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VÅR HEMBYGD

Här är den bygden som fäderna danat, 

där släkterna levat i glädje och sorg.

Här har man strävat, hoppats och anat, 

då grunderna byggdes på framtidens borg.

Hit kom våra fäder, vårt stenålderspar,

och redde sitt torftiga hem.

Under seklerna växte det arv som vi har,

i tacksamhet minnas vi dem.

Här susar vår skog, här böljar vår sjö

mellan höjdernas blånande berg.

Här slutar vårt liv den gång vi ska dö

efter vandringens skiftande färg. 

Det är hembygdens nutid som står vid vår port

med gryningens ekon från förr.

Det mesta är kvar men mycket är gjort,

när mot framtid vi öppnar vår dörr.

Vi älskar vår hembygd, dess trygghet och ro,

med allt vad vi där håller av.

På fädernas grund skall vi bygga vår bro

över framtidens villsamma hav.

Erik Rambjer

Ur Södra Hestra Hembygdsbok

Arbetsordning
För det huvudsakliga arbetet med översiktsplanen svarar en projektgrupp 
bestående av tjänstemän från Kommunstyrelsekontoret och Bygg- och mil-
jökontoret: Camilla Ehren! od, planarkitekt och projektledare, Åsa Persson, 
planarkitekt och projektledare, Fredrik Andersson, stadsarkitekt, Bengt-Göran 
Ericsson, ekolog samt Christina Ankarbranth, plantekniker.

Ledningsgruppen utgörs av ledamötena i kommunstyrelsens arbetsgrupp. 
Niclas Palmgren (m), Marie Johansson (s), Carina Johansson (c), Börje Malm-
borg (kd), Ann-Cathrine André (fp), Margareta Lindgren (s) och Bo Kärreskog 
(s). 

I Broaryd " nns också en referensgrupp bestående av olika aktörer i samhället, 
med vilka dialog hålls under planarbetet. Gruppen består av; Ulla Delbert - 
Samhällsföreningen, Nils-Göran Stenberg och Anders Bard - Samhällets större 
företag, Rasmus Pettersson och Hannah Samuelsson - Ungdomar, Helena 
Lövgren - Affären, Emanuel Eriksson - LRF, Barbro Gustafsson - Idrottsfören-
ing, Daniel Lövgren - Nyin! yttad, Ylva Johansson - Skolan samt Maria Frans-
son � Äldreomsorgen. Marta Theorin har bidragit med kunskap om Broaryds 
historia och dess byggnader.

Layout: Christina Ankarbranth
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SAMMANFATTNING

Översiktlig planering är ett instrument för att väga samman olika allmänna 
markanspråk och intressen till en gemensam fysisk framtidsplan. Denna 
fördjupning handlar om dagens situation i Broaryd samt visioner och mål för 
ortens utveckling tio till femton år framåt. Sedan kommunens förra framtids-
plan �Områdesplan Broaryd� antogs 1984, har förutsättningarna för översikts-
planeringen förändrats en del. Nya anspråk på planernas innehåll har tillkom-
mit liksom ökade krav och önskemål om insyn, medverkan, medbestämmande 
och engagemang från kommuninvånare och myndigheter. Arbetsprocessen är 
därför en viktig del i visionsarbetet. I planprocessen har jämställdhetsperspek-
tivet beaktats för både lednings-, tjänstemanna- och referensgrupp. 

Broaryd är ett liten lummig industri- och bostadsort vid landsväg 153 i syd-
västra delen av Gislaveds kommun, ca 3 mil från kommunens största tätort 
Gislaved. Broaryd har idag ca 270 invånare i tätorten och ca 600 på landsbyg-
den. Orten har vuxit upp dels vid järnvägen, dels kring kyrkan. Troligtvis fanns 
här boplatser redan under stenåldern. Broaryd har ca 100 företag, på senare 
tid har ! era industrier expanderat. Den kommersiella servicen är mindre ut-
vecklad, invånarna vänder sig idag mycket mot Halland i fråga om tillhörighet 
och service. Några av de viktigaste framtidsfrågorna för broarydsborna är att 
vidareutveckla turismen, att fortsätta föryngringen i samhället, att ge industrin 
möjlighet att expandera, att tra" ksituationen ska förbättras samt att behålla 
gamla och helst utveckla nya samlingsplatser.

För närvarande " nns inget känt behov av att bygga ut mer bostäder i Broaryd, 
medan industrin kan förväntas ha ett behov av att ta ny mark i anspråk. Idag 
" nns begränsat med industrimark för ytterligare utbyggnad, eller nya etable-
ringar i redan utbyggda och mer attraktiva lägen. Söder om industriområdet vid 
Norra vägen/väg 153 " nns ett planlagt, men ej utbyggt, område för bostäder. 
Ett större område i den nordvästra delen är planlagt för industriändamål, men 
innehåller för närvarande tre bostadsfastigheter. Dessa kommer på sikt att 
avvecklas. Ny industrimark skapas söder om väg 153, öster om Stebro Plast 
AB, och de ! esta av de planlagda, men ej utbyggda, bostadstomterna norr om 
Håkanssons väg ersätts med skyddsområde mellan bostäder och industri. Ett 
nytt utredningsområde för bostäder pekas ut mellan Hestrasjön och Dalavä-
gen. Motionsspåret i området kan vid eventuell utbyggnad få en ny sträckning. 
När det gäller turism och besöksnäring ska denna utvecklas inom natur- och 
kultur. För att tra" ken i Broaryd ska vara trygg och säker ska intentionerna i 
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GC-vägsplanen följas och infarterna till orten förbättras. Området som idag 
är planlagt för järnvägsändamål ska även i framtiden i första hand avses för 
detta. Området vid affären förstärks som mötesplats. 

Tanke om planering �

Det " nns två vägar
- det förväntade
- det önskade

Det förväntade kan beskrivas med olika scenarios eller en prognos.
Det önskade planeras med hjälp av ett program, en plan eller en vision.
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BAKGRUND

Syfte och avgränsning
Kommunens kommunomfattande översiktsplan från 2006, ÖP 06, anger att 
den ska kompletteras med en fördjupning av översiktsplanen för Broaryds 
tätort. Arbetet med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Broaryd 
syftar till att skaffa en gemensam viljeyttring och strategi för ortens framtida 
utveckling. Broaryd i kommunens sydvästra hörn är också en del av en �egen� 
region. För att hävda sig i denna ställs därför krav på samordning, pro! lering 
med mera. 

Under arbetet med fördjupningen ska de olika faktorer som kommer att 
påverka och forma utvecklingen av orten att belysas på ett sådant sätt att en 
bedömning av framtida behov i ett tio-femtonårsperspektiv kan göras.

Huvudsaklig geogra! sk avgränsning för planen framgår av plankartan. Då 
Broaryds omland är förhållandevis omfattande är det nödvändigt att inom vissa 
områden gå utanför planområdesgränsen.

Läsanvisning
Denna fördjupning av översiktsplanen är i stort uppdelad i två delar � bak-
grund/nutid och framtid. Den första delen innehåller lite av Broaryds historia 
samt en inventering av vad som ! nns idag. Den andra delen, Planförslag, 
beskriver områdesvis viljeinriktningen för hur Broaryd ska utvecklas under 
tio-femton år framåt. Under varje område ! nns också Mål och Strategier. Mål 
anger inriktning för framtiden och Strategier är mer konkreta åtgärder eller 
insatser för att uppnå dessa mål.

Ö versik tsp lanep rocessen
Arbetet med denna fördjupade översiktsplan påbörjades hösten 2006 då  
kommunstyrelsekontoret arbetade fram ett program för planen. Programmet 
antogs av kommunstyrelsen i slutet av november. Det formella planarbetet fö-
regicks av två möten med samhällsföreningen i Broaryd, 2004 och våren 2006. 
Under dessa båda möten framgick tydligt vilka frågor som, enligt boende på 
orten, var angelägna att behandla i planen. I januari 2007 hölls ett möte med 
referensgruppen i Broaryd, vilken också instämde i detta. I stora drag var det;
·Broaryds framtida utveckling
·Tra! kförsörjning
·Översyn av be! ntliga detaljplaner

Det sociala perspektivet på hållbar utveckling av samhällen handlar om hur 
ett bra vardagsliv kan skapas på de platser där vi bor. Den fysiska livsmil-
jön omfattar den byggda miljön och naturen däromkring medan motion och 
rekreation i det fria vidgar begreppet livsmiljö till naturen utanför bebyggelsen. 
Våra livsmiljöer bör inriktas på att vara stimulerande, trygga, säkra, bullerfria, 
natursköna och tillgängliga för alla. 

Kvinnors, mäns, " ickors och pojkars självklara men olika behov ska priorite-
ras i planeringen. I arbetet med denna fördjupning utgör Referensgruppen i 
Broaryd därför en mycket viktig del i planprocessen. Jämställdhet skapas där 
beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas. I planprocessen har jäm-
ställdhetsperspektivet beaktats på både lednings- och verksamhetsnivå. Det är 
dessutom direkt hälsofrämjande att kunna påverka sin situation. 

P laner och styrand e d ok u m ent
Detaljplaner 
I Broaryd ! nns sju gällande detaljplaner. En del detaljplaner behöver ses över 
för att passa dagens krav och förutsättningar för en utveckling av orten. Dessa 
behandlas under rubriken Mark.

Övriga
Det ! nns även andra planer och dokument som ligger till grund för samhälls-
planeringen. Det kan t ex vara GC-vägsplanen, kommunens Vision för 10 år 
framåt samt policys och program för t ex landsbygden, bostadsförsörjning eller 
olika verksamheter.

-Vill Du vara snäll och tala om för mig vilken väg jag ska gå
för att komma härifrån?
-Det beror till stor del på vart Du vill gå, sa katten.
-Det betyder inte så mycket vart � , sa Alice.
-Då betyder det ingenting vilken väg Du går, sa katten.

                                                                Ur Alice i Underlandet
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BROARYDS HISTORIA

Broaryd var vanlig landsbygd med gårdar, torp och backstugor ända fram till 
1903, när järnvägen började byggas.  Då restes villorna i det blivande sam-
hället. I kyrkans omgivning fanns år 1865 endast fyra stugor och en gård, 
klockaregården, samt prästgården. Denna del av Broaryd kallades då Södra 
Hestra och kallas så än. Vid gårdarna Broaryd Lilla och Broaryd Östra fanns 
vid denna tid sju torp och backstugor. 

I Broaryds omgivningar har fynd gjorts som tyder på att här funnits boplatser 
redan under stenåldern. Ändelsen �ryd� betyder nyodling och kan mycket väl 
hänföras till förhållandena vid tiden när människor först kom till trakterna runt 
Broaryd. Namnet Hestra förekommer i skogsbygderna och lär betyda bok eller 
bokskog. Namntypen �-hester� anses ha uppkommit av hed och stad eller hög/
hekst som betyder högsta. Den nya tidens språkforskare anser att socknen fått 
sitt namn av ekskogarna och inte av bokarna. 

Hestraborna hade en stark förankring i religionen. Socknens äldsta kyrka var 
den äldsta i Västbo och fanns redan under 1300-talet. Även de frireligiösa 
rörelserna kom tidigt till bygden och ! ck från början en talrik anslutning. Sock-
nens utformning grundades under medeltiden såväl till yttre struktur som inre 
odling och bosättning. År 1563, under Erik den XIV:s regeringstid, utbröt det 
nordiska 7-årskriget och Södra Hestra, som då gränsade till Danmark, drab-
bades mycket hårt. Kyrkan, prästgården och de " esta av gårdarna brändes 
ner och skövlades. En återhämtning hade skett då ett nytt krig, mot samma 
! ende, bröt ut i mitten av 1600-talet. På 1700- och 1800-talet härjade rödsoten 
(dysenteri, shigellos).

År 1879 byggdes järnvägen till Landeryd och varuutbytet förändrades därmed.  
J Halmstads Handelsförening höll 1898 ett sammanträde om förlängning av 
Kinnareds � Fegens järnväg norrut mot Ulricehamn. Året därpå undersöks 
vilken sträckning banan skulle få och beslut togs att uttala sig för sträckningen 
från Falköping till Landeryd. Detta beslut påverkades bl a av �Anders i Broa-
ryd� som skänkte fri mark till stationsområdet i Broaryd. Centralbanan mellan 
Landeryd och Falköping invigdes 1907 och då var det liv och rörelse i Broaryd# 
I Broaryd grundades ett samhälle med koncentrerad bebyggelse kring järn-
vägsstationen som tillkom 1906. 

Till samhällets framväxt bidrog även ett förbättrat vägnät med Nissastigens 
sträckning mellan Halmstad och Jönköping samt den senare tillkomna läns-
vägen 153 som öppnade förbindelsen mot Värnamo och västkusten. Några 
mindre industrirörelser började nu sin tillväxt. Väg 153 har senare byggts om 
så att vägen dragits utanför samhäälet

Sekelskiftet 1800-1900 var det dags för cykeln att breda ut sig i samhället 
och i och med detta uppstod behov av service, delar och andra tillhörande 
produkter. Snart kom också bilen in i samhället, vilket medförde sina krav och 
möjligheter i form av t ex bensinstation och bilverkstäder.

År 1924 bildades Broaryds Samhällsförening med syftet att arbeta för bl a 
brand- och ytterbelysning. Gatubelysningen byggdes ut alltefter som bebyg-
gelse tillkom. Utbyggnaden och strömförbrukningen betalades i början av 
samhällsföreningen, vilken i sin tur tog ut avgifter av sina medlemmar. Belys-
ningen skulle släckas efter att det sista tåget lämnat stationsområdet. 1939 
övertog Långarekull Elverk handhavandet av gatubelysningen och hushållen 
! ck betala för egen förbrukad hushållsström.

JÄRNVÄGSSTATIONEN 1908
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År 1954 beslutade Kommunfullmäktige att en brunn skulle borras för samhäl-
lets vattenbehov, och 1958 kunde de ! esta hushållen koppla in sig på nätet. 
Lite senare samma år beslutade Burseryds kommun att friköpa tomt för nytt 
vattenverk och vattentäkt på Södra Hestra prästgårds ägor. Samhället får än 
idag sitt vatten från denna täkt.

Befolkningstillväxten i Broaryd var stor från 1785 fram till 1885. För att sedan 
minska under de följande 20 åren innan den åter ökar. 1925 uppnår socknen 
sitt högsta invånarantal med 1 451 personer. Därefter var det en ständig och 
nästan jämn minskning under 50 år till 1975 då invånarantalet i socknen näs-
tan når sin lägsta punkt sen 1785 med mellan 800 och 900 personer. År 1985 
bodde det runt 400 personer i Broaryd. Fram till 1926 fanns ett markant över-
skott på kvinnor. 1910 " nns 70 ! er kvinnor än män. 1927 är antalet män och 
kvinnor lika men åren därefter visar ett starkt kvinnounderskott. 1985 fanns 83 
! er män än kvinnor. Den fortsatta emigrationen före och efter sekelskiftet är en 
påverkande faktor liksom ut! yttningen av kvinnlig arbetskraft. 
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INVENTERING

Karaktär 
Gislaveds kommun ligger i utkanten av Jönköpings län, ca 3 mil från Gislaved i 
sydvästra kanten av kommunen ligger Broaryd, ett litet villasamhälle vid lands-
väg 153. Broaryd har vuxit upp dels vid järnvägen, dels kring kyrkan, vilket har 
bidragit till det tvåkärniga samhälle det är idag. Orten kan beskrivas som en 
naturskön industri- och bostadsort med låga hus- och tomtpriser. På senare tid 
har ! era industrier expanderat efter att tidigare ha varit enmansföretag. 

Broaryd är ett typiskt villasamhälle och upplevs av de boende som en lugn och 
trygg ort att leva på. Det " nns ett visst inslag av lägenheter, men dessa är i hu-
vudsak begränsade till ett område öster om järnvägen. De ! esta lägenheter är 
i form av marklägenheter. Att Broaryd är ett trädgårdssamhälle bidrar starkt till 
att orten upplevs som grön och lummig. Förutom trädgårdarna är det överallt 
nära till naturen, såväl i form av skog som jordbruksmark. 

Orten vänder sig idag till stor del mot Halland i fråga om både tillhörighet och 
service. Broaryds �utkantsläge� innebär både för- och nackdelar. En fördel är 
att invånarna kan dra nytta av service och utbud i andra län och kommuner. 
Servicenäringen på orten kan också dra nytta av ett bättre underlag genom 
gränsbefolkning i andra kommuner och förbipasserande. Det " nns också nack-
delar. Broarydsborna kan känna sig utanför i Gislaveds kommun. Problem kan 
t ex uppstå när man ska ta sig över kommun- och länsgränser med kollektiv-
tra" k. Viktiga grannorter till Broaryd är Fegen, Kinnared, Landeryd, Ätran, 
Smålandsstenar och Skeppshult. 

V ad  v ill m an  i B ro ary d ?
Det är viktigt att fundera över hur man ska stärka och utveckla orten i sin re-
gion. Gislaveds kommun ingår redan i en del samarbeten kommuner emellan. 
För Broaryds del är samarbetet genom Entreprenörsregionen extra intressant, 
då närliggande Halmstad och Hylte ingår. De frågor som har bäring på den fy-
siska miljön och är angelägna för Broaryd att samverka med omgivande kom-
muner/orter kring är exempelvis handel, turism, vatten, �stad-land�, vägnät, 
sjukvård, räddningstjänst samt skola och övrig service.

Broaryds karaktär och särdrag ska ligga till grund för all planering framåt. 
Genom att ta tillvara Broaryds styrkor, utmaningar och förutsättningar har 

man en bra grund till en positiv och hållbar utveckling. För att kunna göra upp 
en realistisk och användbar framtidsbild av Broaryd är det viktigt att ha med 
Broarydsbornas kunskap och engagemang i planprocessen. En av utgångs-
punkterna i arbetet är invånarnas egen syn på sin ort:

B ro ary d s  s ty rko r o c h  u tm an in g ar
Styrkor

o Landsbygdsorten.
o �Broaryd nära allt.�
o Litet men stabilt näringsliv med tre större industrier.
o Bra skyltläge.
o Skolan har hög kvalitet och är effektivt organiserad.
o Vacker natur i en lugn miljö.
o Strategiskt läge gentemot västkusten.
o Orten upplevs säker och trygg att leva på.
o Sammanhållningen på orten gör denna extra robust vid hot och olyckor.
o Broarydsborna har många bra idéer för ortens vidare utveckling.
o Hus " nns till låga priser.
o Möjlighet till samåkning till olika orter, städer och arbetsplatser " nns.
o Möjligheter " nns att utveckla natur- och kulturturism.

Utmaningar

o  Underlaget för t ex handel och skola behöver stärkas.
o  Stärka möjligheterna till arbetspendling med kollektivtra" k.
o  Tra" ksituationen behöver ses över och göras säkrare.
o  Antalet tomma hyreslägenheter har ökat.
o  Hur man ska få ett levande samhälle på sikt.
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Befolkning 
Idag bor det ca 270 invånare i Broaryds tätort och på landsbygden utanför 

Broaryd ytterligare ca 600 personer. De senaste åren har befolkningstalet 

sjunkit både för landsbygden och för tätorten. Sedan 2000-talets början har i 

genomsnitt cirka 20 personer om året lämnat Broaryd med omnejd. Andelen 

invånare runt 30 år är förhållandevis liten och det ! nns en stor andel unga runt 

20 liksom invånare runt 60 år.

Prognosen för framtiden siar om att invånarantalet stadigt ska fortsätta att 

sjunka. Det är framförallt i grupperna 20-24 och 25-44 som befolkningen för-

väntas minska. I åldrarna 20-24 sjunker framförallt andelen män och i åldrarna 

25-44 förväntas istället främst andelen kvinnor sjunka. Eftersom den senare 

gruppen är betydligt " er och spänner över " er årskullar förväntas att befolk-

ningsminskningen syns tydligare för kvinnorna. 

Den låga andelen små barn är oroande för Broaryds del, eftersom det är 

genom höga födelsetal eller hög in" yttning som den negativa befolkningsut-

vecklingen kan vändas. Könsfördelningen är relativt jämn utom när det gäller 

befolkningen mellan 20-30, där männen dominerar, och de äldre åldersgrup-

perna där kvinnorna � på grund av sin längre livslängd � är " er. 

Gislaveds kommun som helhet är mångkulturell, 27 %  av invånarna har 

utländsk bakgrund och det ! nns ca 50 nationaliteter. I Broaryd med omnejd 

är däremot de " esta födda i Sverige och man har få utländska medborgare i 

området. 

Den offentliga sektorn, Lugnet och skolan, utgör den största arbetsgivaren i 

Broaryds tätort och där arbetar nästan enbart kvinnor. 

I Broaryds tätort är förvärvsfrekvensen för kvinnor, 16-64 år, 81 %  och för män 

75 % . På landsbygden är motsvarande siffror 78,2 %  för kvinnor och 85,5 %  

för män. Detta kan jämföras med förvärvsfrekvensen i kommunen - 74,6 %  för 

kvinnor och 81 %  för män.

IN
V

E
N

T
E

R
IN

G



Fördjuning av översiktsplanen för Broaryd Utställningsupplaga januari 2008

10

Näringsliv 
När det gäller industrin har många olika verksamheter inom torv, trä, plast och 
metall genom åren kommit och försvunnit i Broaryd. Idag domineras industrin 
fortfarande av dessa näringar och framförallt har trä- och plastindustrin expan-
derat den senaste tiden. 

I Broaryds tätort är tillverkningsindustrin störst. Orten har ca 100 registrerad 
företag, varav 28 har anställda. De tre största är Stebro Plast AB, Bard Trä-
produkter AB samt Svets & Montage i Smålandsstenar AB (SMS). Dessa 
företag har mellan 5-20 anställda vardera. 

Hestra socken är en typisk jord- och skogsbygd. I dalgången mellan Öster- 
och Västerån fanns bästa jordbruksmarken. I dag är jordbruket småskaligt. Det 
största jordbruket i Broaryd idag har 25-30 kor. Det är ! er lantbrukare som har 
kött- än mjölkproduktion och det " nns också några få som bedriver småskalig 
fåruppfödning. Höns " nns i större skala på en gård. LRF har ca 130 medlem-
mar i Broaryd.

I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var befolkningen i Södra Hestra 
stor och i mitten av 1900-talet fanns centralt beläget mejeri, lanthandel, char-
kuteri, tre caféer, bank, färg- och parfymeri mm. På 1930-talet var Broaryd en 
av de största poststationerna i landet i sin befolkningsklass. Idag levereras 
posten av lantbrevbärare. Idag är den kommersiella  servicen mindre utveck-
lad i Broaryd men det " nns en dagligvarubutik,  drivmedelsstation, frisör och 
presentaffär på orten. Närmaste bank för Broarydsborna " nns i Smålandsste-
nar och Burseryd. När det gäller inköp och handel av olika slag åker Broaryds-
borna i huvudsak till Smålandsstenar, Gislaved, Hylte, Värnamo och Ullared. 
Smålandsstenar har den senaste tiden stärkt sitt handelsutbud och därmed 

också statusen som serviceort för kommunens södra del. Idag är man helt 
beroende av egen bil, färdtjänst eller länstra" kens kompletteringstra" k för sina 
inköp. 

Besöksnäringen i Broaryd är relativt blygsam, men orten besöks av en del 
danskar och tyskar. Det är mest stuguthyrning som lockar dessa besökare. 
Många turister " nns vid Fegen sommartid, men utbudet på Gislaveds sidan av 
sjön är mycket litet. För besöksverksamheten i Broaryd är orten beroende av 
vad som händer i omlandet. För att kunna utveckla turismen krävs att landska-
pet hålls öppet, därför är jord- och skogsbruket och dess framtid av stor vikt. 
Broaryd har ett bra läge utmed väg 153 och många människor passerar till 
exempel på väg till Ullared. 

A rb e tsm a rk na d  o c h  p e nd ling
Broaryd är en liten ort där de boende nästan helt är beroende av egen bil och/
eller samåkning med andra för att kunna ta sig till och från sin arbetsplats. 
Den övervägande utpendlingen från Broaryd som helhet är till Smålandsste-
nar följt av Hylte kommun. Till dessa platser pendlar långt ! er män än kvinnor. 
Den största inpendlingen till Broaryds tätort är från Broaryds landsbygd följt av 
Burseryds tätort. Hit är det övervägande kvinnor som pendlar. Inpendlingen till 
Broaryds landsbygd är obe" ntlig.
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