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Tillgång till närströvområden
Gislaved har en mycket god tillgång till närströv över lag. 
Detta kan ses i kartan till höger. De områden som i översikts-
analysen för rekreation pekats ut som viktiga rekreationsom-
råden har i denna analys tilldelats riktvärden så att ett upptag-
ningsområde kan skapas. 

I just denna analysen har två riktvärden tilldelats rekreations-
områderna, dels 500 meter men även 700 meter. Detta för att 
anpassa analysen till Gislaveds förutsättningar och utgångsläge. 
Observera att man i denna analys inte tagit hänsyn till om 
rekreationsområdet är av slaget skogsmark- eller vattennärare-
kreation.

När rekreationsområderna tilldelades ett upptagningskapacitet 
med en radie på 500 meter, täckte detta nästan hela Gislaveds 
tätort. De områden som då inte kunde täckas var; delar av 
centrum, västra delarna av Lundåkra och östra delarna av Nya 
Henja bostadsområde. I övrigt hade alla som längst 500 meter 
till närmaste rekreationsområde. 

Det ljusa större området i kartan är upptagningsområdet när 
rekreationsområderna tilldelats en upptagningskapacitet på en 
radie av 700 meter. När rekreationsområderna tilldelats denna 
kapacitet är i stort sett hela Gislaved täckt.

Det finns dock två bostadsområden vars behov inte är tillfred-
ställt, dessa är: det nybyggda området vid Lunnabo, i västra 
delen av Lundåkra, och östra delen i Nya Henja runt Rotegatan. 
Utöver detta så är inte heller hela Henja industriområde täckt, 
kanske inte ett lika stort problem som att bostadsområdenas 
behov inte är uppfyllda, men det bör ej förbises i vidare plane-
ringsarbete. 

Gislaved har en mycket 
god tillgång till närströv

Både vattennära- och 
skogsmarks rekreation

Nästan hela Gislaved 
täckt vid riktvärde 500 
meter

I stort sett allt täcks vid 
riktvärde 700 meter

Dock inte Rotegatan, och 
västra delen av Lundåkra 
söder om Lunnabo
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Tillgång till närströv i skogsmarker
Eftersom upplevelsen av rekreation i skogsmark och vattenära 
rekreation skiljer sig väsentligt har en analys på tillgången till 
rekreation i skogsmark gjorts. Här har rekrationsområdet tillde-
lats en upptagningskapacitet på en radie av 700 meter. 

Till höger kan rekreationsområderna med upptagningskapacitet 
ses och man kan konstatera att större delen av Gislaveds tätort 
har fångats upp. De områden som inte täcks är främst industri-
området i Henja och runt Mårtensgatan. Men även bostadområ-
den ligger utanför upptagningsområdet. Precis som i bristanaly-
sen på den totala tillgången av rekreation är det östra delen av 
Nya Henja runt Rotegatan och västra delen av Lundåkra som 
ligger utanaför.

Östra delen av Nya Henja ligger visserligen nära leden som går 
ut mot Anderstorps Store Mosse, men vägen dit är längre än de 
700 meter som denna analys har som riktvärde. Dock kan man 
säga att överlag har Gislaved en mycket god tillgång på rekrea-
tion i skogsmark. Vad som i första hand bör göras nu är att öka 
tillgängligheten till rekreationsområderna och förbättra och 
komplettera stigsystemen.

Foto ovan:
Stig in till vidare strövom-
råden
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Tillgång till vättennära rekreation
Då vattennära rekration är mycket uppskattat och flera männis-
kor ser det som en enorm tillgång att kunna röra sig och leva i 
närheten till vatten har Gislaved en gömd (eller glömd?) guld-
gruva i Nissan som rinner rakt igenom Gislaved från norr till 
söder.

Även det vattennära rekreationen har tilldelats en upptagingn-
skapacitet på 700 meter (i radie), kartan till höger visar vilka 
områden som täcks in vid detta riktvärde. Större delar av Gis-
laved skulle kunna täckas om Nissan vore mer tillgänglig. I 
nuläget har endast de ställen där man verkligen kommer ned 
till Nissan räknats som målpunkter för vattennära rekreation så 
som; Dalen parken, Holmen, broarna över Nissan mm.

Genom att öka tillgängligheten och utveckla lederna runt 
Nissan kan fler tillgodogöra sig den vattennära rekreationen 
och använda sig av ett större område runt Nissan.

Rastamossens våtmark i söder bör inte glömmas då den nu är 
ett viktigt tillskott till den vattennära rekreationen. Den har un-
der ett kort tid blivit mycket populär och medför att stora delar 
av Södergården som innan inte varit täckt (av upptagningsom-
rådet) nu har tillgång till denna typ av rekreation.

Närhet till vatten är myck-
et eftertraktat och upp-
skattat

Upptagningsområdet vid 
riktvärde 700 meter

Målpunkter; Holmen, Da-
lenparken och broarna

Utveckla stigsystemen

Rastamossens våtmark 
också ett viktigt inslag i 
den vattenärar rekreatio-
nen
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