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Bostäder 

Detta kan exempelvis ske genom att fl era ex-
 plo a tö rer sam ver kar inom sam ma de talj plan. 
Kom mu nen skall ha en god plan be red skap för 
att möta en ökad ef ter frå gan.

RIKTLINJER FÖR OLIKA OMRÅDEN
Centrala Smålandsstenar
  Inom centrala Smålandsstenar fi nns ett fl ertal 
möj lig he ter att förtäta bebyggelsen. Detta är 
den störs ta bo stads re ser ven i sam häl let. Här 
fi nns plats för olika typer av bo stä der som 
tillfredställer oli ka be hov och ål ders grup per. 
Trädgårdssam-hället kän ne teck nas av en måt t -
full het i be byg gel sen vil ken leder till att även 
vil la be byg gel se kan till kom ma i direkt an slut -
ning till de centrala de larna av sam häl let.
  I centrum bör endast i undantagsfall be byg -
gel sen överstiga tre våningar. För att karaktä-
ren i cen trum skall förstärkas är det viktigt att 
kvar ter ens hörn bebyggs. Bostadsbebyggelsen 
i centrum kan kombineras med lokaler för 
handel och ser vi ce. Mångfalden i be byg gel sen 
skall sti mu le ras. 
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Skissen re do -
vi sar ytor i 
norra delen av 
cen trum som 
är möj li ga att 
förtäta med 
bostäder.

Vallentins-
damm
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Bananenområdet 
  Inom området fi nns 15 byggklara små hus -
tom ter.

Bostäder 

Längs Äppelvägen, längst söder ut inom Ba nane n-
om rå det fi nns ca 15 avstyckade tomter i kom mu nal ägo. 
De är klara att bebygga
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Idéskiss till hur området skulle kunna se ut om tan-
 kar na kring Träd gårds sam häl let får slå igenom. De 
sling ran de vil la ga tor na häng er ihop i ett nät verk.

Haghultområdet/ Tillbo
  Området mellan Västra Industriområdet, 
Hä rads vä gen, kyrkogården  och Burseryds-
vägens in du stri om rå de är det störs ta ex pan -
sions om rå det i pla nen. Torggatan, som idag 
är matning till området, är inte di men si o ne rad 
för att klara trafi ken till cen tra la de len av 
samhället, när om rå det är ut byggt. Det fi nns 
också behov av att hitta en ny kopp ling mel lan 
Burserydsvägen och Väs tra in du stri om rå det. 
De lar av det till tänk ta ex pan sions om rå det lig-
 ger på mossmark varför markförhållandena 
bör stu de ras vidare innan om rå det exploateras. 
När he ten till ga sol tan ken på Burserydsvägens 
in du stri om rå de gör att det är lämpligt att vänta 
med en ex plo a te ring till dess att gasoltanken 
är borttagen. Om rå det läm par sig för små hus -
be byg gel se och min dre fl er fa miljs hus med 4 
- 6 lägenheter.

Burserydsvägen

Haghult/Tillbo

Kyrkogård
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Svenshult
  Området utgör länken mellan Små lands -
ste nar och Skeppshult. Kul tur land ska pet är 
viktigt att be va ra. Enstaka småhus kan till-
komma i an slut ning till be fi nt li ga byggnader, 
un der förutsättning att ut form ning en stäm mer 
väl överens med tra di tio nen i om rå det. Rikt-
 lin jer skall läggas fast i om rå des be stäm mel ser.

Bostäder 

Fållinge söder om väg 153
  Ett planprogram som skall studera en 
min dre varsam etablering av bostäder 
skall ge nom för as under pla ne ring sp-
e rio den. Plan pro gram met skall klargöra 
möj lig ex plo a te rings grad, krav på bygg-
 nads sti lar, an pass ning till land skaps -
bil den och VA-pro ble ma ti ken.
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Verksamheter

mast Värnamovägen, Burserydsvägen samt 
Nis sa sti gen skall hjäl pa till att ge ett positivt 
in tryck av Små lands ste nar. Södra in du stri o-
m rå det är ett bra exempel.
  Verksamhetsområdena i samhället ligger 
splitt ra de. Enstaka industrier ligger omringa-
de av bo stä der, bl a “Eks“, “Trioplast norra“ 
och “Burserydsvägens industriområde. Det 
fi nns kon fl ik ter mellan verksamheternas 
intressen och de boendes. Ofta är det trafi k-
problematik, buller eller barriäreffekter som 
uppfattas som ir ri ta tions mo ment. Närhet till 
arbete uppskattas dock ofta.
  De tjänseproducerande företagen i orten blir 
allt fl er. Kommunen ser positivt på en större 
bredd av  nä rings livs struk tu ren.

RIKTLINJER FÖR OLIKA VERK SAM -

HETS OM RÅ DEN ������
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ALLMÄNT
  Småföretagssamheten märks i Smålandsste-
nar. Runt om i bebyggelsen fi nns lokaler för 
till verk ning av produkter och tillhandahållan-
de av tjäns ter. Kom mu nen ser positivt på de 
in te gre ra de verk sam hete rna. Vid bygg lov an -
sök ning ar för min dre verk sam he ter i bo stads -
om rå den skall särskilt ef fek ter na av even tu ell 
tra fi k till verk sam he ten beaktas. Den får inte 
blir stö ran de för omgivningen.
  Tillverkningsindustrin är expansiv i Små-
 lands ste nar. Behov av ny in du stri mark kom-
mer att fi n nas även framöver.
Flera av verksamhetsområdena utgör “por-
tar“ till Smålandsstenar. Det är viktigt att det 
första in tryck et av orten blir positivt. Indu-
striytor när 

Eksområdet
  Genomförandetiden på detaljplanen har gått 
ut. Inriktningen för den södra, obebyggda, 
delen av planområdet är i första hand att be-
vara det som grön om rå de. Matning av tung 
trafi k skall ske via Has sel ga tan.
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Verksamheter

Norra in du stri om rå det
  Ytterligare ex pan sions möj lig he ter ges inte. 
Matningen av tung trafi k till och från verk-
 sam he ten skall ske ifrån ”Slät hults vä gen”. 
Lediga tomter i an gräns an de kvar ter bör förbli 
obebyggda tills dess att bul ler si tu a tio nen bli-
vit bättre. 

Burserydsvägens in du stri om rå de
  Ytterligare ex pan sions möj lig he ter ges inte. 
Ga sol tan ken skall vara av veck lad under pla-
 ne ring spe rio den. Nya bostäder kan inte byg-
 gas i Haghult/ Tillbo-om rå det innan tan ken är 
bor ta.

Västra industriområdet
  Det detaljplanelagda området utgör yttre 
gräns mot väster. Expansion får i fort sätt -
ning en ske inom om rå det. En över syn av ex-
 plo a te rings gra den inom om rå det skall ske vid 
de talj plane för änd ring ar. Av särskild vikt vid 
till stånds pröv ning är hänsyn till om gi van de 
bo stads be byg gel se.
Matning av tung tra fi k till om rå det skall ske 
via tra fi k län ken V. Järnvägsgatan/ Malm ga tan/ 
Björk ga tan/ Oxelgatan/ Kärrvägen/ Dals ga tan/ 
Uni ons ga tan och Nissastigen.

Mål

-  Breddningen av näringslivsstrukturen är 
   positiv och kommunen anser att den bör 
   fortsätta.
-  Mindre verk sam he ter skall kun na eta ble ras 
   intergrerade i den övriga bebyggelsen.
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Norra Industriområdet

Västra Industriområdet

Burserydsvägens 
Industriområdet

Kyr ko går den
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Burserydsvä-
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Verksamheter

Fållinge norr om Värnamovägen. Om rå det ut veck las 
succesivt till ett attraktivt verk sam hets om rå de.

Västbo Galvan
Delar av området saknar de talj plan. På sikt 
bör det över vä gas om industrin kan omloka-
liseras till annan plats. Ing en ytterligare ex-
 pan si on av bygg nads ytan tillåts.

Östra industriområdet
  Området kan eventuellt expandera något 
mot sö der längs järnvägen. Marken mellan 
järn vä gen, reningsverket och Trioplast av-
sätts som utred-ningsområde. Det befi ntliga 
området skall suc ces sivt ren od las för verk-
 sam het sän da mål. Vis sa bo stads hus har be va -
ran de vär de och skall på sikt om vand las till att 
användas för kontor eller dylikt.
Utmed Nissan skall mark re ser ve ras för ett 
strövstråk. På sikt skall det vara möj ligt att ta 
sig genom området till Fåll in ge via ny bro över 
Nissan.
  Området när mast väg 153 skall gö ras till-
 ta lan de då det är en port till Små lands ste nar 
från öster. Ett planprogram för delen norr om 
väg 153 med avgränsning i vägen, järnvägen 
och Nissan skall upprättas under pla ne ring sp-
e rio den. De allmänna intressen, som bl a ut-
görs av strandskyddet, det rörliga friluftslivet, 
utloppet från Vallentins damm, översväm-
ningsområdets utbredning och ”det för sta 
intrycket av Smålandsstenar”skall beaktas i 
pro gram ar be tet.

Fållinge in du stri om rå de.
  Området mellan nu va ran de de talj plane gräns, 
den planerade för bi far ten och väg 153 av-
sätts för tra fi k an knu ten service och industri. 
Stor vikt skall läggas på ut form ning en av 
be byg gel sen då den är en del i “por ten“ till 
Små lands ste nar från ös ter. Inga yt ter li ga re 
bo stads hus bör till kom ma i om rå det. Stör re 
delen av den be fi nt li ga bo stads be byg gel sen 
inom om rå det kan lig ga kvar un der pla ne -
ring spe rio den.
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Östra Industriområdet skall på längre sikt ren od las för 
verksamheter och transportintensiva ser vi ce funk tio ner.

N
iss
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tig

en

Östra Industriområdet

Fållinge Industriområde



44

Södra industriområdet
  Södra industriområdet är den stora mark re -
ser ven för framtida verksamhetsutbyggnad. 
Även mindre industrier skall kunna etablera 
sig i området. Mark för industrispårsanslut-
ning skall reserveras i planen.

  Om inte ett fungerande naturgasnät fi nns 
eta ble rat i Smålandsstenar innan tillståndet för 
ga sol tan ken lö per ut, skall gasoltanken fl yttas 
till Södra in du stri om rå det. Bygglovgivningen 
inom ex pan sions om rå det mås te vara res trik tiv 
för att sä ker stäl la det lång sik ti ga behovet av 
mark för utbyggnad av verk sam he ter.

Verksamheter

�
������

������	
������
���������	�����������
������������

������������
�
��	
�
���������	��������������������
�������������������

� ��� ���� ����  ���  ��� !��� �����

�
����!

��
��
��
���
��

"#����$��������������

"�������%�

"��%����������


