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3. Skeppshult

ALLMÄNT
  Skeppshult består av tre mindre sam man -
slut ning ar av hus och däremellan ett öppet 
land skap. Flerkärnigheten är vanlig för mindre 
orter i landet. “Hålen“ mellan bebyggelse-
grupperna är viktiga med tanke på identitet 
och ka rak tärs drag. Land skaps bil den är således 
något som bör värnas.
  De tre delarna har olika ka rak tärs drag. Kring 
järn vä gen är det de äldre byggnaderna, den 
lum mi ga ve ge ta tio nen, den sam man håll na be-
 byg gel sen och in du strin som skapar karaktär.
  Kring Nissastigen är det ser vi cen i skola, 
barn om sorg och han del som ut gör kvalitéerna. 
Här är be byg gel sen yngre.
  På östra sidan ner mot bru ket är det vattnet 
och bruks mil jön som sätter prägel. I alla tre 
delarna fi nns det mark för expansion.

UTVECKLINGSIDÉ
  När efterfrågan på bostadsmark uppstår skall 
kommunen erbjuda tomter inom de nuvarande 
de larna. På så sätt behålls ka rak tärs da gen 
i både delarna och helheten. Identiteten ut-
 veck las, käns lan att bo till sam man med andra 

Ka rak tärs dra gen

Storgatan vid Järn-

 väg sta tio nen
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kan uppstå för nya Skeppshultsbor. Delarna 
bör sammanfogas med hjälp av bl a gc-vägar.

Karta över Skepps hults tre delar. Upp-

 del ning en är ty pisk för mindre sam-

 häl len i Sverige.
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BEFOLKNINGSUTVECKLING
   Skeppshult har anor från med el ti den. Vid 
folk räk ning en 1940 vi sa de det sig att Skepps-
 hult hade mer än 200 in vå na re och be trak ta des 
där med som tätort. Se dan dess har “folk och 
bo stads räk ning ar“ gjorts med fem års in -

Be folk nings ut veck ling i 

Skeppshult. Prognosen är 

en del prog nos från Gisla-

veds kommuns be folk nings -

prog nos (1997). 

som nedan är be skriv na skall skolan näm nas. 
Bygg na den har anor från långt tillbaka men är 
så kraftigt omgjord att de syn li ga spåren från 
förr är borta.

ter val ler med un dan tag av 1980 och 1995. 
Prog no sen från 1997 vi sar på en ungefär 5% 
be folk nings ök ning fram till 2010. Ökningen 
ger ef fek ter på den kommunal verk sam he ten.
Se avsnittet ”Of fent lig service”.

Karaktärsdragen

OMRÅDEN/BYGGNADER AV SÄR-
SKILT VÄRDE
  Det fi nns byggnader och mil jö er i Skepps hult 
som mer än andra har historiska värden. Dessa 
är skydds vär da för att samhällets iden ti tet och 
his to ris ka förankring skall fi n nas kvar. För-
rutom de 

Skepps hults

Bruk
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Annehillsvägen 5

  Husets extriör är nyrenoverad i ur sprung lig 
stil. Extriören är skydds värd.

Skeppshults gård

  En av stam fas tig hete rna i området. Det 
öpp na landskapet i anslutning till gården för-
 stär ker Skepps hults uppdelning. 

Mål

-   Den fl erkärniga bebyggelsestrukturen skall 
    bevaras.
-   Karaktärsdragen i respektive del skall vär nas.
-   Det öppna landskapet mellan bebyggelse-
    grupperna skall bevaras.
-   Tomter skall erbjudas i alla delar av 
    Skeppshult.
-   Barriäreffekterna av Nissastigen och järn-
    vägen skall minimeras genom säkra passager 
    för oskyddade trafi kanter.

Bruksvillan

  Hela området på båda sidor om Nissan är av 
kul tur his to riskt värde. Området bör skyddas i 
de talj plan.

Karaktärsdragen
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Service

ALLMÄNT
  Det kommersiella serviceutbudet i Skepps-
hult är begränsat bl a beroende på befolknings-
underlaget och  när he ten till Smålandsstenar. 
Det är av vikt att min dre orter har en bas-
 ser vi ce med bl a livs med el. I dags lä get fi nns 
ser vi cen fram fö rallt intill ben sin sta tio nen vid 
Nis sa sti gen men delar av det kom mer si el la 
ser vi ce ut bu det fi nns även i de andra de larna av 

samhället. 

  Om det upp står ef ter frå gan av yt ter li ga re 
ser vi ce i sam häl let bör den lo ka li se ras till sam -
mans med den befi ntliga vid Nissastigen.
  Mark kommer inte att reserveras  för ser vi -
ce än da mål i an slut ning till den nya förbifar-
ten.

Mål

-    Den kommersiella servicen  utvecklas
     kring Nissastigen/ Storgatan.
-    Kollektivtrafi ken mot Smålandsstenar skall 
     bibehållas på en sådan nivå att serviceresor är 
     genomförbara.
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OFFENTLIG SERVICE
Barnomsorg
  Under senare år har antalet barn inom den 
kom mu na la verk sam he ten mins kat. En barn-
omsorgs-

Mål

-  Servicen inom barnomsorg och skola skall i 
   första hand vara koncentrerad till Skepps-
   hultsskolan.
-  Full behovstäckning skall fi nns inom barn-
   omsorgen
-  Lokalisering av ytterligare barnomsorg prövas 
   om/ när behov uppstår.

avdelning har stängt. 
   Servicen för barn och elev er i Skeppshult 
har kon cen tre rats till Skepps hults sko lan.

Skeppshultskola

Service

För att långsiktigt 

säkerställa Skepps-

 hults sko lan bör 

elevunderlaget inte 

mins ka.
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  Kring Skeppshultsskolan fi nns markreserver, 
som kan utnyttjas ifall en ex pan si on av verk-
 sam he ten blir nödvändig i framtiden.
  Trafi ksäkerheten utmed barnens skolvägar 
är vik tig. Åtgärder som höjer tra fi k sä ker he ten 
re do vi sas un der rubriken ”GC-vägar”.
  Dagens högstadie- och gymnasieelever bus-
sas till Smålandsstenar respektive Gislaved.

Skola
  Låg-, och mellanstadieskolan är inrymd i den 
gam la gästgiverigården med anor från 1870-ta-
let. På plat sen har det funnits gästgiveri sedan 
slutet av 1600-talet. Sedan 1997 ingår Skepps-
 hults sko lan i skol om rå de sydväst tillsammans 
med Broaryd och Burseryd. Elevunderlaget 
kommer under pla ne ring spe rio den att variera. 
En nedgång under de första åren på 2000-talet 
är att vänta enligt be folk nings prog no sen.

Äldreomsorg
  Skeppshult tillhör Smålandsstenars äld re -
vårds om rå de. Eftersom Skeppshult saknar 
egen äld re vårds in sti tu tion är det naturligt att 
hem tjäns ten är den del av äldrevården som 
syns tydligast i området. Antalet per so ner 
över 80 år kommer att öka under pla ne ring sp-
e rio den.

Antalet per so ner över 80 år enligt be folk nings -

prog no sen. To talt är siff ror na sta bi la.

Mål

-  Plats i äldrevård skall erbjudas vid närmaste 
   inrättning.
-  Servicenivån inom kulturverksamheten skall 
   bevaras.

Mål

-  Skeppshultsskolan skall utvecklas inom 
   ramen för befi ntlig fastighet.
-  Nuvarande lokaler skall utvecklas för att 
   klara skolans pedagogiska mål.
-  Elevernas skolväg skall göras trafi ksäkrare

Service

Kultur
  Det kulturpolitiska programmet poängte-
rar vik ten av att hela kommunen får del av 
kul tu ren. I den södra delen av kommunen är 
Små lands ste nar den lokala centralorten. Bok-
 bus sen besöker Skepps hult en gång var fjor-
tonde dag och skolbibloteket är öppet en dag i 
månaden för all män he ten.

Prognos för låg- och mellastadiebarn till 2010
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TUNG TRAFIK
  Storgatan är i dagsläget en viktig länk för 
den tunga trafi ken in till det Västra industri-
området i Skeppshult. I takt med att Västra 
in du stri om rå det växer och utfl yttningen av 
Nissastigen sker fi nns möjligheten att anordna 
en ny an slut ning till väg 153 från industriom-
rådet. Det skul le avlasta Stor ga tan och höja 
tra fi k sä ker he ten utmed sträckan.

Trafi k

Statistiken redovisar polisrapporterade olyck or mel lan 1979 och 1997. 

ALLMÄNT
  Trafi ksituationen i Skeppshult är mest be-
svärlig i korsningen Storgatan/ Nissastigen. 
Si tu a tio nen kommer att förbättras när förbifar-
ten är byggd men trafi ksäkerheten i korsning-
en be hö ver höjas ytterligare. Sta tis ti ken över 
po lis rap por te ra de olyck or sedan 1980 visar 
att Storgatan är mest drab bad. En åtgärd är att 
få ner den verkliga has tig he ten till 30km/h i 
korsningspunkten. 
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KOLLEKTIVTRAFIK
  Nässjö - Halmstad- banan passerar genom 
väs tra delen av Skeppshult. Sedan 1996 stan-
nar inte tågen. Järnvägen, som är grunden till 
västra Skepps hult, har blivit en barriär i sam-
 häl let. 
  Busstrafi ken angör Skeppshult med totalt 
28  tu rer per dag. Huvudsakligen är på- och 
avstig-ningen sker vid gjuteriet. Busstrafi ken 
är kon cen tre rad till pendlingstider och skol-
 skjut sar. 

GC-TRAFIK
  Gång- och cykeltrafi ken sker idag utmed 
Stor ga tan och på den gamla hä rads vä gen. 
Olycksstatistiken visar att det fi nns behov av 
en se pa rat gc-väg utmed Storgatan.
  Det är önskvärt att få till högre tra fi k sä ker het 
för oskyddade trafi kanter i korsningen Stor-
 ga tan/ Nis sa sti gen. Idrottsplatsen är en vik tig 
målpunkt som på sikt bör gå att nå via gång- 
och cykelväg.

Trafi k

Mål

-  Den tunga trafi ken skall på sikt dirigeras
   till väg153 och nya förbifarten.
-  Kollektivtrafi ken angör Skeppshult.
   Arbetspendling och skolturer prioriteras.
-  Gc-vägar byggs utmed Storgatan samt
   till de större målpunkterna. Passagerna av 
   Nissastigen och väg 153 är särskilt viktiga.
-  Korsningen Nissastigen/ Storgatan görs 
   trafi ksäkrare

Korsningen Stor ga tan-

Nissastigen
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  Under slutet av 1980-talet byggde AB Gis-
lavedshus lägenheter vid Gärdesvägen. I 
dags lä get, som ma ren 1998, är efterfrågan på 
lä gen he ter i Skepps hult på uppgående efter 
en dju pa re svacka.
  Inom detaljplanelagt område fi nns idag 14 
bygg kla ra tomter för villor varav kommunen 
äger 8. Mark för fl erfamiljshus fi nns de talj -
plane lagd på del av Skeppshult 1:41, Flans-
backa 1:31 (Karl-Johansgatan) och Bölaryd 

1:24.
  För att bevara ortens identitet erbjuds tomter 
i alla delar av sam häl let. Även med ett, för 
Skepps hult, mycket högt framtida ex plo a te -
rings tryck, kommer de nu planlagda delarna 
att räcka över hela planeringsperioden.

Mål

-  Det skall fi nnas god planberedskap för 
   bostäder av olika karaktär i alla delar av 
   Skeppshult.
-  Ny bostadsbebyggebyggelse skall i skala 
   och utformning stämma med Skepps hults 
   karaktär.
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  Mindre icke störande verksamheter skall 
kun na etableras integrerat med den övriga be-
 byg gel sen för att öka aktiviteten i orten. Vid 
verk sam hets eta ble ring ar av detta slag skall 
sär skilt trans port be ho vet uppmäksammas.

Verksamheter

  I Skeppshult dominerar verk stads in du -
stri fö re ta gen. Nämnas kan Samuelson o Co 
AB Cy kel fa brik, Skepps hults Press- och Svets 
AB, Skepps hults Gjuteri AB och Skepps hults 
Bruk AB.
  Företagen fi nns i alla delar av orten. Skepps-
 hults Bruk AB ligger på icke detaljplanelagd 
mark öster om Nissan. Vid Skeppshults Gjuteri 
AB fi nns mark för ytterligare expansionspla-
ner mot norr och det Väs tra in du stri om rå det 
i Skeppshult går att ut vid ga mot väster. Inom 
Västra In du stri om rå det fi nns ca 3,2 hektar de-
 talj plane lagd, in du stri mark i kommunal ägo. 

Mål

-  Västra industriområdet skall utveckals mot 
   väg 153.
-  Skeppshults Bruk AB skall detaljplane-
   läggas. 
   Planen skall klargöra kulturhistoriska värden
   och ut veck lings möj lig he ter för industrin.

Samuelson o Co AB 

Cykelfabrik
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Spillvatten
  Reningsverket i Skeppshult har under 1997 
byggts ut med en efterpoleringsdamm för 
att mins ka på kväve- och fosforläkaget till 
Nissan.
Spillvattennätet är på vissa ställen kom bi ne rat 
med dagvattennätet. Det är önskvärt att på sikt
separera vattenfl ödena. En mindre mängd 
för o re nat vatten är lät ta re att han te ra i re nings -
ver ket. Slammet från re nings ver ket körs till 
Små lands ste nar där det skall om vand las till 
jordförbätt-
ringsmedel.

Dagvatten
  Det kommunala dagvattennätet är inte fullt 
ut byggt i Skeppshult. I de delar som saknar 
nät sker av rin ning till närliggande grönområde 
eller vattendrag. Föroreningsproblematiken 
som är sam man kopp lad med dagvattennätet 
går att lösa genom en långsiktig omställning 
av sys te met till fl er lokala lösningar.

Vatten i den kommunala infrastrukturen

Vattenförsörjning
  Skeppshult får idag sitt dricksvatten från 
grundvattentäkten i Smålandsstenar. Vat ten -
kva li te ten är god. Ledningen mellan Små-
 lands ste nar och Skeppshult är av eternit och 
skall by tas. Skydds åt gär der för att säkerställa 
dricks-vattenkvaliteten fi nns redovisade på sid 
9.

Reningsverket i 

Skeppshult har 

kompletterats med 

dammar som tar bort 

delar av över skot tet 

av kväve och forsfor.

Mål

-  Eternitledningen mellan Smålandsstenar 
   och Skeppshult skall bytas ut.
-  Vattentäkten i Smålandsstenar skall 
   skyddas.
-  Förutsättningarna för en reservvattentäkt 
   skall studeras i Skeppshult.
-  Slammet vid reningsverket skall hålla så 
   hög kvalitet att det går att återföra till 
   jordbruket alternativt om vand las till 
   jordförbättringsmedel.
-  Dagvatten skall i minsta möjliga mån 
   belasta ytvattenrecipienter utan att först 
   renats.
-  Vid om-, till- eller nybyggnation, där 
   dag-vattenhanteringen påverkas skall i 
   första hand en lokal lösning eftersträvas.
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