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TACK
Tack till alla er som besvarade webbenkäten och deltog i Kartverkstaden. Utan er medver-
kan och ert engagemang hade det varit omöjligt att genomföra aktiviteten. Ingen nämnd 
och ingen glömd. Vilket framkommer i denna slutrapport har Gislaveds kommun fått in ett 
utmärkt underlag till den kommande gång- och cykelvägsplanen, det tack vare aktiva och 
engagerade kommuninvånare. Än en gång tack!

SAMMANFATTNING
Föreliggande rapport ”Slutrapport för Kartverkstad – underlag till Gislaveds kommuns 
gång- och cykelvägsplan och delaktivitet i projekt medborgardialog” har sin grund i den 
Kartverkstad som genomfördes i slutet av mars månad 2012. Då fick personer över 65 år, 
mellanstadielever i årskurs 5-6 på Åtterås- och Villstadskolan samt förskollärare i dessa 
skolområden möjlighet att fylla i en webbenkät vars fokus och frågor fanns på gång- och 
cykelvägarna i orten Smålandsstenar i Gislaveds kommun. Resultaten av enkäten kommer 
att fungera som underlag till Gislaveds kommuns gång- och cykelvägsplan. Kartverkstaden 
har genomförts i samverkan med kommunstyrelsens utvecklingsenhet och kommunens 
pågående projekt för att utveckla medborgardialogen.

Resultatet av Kartverkstaden/webbenkäten visar att det går att iaktta skillnader när det 
gäller rörelsemönster i Smålandsstenar bland de grupper som har besvarat enkäten. Elever 
i årskurs 5-6 på Villstadskolan rör sig främst i centrum och i de norra delarna i Smålands-
stenar, vilket kan förklaras av att de bor i de områdena. På motsvarande sätt rör sig elever 
i årskurs 5-6 på Åtteråsskolan främst i de västra delarna av Smålandsstenar och in mot 
centrum. Gruppen förskollärare rör sig i första hand i närområdet kring respektive förskola, 
med vissa undantag. Smålandsstenars bibliotek är en gemensam målpunkt för gruppen 
förskollärare. Personer över 65 år har ett spretigare rörelsemönster och rör sig gåendes och 
cyklandes i hela samhället, dock med störst frekvens längs med de större vägarna så som 
Burserydsvägen, Nissastigen och Järnvägsgatan. Gemensamt för samtliga grupper är ändå 
att man har Hörsjöområdet som en målpunkt. I Hörsjöområdet finns Hörsjöbadet, liksom 
Domarvallen med fotbollsplaner och tennisbanor. Det finns även motionsslingor i området. 

Gemensamt för grupperna är också att de större vägarna så som Burserydsvägen, Nis-
sastigen, Järnvägsgatan och Värnamovägen upplevs som otrygga och obehagliga eftersom 
det finns mycket tung genomfartstrafik här. De önskemål som finns kring trafikåtgärder 
avseende dessa vägar är främst övergångsställen, farthinder och trafikljus som kan sänka 
bilisternas hastighet. Exempel på övriga platser som många upplever som 
otrygga och där åtgärder behövs är bland andra (för fler exempel se under 
rubrik ”Resultat”):

• Rondellen vid Göstas konditori: Det är svårt att hinna över Nissastigen. 
Svårt att se och uppmärksamma bilarna som kommer från alla håll. Det 
behövs ett bevakat övergångställe.

• Centrumplan: Här upplevs utfarten vid Kindbloms som ”lurig” eftersom 
bilar kör ut på Nissastigen här. Ett övergångställe behövs också till Små-
landsstenars bibliotek.

• Hörsjöområdet: Mycket folk rör sig i området. Det upplevs som otryggt 
eftersom det saknas belysning.

• Burserydsvägen: Många elever och även förskollärare med förskolebarn 
korsar Burserydsvägen vid Villstadskola och vid Nordinskolan, sporthallen. 
Vägen är starkt trafikerad. Här behövs fler övergångställen.
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Enkätdeltagarna önskar nya och utökade gång- och cykelvägar vid längs med följande vägar: 

• Längs med Hörsjögatan
• Längs med Södra Långgatan
• Längs med Banangatan
• Längs med Värnamovägen

De slutsatser som går att dra beträffande åtgärder som bör prioriteras är att en djupgående 
kartläggning avseende trafikåtgärder bör göras när det gäller de ovanstående större och 
starkt trafikerade vägarna i Smålandsstenar, för att de ska bli säkrare och upplevas som 
tryggare. Detta är speciellt viktigt när det gäller Burserydsvägen eftersom flertalet av försko-
lelärarna och eleverna upplever passagerna över till Villstadskolan och Nordinskolan/Sport-
hallen som mycket osäkra. En annan prioriterad åtgärd bör belysningen kring Hörsjöområ-
det vara, eftersom området är välbesökt och välanvänt och upplevs som otryggt eftersom 
där är för mörkt.  

(För tjänstemän i behov av att se hela materialet: http://arcgissrv/Medborgardialogen % 
20Sm % C3 % A5landsstenar)

Några av demokratiberedningens ledamöter från vänster: 
Jan Ekström, Erik Andersson, Robert Erlandsson, 

Elisabeth Andersson, Susanne Josefsson, Kjell Thelin, 
Jolanta Andersson, Lars-Ove Bengtsson,  

Anders Gustavsson.
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INLEDNING OCH BAKGRUND
Gislaveds kommun har som mål att vara en fossilbränsle fri kommun år 2050. Arbetet 
med att utveckla Gislaved till en cykelkommun är ett viktigt led för att nå målet. Syftet 
med föreliggande gång- och cykelvägsplan är att effektivisera användningen av gång- och 
cykelinfrastrukturen samtidigt som fler resealternativ görs attraktiva för invånarna. Planen 
ska underlätta för oskyddade trafikanter, höja trafiksäkerheten, förbättra miljön, bidra till 
att minska energiförbrukningen och förbättra folkhälsan. Den ska också ge ett underlag 
för turistcykling i kommunen. Gång- och cykelvägsplanen riktar sig främst till kommunens 
beslutsfattare och de handläggare som ansvarar för trafik- och samhällsplanering. Planen 
ska bland annat fungera som planeringsunderlag för trafikplanering, projektering samt i 
översikts- och detaljplanering.

För att uppmärksamma gång- och cykelvägarna, förankra arbetet med dem ute i samhäl-
let och få reda på kommuninvånarnas åsikter i frågan genomfördes aktiviteten Kartverk-
staden. Arbetet medför att kommunen får ta del av invånarnas rörelsemönster och hur 
de upplever gång- och cykelvägarna i Smålandsstenar. Dessa åsikter är viktigt för kom-
munens fortsatta planeringsarbete. Det kan till exempel vara stor skillnad på den faktiska 
tryggheten och den upplevda tryggheten längs med ett gång- och cykelvägsstråk. En 
cykelväg som helt separeras från bilvägen ur trafiksäkerhetsskäl kan exempelvis upplevas 
som otrygg ur andra aspekter då den kan vara mörk eller ligga isolerad. Resultatet kan då 
bli att cyklisterna, i stället för att cykla på cykelvägen, väljer att cykla på bilvägen. För att 
komma till rätta med denna typ av svårigheter i planeringsarbetet är kommuninvånarnas 
åsikter väldigt viktiga att få ta del av. 

Konkret innebar Kartverkstaden att personer över 65 år och mellanstadieelever i årskurs 5 
och 6 på Åtterås- och Villstadskolan, samt förskollärare i dessa skolområden fick möjlighet 
att fylla i en webbenkät, vars fokus fanns på gång- och cykelvägarna i Smålandsstenar. 
Resultatet av enkäten kommer att fungera som underlag till Gislaveds kommuns gång- 
och cykelvägsplan.

Kartverkstaden har genomförts 
i samverkan mellan kommun-
styrelsens utvecklingsenhet och 
kommunens pågående projekt 
för att utveckla medborgar-
dialogen, som startade hösten 
2011. Projekt medborgardia-
logs bakgrund finns i att det 
finns ett generellt behov av att 
öka dialogen med medborgarna 
i Sverige och så även i Gisla-
veds kommun, för att vitalisera 
den representativa och lokala 
demokratin. Som styrgrupp för 

projektet fungerar demokratiberedningen vars uppgift är att öka kommuninvånarnas delak-
tighet i den demokratiska processen. Demokratiberedningen består av elva kommunfull-
mäktigeledamöter och alla partier i kommunfullmäktige är representerade i beredningen. 
Som stöd för beredningens arbete har Ulrika Dagård anställts som projektledare.
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Under 2012 kommer demokratiberedningen att pröva olika metoder och genomföra aktivi-
teter för att öka dialogen med medborgarna. Planerade aktiviteter under 2012 är bland 
annat den redan genomförda Kartverkstaden. I övrigt kommer demokratiberedningen 
under maj månad att genomföra ett antal workshops på olika orter i kommunen.  Syftet är 
att kom-muninvånarna ska komma med förslag och idéer på vilka kommunala områden/
verksamheter som de vill vara med och påverka och föra dialog kring. Samt komma med 
förslag på vilka sätt det vill vara med och påverka och föra dialog, till exempel svara på en 
webbenkät, vara med i en medborgarpanel, med mera. Den 19-20 oktober 2012 kom-
mer demokratiberedningen att arrangera demokratidagar. Dagarna kommer att innehålla 
workshops, föreläsningar, seminarier, utställningar, med mera.

Resultatet och erfarenheterna av dialogaktiviteterna kommer att sammanställas i en hand-
bok för medborgardialog. Syftet är att arbetet med medborgardialog ska permanentas och 
att Gislaveds kommuns nämnder och förvaltningar systematiskt ska börja arbeta med med-
bor-gardialog. Det vill säga att i högre utsträckning, när det är möjligt, involvera och rådfråga 
kommuninvånarna om hur Gislaveds kommun ska kunna förbättras och utvecklas. 

Genomförande
Kartverkstadens genomförande kan delas upp i tre faser: en planeringsfas, en genomför-
ande fas, och en analys- och slutfas.

Planeringsfasen innebar att kontakt togs med företaget Decerno AB som har producerat 
en webbenkät/Gismo. Enkäten innebär att enkätdeltagare i en karta kan rita in hur de rör 
sig i ett samhälle samtidigt som de besvarar olika frågeställningar. Webbenkäten/Gismo 
köptes in och användes som enkätverktyg under Kartverkstaden. Kontakt togs även med 
Villstads- och Åttersskolans rektorer och tillsammans med dem planerades kartverkstaden 
för mellanstadieeleverna och för förskollärarna.

I övrigt bestod planeringsfasen av kommunika-
tionsinsatser. Aktiviteten Kartverkstaden mark-
nadsfördes gentemot målgruppen ”personer 
över 65 år” genom att nyckelaktörer kontaktades 
så som pensionärsorganisationerna PRO, SPF 
och Aktiva seniorer i Smålandsstenar. Flyers och 
affischer om Kartverkstaden spreds även i Små-
landsstenar och det annonserades i lokal press-
sen. Information fanns även på Gislaveds kom-
muns hemsida. 

Kartverkstaden genomfördes under v.12 och 
v.13 i mars månad 2012. Måndagen den 19 
mars arrangerades det ”öppet hus” i Torghuset 
i Smålandsstenar. Det innebar att personer över 
65 år mellan 13:00 – 17.00 kunde ”droppa-
in” och besvara enkäten. 33 personer över 65 
år kom förbi, fikade och fyllde i webbenkäten. 
Enkätdeltagarna fick i en karta rita in hur man rör sig i Smålandsstenar med hjälp av gång- 
och cykelvägarna, samt lämna förslag på förbättringar av trafikmiljön kopplat till gång- och 
cykelvägarna, med mera. Till sin hjälp hade man förtroendevalda från demokratiberedning-
en och tjänstemän från kommunen som arbetade som handledare.
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Resten av veckan och även den 26 mars fick Åttersskolans och Villstadskolans mellansta-
dieelever i årskurs 5 och 6 besök av förtroendevalda från demokratiberedningen och av 
några kommunala tjänstemän. 130 mellanstadieelever besvarade webbenkäten och be-
skrev bland annat sin väg till och från skolan, hur man rör sig i samhället på fritiden, samt 
om man hade några förslag på förbättringar när det gällde gång- och cykelvägarna, med 
mera. Personalgrupper från fem förskolor besvarade även enkäten och beskrev bland an-
nat hur personalen rör sig i Smålandsstenar tillsammans med förskolebarnen.

Sammanlagt har 163 personer och personalgrupper från 5 förskolor besvarat enkäten. 
Enkät-svaren har analyserats av miljöhandläggare Maria Alm och projekt medborgardia-
logs projekt-ledare Ulrika Dagård. Analysen och resultatet presenteras i denna slutrapport 
”Slutrapport för Kartverkstad – underlag till Gislaveds kommuns gång- och cykelvägsplan 
och delaktivitet i projekt medborgardialog”.           

Avgränsning
Det hade varit önskvärt att nå bredare målgrupper och låta alla kommuninvånare i Gisla-
ved besvara webbenkäten och delta i Kartverkstaden. Men av tids- och resursmässiga 
skäl har det varit omöjligt att genomföra. En förklaring till det är bland annat att enkäten 
kan vara problematisk att fylla i på egen hand och det krävs handledning. Dessutom tar 
det cirka 20 minuter att besvara enkäten.

Därför har en avgränsning varit nödvändigt att göra till orten Smålandsstenar och till mål-
grupperna personer över 65 år, mellanstadielever och yrkesaktiva förskollärare inom Vills-
tads- och Åtteråsskolområde. Personer över 65 år och barn- och ungdomar är politiskt 
prioriterade målgrupper i beslutet om att en ny gång- och cykelvägsplan ska arbetas fram 
i Gislaveds kommun.
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ANALYS
Personer över 65 år
Se karta I nedan: Personer över 65 år rör sig i Smålandsstenar till övervägande del gåen-
des och/eller cyklandes. Mest aktivitet är det längs med de större vägarna så som Bur-
serydsvägen, Nissastigen och Järnvägsgatan. Det är även längs med dessa gator som 
flest upplever obehag då det är mycket tung genomfartstrafik som går här. Det vanligaste 
önskemålet vad gäller trafikåtgärder längs dessa vägar är farthinder och trafikljus som 
sänker bilisternas hastighet.

Förutom ovanstående finns det framförallt tre platser i Smålandsstenar som många upple-
ver som obehagliga ur trafik- och säkerhetssynpunkt. Dessa är:

• Rondellen vid Göstas konditori: Svårt att hinna över Nissastigen. Det är problematiskt att 
se och uppmärksamma bilarna som kommer från alla håll. Ett bevakat övergångsställe 
här skulle lösa många obehagskänslor.

• Centrumplan: Vid Kindbloms Spel och Servicebutik uppfattas utfarten som ”lurig”. I andra 
delen av Centrumplan saknas ett övergångsställe framför Smålandsstenars bibliotek.

• Området Hörsjön: Det är mycket folk som rör sig i området och det upplevs som otryggt 
eftersom det saknas belysning.

Avseende gång- och cykelvägar är det ett flertal som önskar gång- och cykelvägar längs med: 
• Värnamovägen
• Burserydsvägen
• Torggatan
• Södra Långgatan
• Från centrum till Hörsjöområdet

Önskade trafikåtgärder och önskade gång- och cykelvägar för samtliga som har besvarat 
enkäten redovisas under rubrik ”Resultat”.
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Karta 1: Hur personer över 65 år rör sig i Smålandsstenar
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Villstadskolan klass 5A och 6A
Se karta II och III nedan: Enligt karta II (skolväg) och karta III (väg på fritiden) rör sig Vill-
stadskolans elever (5 & 6), till övervägande del inne i centrum och i norra delen av Små-
landsstenar. Precis som personer över 65 år upplever eleverna att det är de större vägar-
na, Nissastigen, Burserydsvägen och Värnamovägen, som är obehagliga/farliga eftersom 
vägarna är tungt trafikerade. Även Malmgatan upplevs som obehaglig då det kör mycket 
lastbilar på den vägen. Det är ett problem att så många elever tycker att Burserydsvägen 
är otäck att korsa eftersom eleverna i stor utsträckning rör sig i området. Orsaken till det 
är att Villstad- och Nordinskolan samt sporthallen ligger längs med denna väg. 

Hörsjöområdet är också ett område där eleverna rör sig frekvent. De cyklar hit för att trä-
na, främst fotboll och tennis, och för att bada. Att området uppfattas som otryggt beror på 
att belysning saknas. Det är en stor nackdel eftersom området främst är till för att vistas i 
under fritiden.

På Burserydsvägen utanför Villstadskolan är det många elever som önskar ett övergångs-
ställe samt olika åtgärder för att bilarna ska sänka hastigheten. Det finns även önskemål 
om trafikljus vid rondellen och gång- och cykelvägar längs med de större vägarna. De 
större vägarna upplevs som obehagliga att cykla längs idag.

Önskade trafikåtgärder och önskade gång- och cykelvägar för samtliga som har besvarat 
enkäten redovisas under rubrik ”Resultat”.
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Elever Villstadskolan
Karta II: Elever Villstadskola väg till och från skolan
(Årskurs 5 och 6)
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Karta III: Elever Villstadskola vägar på fritiden (Årskurs 5 och 6)
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Åtteråsskolan klass 5C, 5D, 6C och 6D
Se karta IV och V nedan: Enligt karta IV (skolväg) och karta V (väg på fritiden) rör sig Åtterås-
skolans elever (5 & 6) till skillnad från Villstadskolans elever, mer i västa delen av Smålands-
stenar, in mot centrum och upp mot Hörsjöområdet. Även Åtteråsskolans elever upplever 
de större vägarna, Nissastigen, Burserydsvägen och Värnamovägen samt rondellen vid 
Göstas konditori, som otrygga eftersom det kör mycket lastbilar och bilar här. Eleverna öns-
kar cykelvägar längs med de större vägarna och gärna med ett räcke som skiljer av cykel-
vägen från bilvägen. Även en cykelväg från centrum upp till Hörsjöområdet efterfrågas samt 
längs med Bananvägen.

Inne i bostadsområdena upplever många barn att bilarna håller för hög hastighet. Det finns 
önskemål om att sänka hastigheten till 30 km/h vid Apelsin- och Körsbärsvägen. Önskemål 
finns också om fler farthinder vid Algatan.

Det finns även önskemål om övergångsställen över Nissastigen, särskilt vid busshållplat-
sen Algatan. Andra åtgärder som efterfrågas är trafikljus vid övergångsstället vid rondellen 
vid Göstas konditori samt ett övergångsställe mellan Hörsjögatan och Centrumplan.  Även 
eleverna på Åtteråsskolan rör sig över Burserydsvägen mellan Villstadskolan och sporthallen 
och önskar därför ett övergångsställe här samt åtgärder som gör att bilarna sänker has-
tigheten vid både Åtterås- och Villstadskola. Vid korsningen Enegatan och Furugatan finns 
träd och buskage som skymmer sikten för eleverna. De har svårt att se om det kommer 
bilar. Eventuellt skulle speglar kunna sättas upp här.

Eleverna vistas även frekvent vid Åtteråsskolans skolans fotbollsplaner på sin fritid och öns-
kar därför belysning vid planerna. Belysning behövs även vid Nordinskolan och sporthallen 
där många tycker att det är obehagligt att gå samt vid Purus AB.

Önskade trafikåtgärder och önskade gång- och cykelvägar för samtliga som har besvarat 
enkäten redovisas under rubrik ”Resultat”.
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Elever Åtteråsskolan
Karta IV: Elever Åtteråsskolan väg till skolan (Årskurs 5 och 6)
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Karta V: Elever Åtteråsskolan vägar på fritiden (Årskurs 5 och 6)
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Förskollärare Smålandsstenar
Mariagården 1 (Blåsippan, Vitsippan)
Se karta VI och VII nedan: Förskollärarna Mariagården I rör och uppehåller sig främst med 
förskolebarnen på den västra sidan av Nissastigen. De går bland annat till lekplatsen vid 
Radhusgatan och uppehåller sig i angränsade grönområden. De går även till Smålands-
stenars bibliotek, förbi sporthallen och vidare till Nordin skolans skolgård. De vistas också i 
grönområdet nedanför Smålandsstenars kyrka jämte Burserydsvägen.

Förskollärarna menar att rondellen vid Göstas konditori är ett orosmoment eftersom mycket 
tung trafik passerar där igenom. Detsamma gäller Centrumplan där de önskar ett över-
gångsställe vid korsningen av Hörsjögatan. Bredvid Smålandsstenars kyrka, Smedjegatan 
finns enbart en smal trottoar på ena sidan av gatan. Det finns heller inget övergångsställe. 
Här önskar förskolelärarna att trottoaren bredas, samt att ett övergångsställe anläggs. Även 
vid fyrvägskorsningen mellan Smedjegatan och Torggatan önskar förskolelärarna ett över-
gångsställe.

Önskade trafikåtgärder och önskade gång- och cykelvägar för samtliga som har besvarat 
enkäten redovisas under rubrik ”Resultat”.

Mariagården 2 (Backsippan, Gulsippan)
Se karta VI och VII nedan: Förskollärarna Mariagården 2 rör och uppehåller sig främst med 
förskolebarnen på den västra sidan av Nissastigen, men besöker även Hörsjöområdet. De 
går bland annat till lekplatsen vid Radhusgatan, till Smålandsstenars bibliotek, till kyrkback-
en vid Smålandsstenars kyrka, till Nordin skolans skolgård, till Skolgatans förskola, samt till 
grönom-rådet jämte järnvägsstationen.

Förskollärarna önskar övergångsställen över Nissastigen, dels i korsningen vid Västergatan 
och dels vid korsningen Domargatan. Övergångsställe önskas även vid Centrumplan vid 
övergången till biblioteket. Ett övergångsställe utanför Villstadskolan efterfrågas också efter-
som Burserydsvägen är starkt trafikerad. Förskollärarna anser att Torggatan blir trång efter-
som bilar står parkerade längs med ena sidan av gatan. Det medför att bilisterna tvingas att 
köra upp på trottoaren på gatans motsatta sida för att komma fram, vilket i sin tur utgör en 
fara för de gående.

Önskade trafikåtgärder och önskade gång- och cykelvägar för samtliga som har besvarat 
enkäten redovisas under rubrik ”Resultat”.

Strandsnäs (Nymånen, Stjärnfallet)
Se karta VI och VII nedan: Förskollärarna Strandsnäs rör och uppehåller sig med försko-
lebarnen mellan Nissastigen och järnvägen, från centrum till Hörsjöområdet. Bland annat 
besöker de biblioteket vid Centrumplan.

Förskollärarna önskar ett övergångsställe vid Konsum. 

Önskade trafikåtgärder och önskade gång- och cykelvägar för samtliga som har besvarat 
enkäten redovisas under rubrik ”Resultat”.
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Furugården 1och II (Speldosan, Karusellen och Trasdockan )
Se karta VI och VII nedan: Förskollärarna Furugården I och II rör och uppehåller sig med 
förskolebarnen i spridda delar av Smålandsstenar. Bland annat går de från förskolan bort 
mot grönområdena/skogen väster om Bananvägen. Det går och även till Smålandsstenars 
biblio-tek, Villstadskolan, lekplatsen vid Radhusgatan och lekplatsen vid Algatan, pulka-
backen vid Furugården och pulkabacken vid Åtteråsskolan, samt till Hörsjöområdet. 

Förskollärarna anser att Bananvägen är en obehaglig väg att korsa med många barn. 
Farthinder eller bevakade övergångsställen skulle vara lämpliga åtgärder för att göra över-
gången med barnen säkrare. På vägen till lekplatsen vid Radhusgatan måste förskolklas-
serna korsa både Burserydsvägen och Torggatan. Enligt förskollärarna skulle båda vägarna 
behöva ett övergångsställe. Ett övergångsställe önskas även vid biblioteket samt framför 
Villstadskolan.  

Önskade trafikåtgärder och önskade gång- och cykelvägar för samtliga som har besvarat 
enkäten redovisas under rubrik ”Resultat”.

Karta VI: Hur förskollärare rör sig i Smålandsstenar med förskolebarnen
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Karta VII: Vilka utemiljöer förskollärare och förskolebarn vistas i, i Smålandsstenar
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RESULTAT
Det går att iaktta skillnader när det gäller rörelsemönster i Smålandsstenar bland de grup-
per som har besvarat enkäten. Elever i årskurs 5-6 på Villstadskolan rör sig främst i centrum 
och i de norra delarna i Smålandsstenar, vilket kan förklaras av att de främst bor i de områ-
dena.  På motsvarande sätt rör sig elever i årskurs 5-6 på Åtteråsskolan främst i de västra 
delarna av Smålandsstenar och in mot centrum. Ändå finns det en gemensam nämnare 
mellan eleverna och den är att både elever från Åtteråsskolan och Villstadskolan rör sig i de 
norra delarna av Smålandsstenar, i Hörsjöområdet. Hörsjöområdet är en naturlig målpunkt 
eftersom Hörsjöbadet finns här, liksom Domarvallen med fotbollsplaner och tennisbanor. 
Det finns även motionsslingor i området. Förskollärare från förskolorna Mariagården 2, 
Strandsnäs och Furugården I och II har även de Hörsjöområdet som målpunkt, precis som 
personer över 65 år. I övrigt är det signifikativt för målgruppen förskollärare att de rör sig i 
närområdet kring respektive förskola, med vissa undantag. Smålandsstenars bibliotek är en 
självklar målpunkt för samtliga förskolor. Personer över 65 år har ett spretigare rörelsemöns-
ter och rör sig gåendes och cyklandes i hela samhället, dock med störst frekvens längs 
med de större vägarna så som Burserydsvägen, Nissastigen och Järnvägsgatan.

Just Burserydsvägen, Nissastigen, Värnamovägen och Järnvägsgatan är de större vägar 
som samtliga grupper upplever som obehagliga eftersom de passerar tung genomfartstrafik 
här. De förslag på trafikåtgärder som grupperna har lämnat för att sänka hastigheterna är 
främst fler farthinder, övergångställen och trafikljus. Önskemål om övergångställe över Bur-
serydsvägen vid sporthallen, Nordinskolan och vid Villstadskolan efterfrågas av många av 
eleverna både från Åtterås- och Villstadskolan och av förskollärarna. Visserligen finns det en 
gångtunnel under Burserydsvägen vid sporthallen, men frågan är hur ofta den används och 
hur den upplevs av dem som använder den? Oavsett det torde det finnas ett behov av fler 
och tryggare passager över Burserydsvägen. 

Förutom ovanstående är det framförallt följande platser/vägar i Smålandsstenar som många 
upplever som obehagliga ur trafik- och säkerhetssynpunkt och som man önskar åtgärder 
kring:

Plats  Svårigheter  Förslag på åtgärd
Rondellen vid Göstas 
konditori

 Svårt att hinna över Nissasti-
gen. Problematiskt att se 
och uppmärksamma bilarna 
som kommer från alla håll.

 Trafikljus.
Bevakat övergångställe.

Centrumplan  Utfarten vid Kindbloms är 
lurig eftersom bilar kör ut på 
Nissastigen härifrån.
Mycket trafik utanför Små-
landsstenars bibliotek.

 Övergångställe framför Små-
landsstenars bibliotek.

Hörsjöområdet  Upplevs som otryggt efter-
som området inte är tillräck-
ligt upplyst.

 Belysning behövs på flera plat-
ser i Hörsjöområdet.

Nissastigen, busshållplat-
sen vid Algatan.

 Mycket trafik. Svårt att ta sig 
över Nissastigen. 

Övergångställe

Apelsin- och Körsbärsvä-
gen

 Bilar kör för fort  Sänk hastigheten till 30 km/h
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Enkätdeltagarna önskar att nya eller utökade gång- och cykelvägar anläggs längs med föl-
jande sträckor:

• Längs med Värnamovägen
• Längs med Hörsjögatan
• Längs med Södra Långgatan
• Längs med Banangatan

Några av enkätdeltagarna önskar även att en tydligt utmarkerad gång- och cykelväg anläggs 
mellan Smålandsstenar och Gislaved längs med Nissastigen så att man på ett enkelt sätt kan 
cykla mellan orterna. Ett annat önskemål är att en gång- och cykelväg anläggs längs med 
Nissastigen mellan Skeppshult och ned till Skärshults badplats i Hylte kommun för att knyta 
ihop Hylte och Gislaveds kommun.

De slutsatser som går att dra beträffande åtgärder som bör prioriteras är att en djupgående 
kartläggning avseende trafikåtgärder bör göras när det gäller de ovanstående större och 
starkt trafikerade vägarna i Smålandsstenar, för att de ska bli säkrare och upplevas som tryg-
gare. Detta är speciellt viktigt när det gäller Burserydsvägen eftersom flertalet av förskollä-
rarna och eleverna upplever passagerna över till Villstadskolan och Nordinskolan/Sporthallen 
som mycket osäkra. En annan prioriterad åtgärd bör belysningen kring Hörsjöområdet vara, 
eftersom området är välbesökt och välanvänt och upplevs som otryggt eftersom där är för 
mörkt.  

(För tjänstemän i behov av att se hela materialet: http://arcgissrv/Medborgardialogen % 
20Sm % C3 % A5landsstenar)

Plats  Svårigheter  Förslag på åtgärd
Korsningen Enegatan – 
Furugatan

 Träd och buskage som 
skymmer sikten

 Beskär träd och buskar
Speglar så att gående och cy-
klister kan se bilarna som kom-
mer

Nordinskolan / sporthallen  Mörkt. Obehagligt att gå  Belysning
Purus AB  Mörkt. Obehagligt att gå.  Belysning
Bredvid Smålandsstenars 
kyrka, Smedjegatan

Smal trottoar på ena sidan 
gatan.

Bredda trottoaren Övergång-
ställe

Fyrvägskorsningen mellan 
Smedjegatan och Torg-
gatan

 Obehaglig korsning. Övergångställe

 Svårt att korsa Nissasti-
gen.

Mycket trafik. Övergångställen

Torgatan  Parkerade bilar gör att gatan 
blir trång. Bilister tvingas upp 
på trottoarerna för att kunna 
komma förbi. Fara för de 
gående. 

Bananvägen  Obehaglig att korsa. Bilar kör 
fort.

 Farthinder
Bevakat övergångställe
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Karta VI: Önskade gång- och cykelvägar och andra åtgärder (Samtliga)
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Karta VII: Önskade gång- och cykelvägar och andra åtgärder (Samtliga)



medborgardialog

22

Karta VIII: Önskade gång- och cykelvägar och andra åtgärder (Samtliga)
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