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Sammanfattning
Alla Sveriges kommuner ska ha en 
plan för hur man ska använda marken 
och vattnet och hur man ska bygga
och ta hand om miljön.
Den planen heter översiktsplan.

Översiktsplanen är en plan för hur 
Gislaveds kommun ska utvecklas 
under lång tid framöver. 

Kommunen ska utvecklas så att alla 
ska trivas och ha det bra.

Det innebär att vi måste ta hand om 
människor och om djur och natur och 
minska det som är farligt för miljön.

För att kunna bo här måste man kunna 
arbeta. Gislaved har många industrier 
och många arbetar där. 
Det vill kommunen att man ska kunna 
fortsätta med.
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Näringsliv och utbildning
Kommunen vill att det ska finnas 
fler företag som gör olika saker. 

Kommunen vill att det ska komma 
fler turister och besöka vår kommun 
och se allt det fina som finns här.

Kommunen och företagen ska prata 
mer med elever och skolungdomar, 
så att de lättare ska få jobb. 

I kommunens utbildningar inom 
kultur ska det ingå mer dans och 
teater.

Kommunikationer
Kommunen vill bygga nya vägar. 
Vägarna ska göra så att det blir 
mindre trafik inne bland tätorterna i 
Smålandsstenar och Gislaved. 

Tågstationerna ska bli finare och 
alla ska enkelt kunna ta sig till tåg 
och bussar.

Det ska vara lätt att åka bil ihop till 
jobbet och att byta bilen mot buss, 
tåg eller cykel. 

Gislaveds kommun vill att alla ska 
cykla mer och att det ska finnas 
fler cykelvägar. Det ska finnas bra 
cykelvägar till alla skolor.

Kommunen ska bygga ut bredband 
i tätorterna. På landsbygden ska 
kommunen hjälpa till att bygga 
bredband.

Alla ska kunna få tillgång till 
bredband när det byggs nya hus 
och lokaler.
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Livsmiljö och livskvalitet
Alla ska ha möjlighet till att känna sig 
som en del av samhället. 

När kommunen planerar samhället 
ska man tänka på att alla männsikor 
har olika behov. 

Oavsett funktionsförmåga ska alla ha 
möjlighet till ett bra liv varje dag. 

Barn och ungdomar ska växa upp i 
trygga och bra förhållanden. 

Kommunen ska bygga flera nya 
bostäder. Bostäderna ska se olika ut 
och passa olika människor. 

Parker och miljöer utomhus ska 
vara fina och lätta att gå i trygga att 
vistas i så att människor trivs bättre i 
kommunen. 

Det är viktigt att spara fina och 
intressanta områden och byggnader. 
Både i tätorterna och på landsbygden.

Det är viktigt att det finns flera platser 
i kommunen där alla kan träffas och 
hitta på roliga saker.

Energi
Klimatet på jorden har blivit dåligt för 
att det används mycket kol och olja till 
att tillverka saker och köra bilar och 
värma byggnader. Vi måste använda 
mindre kol och olja för att klimatet ska 
bli bättre igen.

Nya hus som kommunen bygger 
ska få sin värme och elektricitet från 
förnyelsebar energi som är bättre för 
miljön. 

Gislaveds kommun vill att det ska 
finnas fler vindkraftverk i kommunen. 
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Rent vatten
Kommunen ska arbeta för att vattnet i 
sjöar och vattendrag är bra för djuren 
och växterna. Kommunen ska också 
se till att det finns mycket fisk. 

Kommunen ska skydda vattnet som vi 
dricker. 

Kommunen ska ta reda på var det kan 
bli översvämning.

Parker och natur ska användas för 
att rena regnvatten och vatten från 
översvämningar.

Miljö och säkerhet
Kommunens ska ta bort giftiga 
och farliga ämnen från de gamla 
soptipparna.

Kommunens mark ska vara fri från gift 
så att människor, djur och växter inte 
skadas.

Kommunen ska planera så att inga 
farliga ämnen kommer ut i naturen 
och skadar människor och djur.

Kommunen vill att det ska ske färre 
trafikolyckor med vilda djur. 
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