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Den industrihistoriska inventeringen omfattar 5 objekt i Broaryd; 5 träindusti/
snickeri, 6 Broaryds mekaniska, 7 Lebe konfektion, 8 Broaryds möbelindustri, 
9 Broaryds låd och sågindustri. 
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Objekt i Broaryd som redovisas i Länsstyrelsens inventeringar: Frikyrklighe-
ten i Jönköpings län samt Kulturhistoriska industrimiljöer i Jönköpings län

Hälsa och säkerhet
Broaryd upplevs av invånarna själva som ett lugnt och mycket tryggt sam-
hälle, där man har en öppenhet både mot varandra och besökare. Tryggheten 
handlar mycket om att ”alla känner alla” och att alla blandar sig med varandra. 
Här råder inga grupperingar. Tryggheten i Broaryd stärks också av låg per-
sonalomsättning inom den offentliga sektorn. När det gäller hälsa skiljer sig 
inte Broaryd från övriga kommunen. Befolkningen upplever sin hälsa som god 
(Folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor”, 2005) i Gislaveds kommun.  

Enligt Statens Planverks inventering av radonmark från 1982, fi nns inga kända 
högriskområden i Gislaveds kommun. I Broaryd fi nns emellertid enskilda hus 
byggda i blåbetong – både hyreshus och villor. Lokalt kan förekomma högre 
halter av markradon än genomsnittet i Gislaveds kommun. 

Mycket trafi k och tunga transporter och transporter med farligt gods går i och 
genom Broaryd. Väg 153 är rekommenderad väg för farligtgodstransporter. 
Idag samsas allt från tunga timmerbilar till cyklande barn på Broaryds vägar. 
In- och utfarterna till Broaryd upplevs som farliga.

Bullerkällor i Broaryd är godstransporterna samt skjutbanorna i Bro och Hag-
hult. Aktiviteter på skjutbanorna upplevs inte som störande av de boende i 
planområdet, även om de hörs in i samhället.

Broaryd har sin vattentäkt i den nordvästra delen av planområdet. Yttre vat-
tenskyddsområdet för vattentäkten gränsar både till väg 153 och Hestravägen. 
Genom det inre går endast en mindre väg mellan Hestravägen, vid prästgår-
den och österut, och slutar vid fastighet Hestra 2:11. På fastigheten fi nns en 
pumpstation för vattentäkten. 

Hembygdsgården Soluret
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Gamla industrisynder och gammal avfallshantering har satt spår genom förore-
nade områden. I Broaryd fi nns två gamla deponier, en på Granhult 1:5 och en 
på Broaryd 1:3. Deponierna är inte prövade enligt miljölagstiftningen och kon-
trollprogram fi nns inte. Användare har varit kommunen (hushållsavfall) samt 
kommunens industrier. Verksamheten på Granhult 1:5 avslutades 1975 och 
på Broaryd 1:3 i mitten av 1950-talet. Båda deponierna är bedömda som klass 
4 – d v s ”minst allvarlig”. Marken på gamla bensinstationen vid järnvägskorset 
är sanerad. Det fi nns också ett antal misstänkt förorenade områden i Broaryd 
utifrån vetskap om verksamheter som har bedrivits eller bedrivs på områdena. 
Verksamheterna delas in i branchklasser utifrån hur stor risken för markföro-
reningar är generellt för den typen av verksamhet. De misstänkt förorenade 
områdena i Broaryd är branchklassade från 4 liten risk för förorening till 2 stor 
risk för förorening. 
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Misstänkt förorenade områden: 1.Broaryds låd- och sågindustri branchklass 
liten risk 2. F.d. Broaryds mekaniska verkstads AB branchklass måttlig risk 3. 
Stebro plast AB branchklass måttlig risk 4. Qstar Broaryd branchklass stor risk 
5. Broaryds bilservice branchklass stor risk 6. Önnestams plåtslageri AB bran-
chklass stor risk 7. Broaryds avloppsreningsverk branchklass liten risk 8. F.d. 
Broaryds mekaniska verkstad AB branchklass måttlig risk 9. RIGEF Plastem-
ballage AB branchklass måttlig risk

Bards träindustri



23

Fördjuning av översiktsplanen för Broaryd Utställningsupplaga januari 2008

industrimark med bra skyltläge längs väg 153. För att kunna arbeta effektivt 
ska marknadsföring ske bl a via Internet och en egen hemsida, vilken sköts av 
invånarna själva.  

Mål
·  Befolkningen ska stabiliseras och helst öka.
·  Genom att underlätta för utvecklingen av näringslivet ges ökade möjligheter 
 till fl er arbetsplatser.
· Ortens inneboende karaktär och egenskaper ska genomsyra utformningen av 
 framtidens Broaryd.

Strategier
· Broaryd ska marknadsföras som en ort med möjlighet till varierat boende i en 
  lugn, trygg och naturskön miljö.

PLANFÖRSLAG

Karaktär och befolkning
Karaktär
För att Broaryd ska behålla och helst utveckla sina särdrag och unika karaktär är 
det viktigt att denna beaktas i all planering framöver. Egenskaper som är viktiga 
att ta tillvara är t ex trädgårdssamhället som domineras av villabebyggelse, vilket 
ger Broaryd sin bebyggelsekaraktär. Det är viktigt att både vara mån om den 
befi ntliga bevarandevärda bebyggelsen, samt att se till att den tillkommande 
passar in i omgivningen. En del av ortens karaktär är också den trygghet de 
boende upplever. Att ta in trygghetsperspektivet i all framtida planering är därför 
en viktig del för att behålla Broaryds karaktär. 

Befolkning
Prognosen för framtiden siar om att invånarantalet ska fortsätta sjunka, vilket 
antalet gör på landsbygden för de fl esta orter och städer i Sverige. För att kun-
na påverka invånarantalet positivt är åtgärder som påverkar ortens attraktivitet 
a och o. Vad som gör en ort attraktiv är både brett och individuellt. Generellt 
kan möjlighet till goda kommunikationer och ett bra och varierat boende spela 
stor roll. Det kan också handla om trivsel och känsla av identitet och samhö-
righet på orten. Att alla, oavsett kön och ålder kan känna delaktighet i ortens 
framtid och utveckling och därmed känner att de har möjlighet att påverka sin 
omgivning och vardag. Detta ger i sin tur också positiva effekter på folkhälsan.

För att kunna stabilisera och helst vända befolkningssiffrorna behöver ett antal 
åtgärder sättas in. Förslag fi nns t ex på att marknadsföra sina hus i natur-
sköna omgivningar, välorganiserad och trygg skolgång för barnen och attraktiv 
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Östra vägen Lekplatsen vid Dalavägen
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Näringsliv
Industri
En viktig utvecklingsförutsättning i Broaryd är att det fi nns industrimark med 
bra skyltläge till konkurrenskraftiga priser. Den senaste tiden har framförallt 
trä- och plastindustrin expanderat och både intresse och möjlighet fi nns att 
utöka denna ytterligare. Genom detaljplanändring skapas mer industrimark 
med bra skyltläge intill och söder om väg 153. Området är idag privatägt och 
omfattas inte av detaljplan. I dagsläget ses inget hinder från t ex natursynpunkt 
mot en utbyggnad. Området norr om väg 153 föreslås som utredningsområde 
för industri/handel. Närhet till närboende samt infart från väg 153 är två av de 
frågor som behöver redas ut om det blir aktuellt att planlägga området. Områ-
det är delvis privatägt och delvis kommunalt ägt.
En förutsättning för ytterligare utbyggnad av industrin i Broaryd är att kommu-
nalt vatten- och avlopp byggs ut till industriområdet. 

Kommersiell service
Viktiga framtidsfrågor för Broaryd är att behålla sin nuvarande service och köp-
troheten från ortens befolkning. Området öster om järnvägen föreslås använ-
das för mindre verksamheter och handel.

Turism och besöksnäring
Stor utvecklingspotential fi nns när det gäller att göra Broaryd mer tillgängligt 
och attraktivt som turistmål genom att utveckla natur- och kulturturismen. För 
att kunna utveckla kulturturismen krävs att man har en ”historia” – nåt som 
man kan göra intressant nog att locka besökare utifrån med. En förutsättning 
är att dessa platser görs synliga genom skyltning m.m. Idéer fi nns idag att t ex 
utveckla den befi ntliga järnvägen i form av ett järnvägsmuseum.

Camping, stugby, uthyrning av kanoter och/eller cyklar, äventyrsupplevelser 
och fi ske kan vara av intresse för Broaryd. Allt som har med naturen att göra! 
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Stebro Plast ABBroaryds affär

För att utveckla turistnäringen i Broaryd är det viktigt att aktiviteter och upp-
levelser erbjuds även i Broaryds omgivningar. Möjligheter fi nns att utveckla 
fi sket i t ex Örsjön, Hurven och Fegen. För att kunna utveckla turismen krävs 
också att landskapet hålls öppet och att skogar och sjöar är tillgängliga. 

Jord- och skogsbruk
Inom planområdet bedrivs idag både skogsbruk och jordbruk, ett större om-
råde med tidigare planlagd industrimark upphävdes under 2006 för att kunna 
möjliggöra fortsatt jordbruksdrift.

Jord- och skogsbruket är också av stor vikt för för upplevelsen av Broaryd och 
påverkar bland annat förutsättningarna för friluftsliv och turism.

Mål
· Fortsatt dagligvaru- och drivmedelsförsörjning ska eftersträvas.
· Olika typer av etableringar ska öka.
· Planlagd industrimark ska fi nnas i tätorten för olika typer av företags behov.
· Turismen ska utvecklas och uppmuntras.
· IT-infrastrukturen ska vara väl utbyggd för att förbättra förutsättningarna för 
 såväl befi ntliga som kommande företag.
· Broaryd ska göras mer synligt – både i och utanför kommunen.
· Broaryd ska förstärka sitt marknadsläge genom att knytas närmare den södra  
 sidan av väg 153.

Strategier
· Beredskap för snabb planläggning ska fi nnas.
· Ny industrimark skapas vid väg 153 och området med planlagda bostäder 
  söder om denna tas bort.
· Broaryd ska marknadsföras som en expanderande industriort med bra 
  skyltläge och god tillgänglighet med väg och järnväg.
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Arbetsmarknad och pendling
De fl esta i Broaryd förvärvsarbetar i dag heltid utanför hemmet. Broarydsborna 
är idag beroende av egen bil och/eller samåkning med andra för att kunna ta 
sig till arbetsplatser utanför orten. Det är viktigt att möjligheter fi nns för pend-
ling till annan ort såväl som arbete hemifrån.

Mål
·Det ska vara möjligt att arbeta hemifrån för såväl hel- som deltidsarbetande.
·Pendlingsmöjligheter ska fi nnas.

Strategier
·Åtgärder i form av t ex väl utbyggd IT-infrastruktur ska i rimlig mån vidtas om 
detta behövs för enskild/a för att arbeta hemifrån.
·Kommunen ska arbeta för att underlätta kommunikations- och pendlingsmöj-
ligheterna för de boende i Broaryd.

Offentlig service
Det är viktigt för Broaryds attraktivitet och en förutsättning för ortens utveck-
ling, att förskola och skola fi nns kvar på orten. För att behålla elevunderlaget 
för en skola i Broaryd är det viktigt att skolans speciella förutsättningar lyfts 
fram, både på orten och i angränsande kommuner. 

De familjedaghem som idag använder sig av förskolans lekplats ska även efter 
en eventuell fl ytt kunna samordna sig med förskolan. Den ungdomsverksam-
het i form av fritidsklubb/ungdomsgård som bedrivs av frivilliga krafter genom 
Broaryds idrottsförening kan också komma att inrymmas i skolans lokaler.

Mål
· Offentlig service ska fi nnas i området.
· Kommunala lokaler som allmänheten har tillträde till ska vara tillgängliga med- 
 elst hiss, dörrautomatik, fungerande hörselslingor, handikapptoaletter samt  
 orienteringsskyltar
· Skolan i Broaryd ska vara det bästa alternativet för Broarydsborna och 
 gärna för andra barn i angränsande kommuner. 

Strategier
· Skolans speciella fördelar ska lyftas fram, både på orten och i 
 angränsande kommuner. 
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Attraktivitet och försköning
Tillgång till ett attraktivt boende är viktigt och innebär olika för olika personer. 
Det är också viktigt att både tillkommande bebyggelse och förändringar av 
befi ntlig, sker på ett sådant sätt att det passar in på respektive plats och att det 
inte förstör landskapsbilden. 
För att orten ska kunna utvecklas och locka till sig fl er invånare, är det viktigt att 
fortsätta arbeta för en tilltalande fysisk miljö. Det kan handla om investeringar i 
form av t ex en välvårdad lekplats eller utplacerade blomsterurnor.

Bebyggelse och bostäder
Bevarande och utveckling
Bebyggelsen utgör en viktig del i hur en ort upplevs och fungerar. Det är av 
stor vikt att inte bara värna om den gamla bebyggelsen, utan även den yngre 
som utgör det byggda kulturarv som visar på ortens utveckling. Det är också 
viktigt att tillkommande bebyggelse passar in i sin omgivning så att ortens 
karaktär bibehålls

För närvarande fi nns inget känt behov av att bygga mer bostäder i Broaryd. En 
framtida expansion av bostäder ska ske inne i Broaryds samhälle i anslutning 
till befi ntliga bostäder. 

Inom planlagt område vid Hestrasjön är strandskyddet till viss del upphävt. 
Detta innebär att möjlighet fi nns att bygga närmare vattnet än 1000 meter. 
Området har drabbats hårt av senaste årens stormar.  Området är kommunal-
ägt och några kända natur- eller kulturvärden fi nns inte inom området.  
En utvidgning av befi ntligt bostadsområde vid sjön bör därför kunna prövas 
genom ny detaljplan. I samband med detaljplanearbetet behöver en arkelogisk 
utredning för att bedöma om det kan fi nnas okända fornlämningar inom områ-
det samt en geoteknisk undersökning av området göras. En framtida bostads-
byggnation kan innebära att en del av befi ntligt motionsspår tas i anspråk. 
Motionsspåret kommer i sådana fall att ersättas med en ny sträckning. 
Flera planlagda, men ej utbyggda, bostäder mellan industriområdet vid väg 
153 och Håkanssons väg plockas bort i planförslaget. I södra delen av detta 
område fi nns värdefull natur som i största möjliga mån ska bevaras. Området 
ska utgöra skyddsområde mellan befi ntliga och eventuellt tillkommande bostä-
der och industrier. 
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Mål
·  Broaryd ska utvecklas efter sina särdrag.
·  Broaryd ska fortsätta att utvecklas som ett villasamhälle.
·  Tätorten ska vara attraktiv i sin utformning och skötsel.
·  Det ska fi nnas planlagd mark för såväl bostäder som industri. 
·  Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och helst utvecklas. 
·  Nya byggnader och bebyggelseområden ska planeras och utformas på ett 
 sådant sätt att ekologiskt och socialt hållbara bebyggelsemiljöer skapas.   
· Energifrågor ska särskilt beaktas.

Strategier
·  Kommunen ska aktivt verka för att planlägga och bereda mark för industri 
 och bostäder i attraktiva och lämpliga lägen.
·  Vid nybyggnation och nyanläggningar tas alltid hänsyn till 
 tillgänglighetsfaktorer.
·  Tillfarterna till Broaryd ska utformas på ett sådant sätt att de annonserar 
 orten på ett lockande sätt. 
·  Kommunen ska aktivt medverka till att skapa en god bebyggelsemiljö i 
 Broaryd. Man ska värna om det som kännetecknar bygdens bebyggelse 
 och karaktär utan att hämma utvecklingen.
·  Kommunen ska som fastighetsägare och via sitt bostadsbolag föregå med 
 gott exempel.
·  Kommunen ska bidra till att upprätthålla en tilltalande miljö i det offentliga rummet.
·  Möjligheter till nya bostäder vid Hestrasjön utreds. 
·  Möjligheter ses över att anlägga bostäder i luckor mellan befi ntlig 
   bebyggelse, idag planlagt för andra ändamål som t ex natur.

Mark
Nya områden föreslås både för utbyggnad av industri och bostäder.

Konfl ikter gällande nuvarande detaljplaner 
Detaljplan BR 5 omfattande Broaryd 1:75 (Stebro Plast) och Broaryd 1:73 
(Svets & Montage i Smålandsstenar) innehåller förhållandevis mycket industri-
park, d v s mark som ska vara planterad som skyddsområde mellan industri 
och bostäder. Denna yta bör kunna begränsas om delar av det planlagda 
bostadsområdet söder om industrierna övergår från att vara för bostadsända-
mål till att bli skyddszon mellan industrier och bostäder. Söder om nuvarande 
industriområde (BR 6) fi nns bostäder planlagda men inte utbyggda, totalt 37 
tomter. Flera av dessa plockas bort för att bli skyddsområde mot det befi ntliga 
och expanderande industriområdet. Dessa båda områden ligger i planen med 
dagens krav egentligen redan för nära varandra. Utökning av industrin ges 
företräde, liksom områdena med värdefull natur i detta område.

Inom fastigheten Broaryd 1:2 (Detaljplan BR 5) fi nns en bostadsfastighet ägd 
av Gislaveds kommun. Denna fastighet hyrs ut som bostad och bygglov till en 
ny tillbyggnad beviljades 1991. Denna bostadsfastighet ligger (för) nära indu-
striområdet, framförallt vid en utökning av industriområdet.

Tre bostadshus är placerade inom befi ntligt industriområde (Detaljplan BR 2). 
Det gäller fastigheterna Broaryd 1:44, 3:1 och 1:53. Nya bygglov för bostäder-
nas behov ska inte beviljas inom planlagd industrimark.

Detaljplan BR 2 innehåller bl a järnvägsområdet. Järnvägen genom Broaryd 
har förändrat sin roll tidigare gick persontransporter på järnvägen men i dag 
används den endast för att transportera gods. Delar av sidoområdena utanför 
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Mål
·  Expansion av industrin ska i första hand ske utmed väg 153 i anslutning till 
 befi ntligt industriområde.
·  En framtida expansion av bostäder ska ske inne i Broaryds samhälle i 
 anslutning till befi ntliga bostäder. 
·  Broaryd ska utvecklas genom förtätning.
·  Jordbruksområdet inom planområdet bevaras och ges företräde i 
 framtida planering.

Strategier
·  Detaljplaner ska justeras för att kunna möta framtidens behov.
·  En del planlagda men ej utbyggda tomter tas bort i området norr om 
 Håkanssons väg.
·  Nya bygglov för de bostäder som är lokaliserade inom planlagd industri     
 mark medges inte

spårområdet som är detaljplanelagda för järnvägsändamål behövs därför inte 
längre för järnvägens verksamhet. Kommunen äger marken närmast öster 
om järnvägen men inte den väster om och inte heller vissa bitar söder om. 
Banverket äger själva spårområdet och bör göra så fortsatt. Stora delar av 
området används redan i dag för andra funktioner och föreslås så även göra 
framöver. Den västra delen av området delas upp i funktionerna handel och 
icke störande små industrier i den norra delen och utvecklingsområde för 
centrumfunktioner i den södra delen. Centrumfunktioner kan omfatta kollek-
tivtrafi k, återviningsstation, torg/samlingspark, affärsverksamhet. Inom järn-
vägsområdet fi nns möjligheter till ett stickspår om det skulle bli aktuellt för en 
museijärnväg.

Detaljplan BR 2 och BR 3 innehåller ett vägreservat för rätning av Hestravä-
gen. En rätning av Hestravägen är dock inte längre aktuellt eftersom huvud-
delen av trafi ken inte längre kör genom Broaryd utan passerar utanför på väg 
153. 
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Kollektivtrafi k
För att göra Västkusten mer tillgängligt för Broarydsborna önskas av de 
boende en bussförbindelse mellan Gislaved och Fegen. Idag fi nns bussförbin-
delse från Fegen och vidare till exempelvis Ullared, Falkenberg och Varberg.
Bättre möjligheter att ta sig till Smålandsstenar med kollektivtrafi k hade också 
varit en fördel. 

Trafi k och kommunikationer
Ett väl fungerande landsbygdsvägnät är en förutsättning för att ett attraktivt 
boende ska kunna erbjudas utanför tätorterna, men också för att näringslivet 
på landsbygden ska kunna fungera och helst utvecklas.

Trafi ken i Broaryd ska organiseras på ett trafi ksäkert sätt så olycksrisken 
minimeras. Idag samsas timmerbilar och andra tunga transporter med oskyd-
dade trafi kanter på vägarna. Gång- och cykelvägar är också viktiga ur trafi k-
säkerhetssynpunkt och fungerar både som skol-, arbets- och motionsvägar. 
Trots att trafi kintensiteten inte är så stor fi nns det behov av att Hestravägen 
kompletteras med en gång- och cykelväg. Hestravägen är både skolväg och 
väg till kyrka, bibliotek, Gula huset, skytte, idrottsaktiviteter o s v. Utbyggnad 
av GC-väg utmed Hestravägen fi nns också med i den nyligen antagna gång- 
och cykelvägsplanen. I GC-vägsplanen prioriteras skolvägar, följt av vägar 
mot centrum och service. I tredje hand kommer arbetspendlingsvägar följt 
av motionsvägar. I Broaryd har Hestravägen prioritet 1 och Östra samt Norra 
vägen prioritet 2. 

I detaljplan fi nns ett vägreservat för rätning av Hestravägen. En rätning av 
Hestravägen är dock inte längre aktuellt eftersom huvuddelen av trafi ken inte 
längre kör genom Broaryd utan passerar utanför på väg 153. 

Trafi ksystem
Övervägande av trafi ksituationen i Broaryd handlar om trafi ksäkerhet. Infar-
terna bör ses över och göras mer säkra, framförallt den östra.Till exempel kan 
en avkörningsfi l mot Broaryd åstadkommas för ökad säkerhet vid avkörning.
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Transporter
Godset i kommunen transporteras i dag till största del på väg. Det fi nns emel-
lertid tankar om att, inom en tioårsperiod, anlägga ett stickspår från Broaryd-
Burseryds järnvägen i centrum, vid gamla Lantmännen. 

De tunga transporterna är idag ett hot mot oskyddade trafi kanterna, vilka är 
hänvisade till ortens gator och vägar.

Mål
· Trafi ksituationen i Broaryd ska vara trygg och säker. 
· Åtgärder för att öppna upp kommunikationer mot Västkusten ska stimuleras 
 bl a för att öka Broaryd/kommunens attraktivitet. 
· Standarden ska vara god på gatu- och vägnät.
· Kollektivtrafi ken till/från Broaryd ska bibehållas och utvecklas.
· Godstrafi ken på järnväg ska utvecklas. 

Strategier
· Kommunen ska verka för säkrare in- och utfarter från väg 153. 
· Kommunen ska verka för att Vägverkets delar av vägnätet i Broaryd ska  
 förbättras.
· Lokalt engagemang ska tas tillvara i utbyggnadsarbetet av GC-vägar mm.
· Trafi kplanering ska ske länsövergripande och i alla väderstreck. 
· Kompletterande angöringstrafi k till andra trafi kslag ska eftersträvas. 
·  Utbyggnad av GC-vägnätet ska ske genom att intentionerna i GC-vägs-
    planen följs. 
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Teknisk försörjning
Energi
Nuvarande elförsörjning till Broaryd kommer från Landeryd och elnätet på 
denna del beskrivs som en mycket stark konstruktion. Reservmatningar fi nns 
från Burseryd och i viss mån från Landeryd via Gryteryd. För den nordvästra 
delen av samhället fi nns ingen reservmatning. Ett kabelprojekt från Skeppshult 
till bland annat Broaryd planeras under 2007. Efter projektet, sommar/höst 
2007, kommer Broarydsborna med omnejd att vara försedda med en mycket 
pålitlig elförsörjning med en bra reserv på kabel. I samband med det projektet 
åtgärdas även reservmatning för industriområdet utmed väg 153.

Vatten och avlopp
I samband med Stebros nybyggnad på Östra industriområdet påbörjades pla-
nering för att ansluta även denna del av samhället till avloppssystemet. Idag 
mynnar detta ut i en gammal trekammarbrunn norr om väg 153. Nu har detta 
åter aktualiserats vilket ska resultera i att även detta avloppsvatten ska ledas 
till reningsverket.

Det fi nns det bara en vattenledning från vattenverket fram till de centrala de-
larna av samhället. Detta gör att matningen blir sårbar om det uppstår vatten-
läckor just på detta avsnitt. Stora delar av samhället blir då utan vatten. Dubbel 
matning kan komma till stånd i framtiden från Östra industriområdet ner till 
vattenverket. Om exempelvis områdena kring Hestravägen eller Dalavägen 
mot samhället bebyggs kan man då åstadkomma en komplettering med en 
dubbel matning.

Kommunens strävan att koppla mindre VA-verk till de större, för att öka effekti-
viteten och minska kostnaderna, kommer sannolikt ej att beröra Broaryd än på 

Vattenverket


