
Ett exempel på varför 
Nissan är så otillgänglig

Foto till höger:
Betongindustri AB

Foto till höger:
Stationsområdet
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