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Lekplats

Skola/förskola

Kulturhistoriskt intressant 
område el. fornminne

TECKENFÖRKLARING

område med bostadsrätter som är byggda i slutet av 50-talet till 
slutet av 80-talet med relativt stora och etablerade bostadsgår-
dar, i alla fall de äldre komplexen. Vissa av dessa har utformats 
så att boende har en egen trädgård medan andra istället har en 
stor gemensam bostadsgård. 

Bakom Södra Storgatans paradbebyggelse, lite längre väster 
ut, ligger ett villaområde med en blandning av villor från olika 
tidsperioder. Den större delen är från 40-50-talet, men det finns 
även äldre bebyggelse från den tidigare delen av 1900-talet så-
väl som nyare villor från 70-80-talet. Vanligen är trädgårdarna 
medelstora med en variation av utformning och vegetationsin-
nehåll och växtmaterial är till större delen väletablerat vilket 
leder till att ge området en relativt grön känsla. Även faktumet 
att man hela tiden kan skymta Seths Hage bakom bebyggelsen 
mjukar upp området.  
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Skala 1: 5 000 (i A3)

SETHS HAGE

GISLEOMRÅDET

FURUTOPP

Karaktär och historia
Området består av en mix av villor, bostadsrätter och hyresrät-
ter med stor variation i ålder. I sydöstra delen finns ett äldre 
villaområde där större delen är byggd på 50-talet. Detta områ-
det består av större trädgårdar som oftast har inslag av gamla 
träd och i övrigt har en god etablerad vegetation. Delar av detta 
området har rekommenderats att sparas då det är karakteristiskt 
för en tidsperiod i Gislaveds bebyggelsehistoria.

I mitten av området ligger Gisleparken som en knutpunkt för 
kultur och rekreation med Parkgårdens förskola precis norr om. 
Öst och nordväst om Gisleparken och Parkgården ligger ett 

Foto ovan:
Exempel på karaktären 
på ett villaområde i västra 
delen vid Vattentornet

Foto ovan:
Bostadsbebyggelsen 
längsmed Södergatan/So-
fiagatan

Foto nedan:
Kultivering av grönsaker 
på en liten tomt vid Hal-
larydsområdet
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Tillgång till grönska, park och närströv 
Grönska i öst
Gällande närliggande grönområden, i östra delen, så är det 
trädgården för villaägarna och bostadsgården eller omkringlig-
gande gröningar för hyresgäster som skall täcka detta behov. 
De flesta bostadsgårdarna har en god vegetationsstomme eller 
håller på att utveckla en, vissa är dock i behov av en upprust-
ning. 

Den offentliga grönytan som finns ligger i norra delen av Gis-
leområdet består idag av ett sparat grönområde med en park-
bänk mitt ute på en gräsmatta och två fotbollsmål. Området lig-
ger bra placerat för att utvecklas till en mer användbar gröning. 
Som det är nu känns mer parkbänken som en symbol för vad 
området skulle kunna vara. 

Gisleområdet
Delar av Gisleområdet är idag inhägnat och slutet, speciellt 
runt Dansens Hus. I och med satsningen på området skall man 
försöka att öppna upp det och utveckla området till en mer liv-
lig och funktionell plats, det finns även planer på att anlägga en 
stadspark i området. För vidare information om Gisleområdets 
framtida utveckling och planer hänvisas intresserade till Gisla-
veds Kommuns Planprogram för Gisleområdet, 2007.

Sammanfattningsvis kan man bara konstatera att Gisleområdet 
är oerhört viktigt för många, inte bara boende runt om, då det 
dels erbjuds ett stort utbud av aktiviteter här, men också en fin 
natur att njuta av. 

Grönska i väst
I västra delen finns vattentornet med sitt anslutande grönom-
råde, detta är medtaget i programmet för Gisleområdet och 
planer finns på att inkorporera detta i Musikskolans område och 
omvandla delar av området till parkeringsplats. Då vattentornet 
i sig är mycket karaktärsfullt och ett intressant inslag i miljön 
skulle en liten del runt tornet fråntas från parkeringplanerna 
och utvecklas till en lite lummig oas för både de som utnyttjar 
Musikskolan och de boende runt om.

Större rekreationsområden
Vad gällande nära strövområden för området är det i väst Seths 
Hage som fyller behovet och i öst behöver man ta sig en lite 
längre sträck för att nå större grönområden. Antigen får man ta 
sig sydöst ut till skogsområdet med möjlighet att ta sig vidare 
ut längsmed Nissan, annars kan man ta sig nordöst och via Da-
lenparken nå Nissan. Det finns även ett litet skogsområde, Fu-
rutopp, i väster mellan området och Danskavägen som utnyttjas 
av de boende i området. 

Foto till höger:
Vattentornet väster om 
Södra Storgatan

Foto längst till höger:
Bostadsområde vid Rad-
husvägen/Södra Storga-
tan Kv. Björken

Foto till höger:
Bostadskomplex i södra 
delen av Södergatan

Foto ovan:
Bostadsgården till bostads-
husen Södegatan/Sofiaga-
tan, här har man satsat på 
att bla plantera många 
träd för att ska skapa en 
god utemiljö

Foto till höger:
Gröningen i korsningen 
Grönavägen/Radhusvä-
gen, nordligaste delen av 
Gisleområdet
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Offentlighet och framkomlighet
Bostadsgårdarna har vanligen ett bra gångsystem som gör att 
man lätt kan ta sig från och till olika delar. Villaområdet har 
förstås trottoarer. En översyn av fasning och nedsänkning av 
kanter där man behöver korsar gatan behövs, då detta inte alltid 
är gjort och då försvårar framkomligheten för vissa användar-
grupper.

Gisleparken är idag stängd och sluten, dess höga stängsel in-
bjuder verkligen inte till vistelse och ger till och med angräns-
ande miljöer en negativkänsla. Även om behovet av en inhäg-
nad behövs finns det betydligt trevligare sätt att utforma detta 
på. Området känns även skötselmässigt undersatt idag och 
eventuella öppningar och återgärder för området välkomnas. 
Då Gisleområdets program riktar sig mot att utveckla området 
och öppna upp det känns framtiden för området och omkring-
liggande område ljust. 

För de som kan ta sig en bit är lederna som går vid Nissan av 
varierad framkomlighet, det vill säga om man ens hittat dem. 
I väster finns det stigar som går in i Seths Hage men ingen av 
dem verkar vara av större storlek och i regel får måste man 
veta var det finns släpp mellan husen och var stigarna börjar 
för att kunna utnyttja naturområdet i fråga. Seths Hage som har 
börjat växa igen skulle behöva en skötselplan så att tillgänglig-
het och ekologiska värden uppehålls. 

Ekologiska värden
De lövträd som finns på och mellan tomterna skapar en viktig 
liten grön kil in mot Gislaveds centrum, både som spridnings-
väg och bufferzon. Även Gisleområdet, främst i norra delen, 
har en rikt etablerad vegetation och den sparade barrskogen i 
öst är viktiga områden både för flora och fauna. I Gisleområdets 
norra del är det de äldre träden, främst lövträd bestående till stor 
del av ekar, som ger området det höga ekologiska värde som 
det har. Men även kombinationen av träslag och ålder är viktig. 
Förutom dessa områden är de alléer som finns, både nyare och 
äldre, viktig i tätortens grönstruktur. Dessa bör bevaras och om 
möjligt utvidgas. 

I sydvästra delen av området finns utpekade livsmiljöer som 
man bör vara extra försiktig med då dessa är viktiga för en spe-
cifik hotad fågelart.

Foto till höger:
Exempel på karaktären 
på villaområdet i östra 
Lundåkra, här med ett 
sparat naturområde till 
vänster

Foto till höger:
Exempel på hur man kan 
anlägga p-platser och 
ändå få en relativt mjuk 
och grön yta och mindre 
avrinningsvatten till det 
kommunala systemet

Foto till höger:
Dansens Hus, idag är om-
rådet runt om otillgängligt 
och stängslet ger en otrev-
lig känsla

Foto till höger:
Exempel på olika möten 
mellan gata och trädgård

Foto längst till höger:
Exempel på villatomt med 
Seths Hage angränsande
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Kulturhistoriska värden
Delar av området är enligt Kulturhistorisk utredning och be-
varandeförslag för Gislaveds kommun, 1981, områden som 
har en stadsbild och bebyggelse av kulturhistoriskt värde. Dels 
villaområdet längsmed Sofiagatan med hus från omkring 1940-
50-talet som är uppförda i 1 ½ våning med fasader av ljusfär-
gad puts och rött tegeltak är kulturhistoriskt intressant. 

Men även ett mindre område med bostadshus längsmed Nyga-
tan vid kvarteret Abborren och Braxen har ett stort kulturhis-
toriskt värde. Dessa hus är uppförda i slutet av 1800-talet och 
början av 1900-talet med 1 ½ till 2 våningar på trädgårdstomter 
med tillhörande uthusbyggnader och lövträdsvegetation. Rött 
tegeltak och ljusfärgad träpanel kännetecknar dessa hus. I skrif-
ten rekommenderades att områdena skall säkerställas.

Lek
De lekområden som finns är vanligen lokaliserade i bostads-
gårdarna. Detta leder till att det finns ett underskott av platser 
där alla barn, oberoende boendemiljö, kan mötas och leka. Det 
är viktigt att skapa neutrala och offentliga platser där alla kan 
mötas utan att känna sig ”obehöriga”. Dels för att bygga över 
eventuella klyftor eller områdesbegränsningar, men även för att 
ge alla möjlighet till lekmiljöer då det inte är en självklarhet att 
villaägare kan erbjuda detta, på grund av plats eller ekonomi, 
på sin egen tomt. 

För äldre barn och ungdomar finns det inte mycket aktiviteter 
inom området, däremot ligger Gisleområdet med sina idrotts- 
och kulturanläggningar nära men optimalt vore att försöka in-
korporera mer närliggande aktiviteter även i bostadsområdena.

Foto till höger:
Lekområde på en av bo-
stadsgårdarna längs med 
Södergatan

Foto till höger:
Sandlåda med stor brist 
på sand och udda place-
ring i Hallaryd

Foto till höger:
Exempel på hur kant-
brynet på angränsande 
naturmark och bostadsy-
torna kan smälta samman

Foto till höger:
Hus vid Nygatan/Halla-
rydsvägen utpekat som 
kulturhistoriskt intressant
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Styrka
Området är en mix av bebyggelse från av olika epoker i Gisla-
veds historia vilket leder till en blandning av både den sociala 
och grönstrukturens sammansättning

Närheten till Gisleområdet som nu är aktuellt för omprojekte-
ring och utveckling. Det finns planer på att utveckla delar av 
Gisleområdet till en stadspark

Större bostadskomplex med välutvecklade bostadsgårdar

Seths Hage som ligger angränsande till västra villaområdet 
bidrar med en potentiell närströvsområde 

De kulturhistoriskt värdefulla bostadsområdena i öst som bi-
drar till en intressant och levande miljö 

Brister
Bristen på offentliga lekmiljöer, men även de befintliga lekplat-
ser behöver ses över 

Bristen på bostadsnära aktiviteter för äldre barn och ungdomar

Gisleområdets miljö är idag stängd, nedgången och uppmunt-
rar inte till användning av området

Nyare hyresområde i öster vars bostadsmiljö består av gröning-
ar som är i behov av ökat inslag av vegetation

Svårigheten att nå Nissan som har ett potential som rekrea-
tionsområde, men även Seths Hage kan vara svår att hitta 
entréer till och framkomligheten är nedsatt

Förslag på åtgärder
Arbeta med planprogrammet för Gisleområdet och på så sätt 
öppna upp det för allmänheten och utnyttja de resurser och po-
tential som finns där

Arbeta med att etablera åtminstone en offentlig plats för lek och 
försöka arbeta med äldre barn och ungdomar så att deras behov 
också tillgodoses

Om möjligt försöka friställa det närmaste område runt vatten-
tornet och anlägga en liten fickpark eller grannpark för både 
boende och de som utnyttjar Musikskolans utbud 

Arbeta med att förbättra närmiljön runt de nyare hyresbostä-
derna i öst

Foto till höger:
Gröningen i norra delen 
av Gisleområdet och 
gångvägen som går förbi 
Parkgården som kan ses till 
vänster i bilden

Foto till höger:
Uthus och gräsmarker som 
tillhör byggnaden som är 
kulturhistoriskt intressant på 
Nygatan/Hallarydsvägen

Foto till höger:
Fotbollsmål på en av 
bostadsgårdarna längs 
Södergatan

Foto längst till höger:
Lekområde på en annan 
bostadsgård längs Söder
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