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För att se hur grönstrukturen i Gislaveds tätort är uppbyggd har 
en översiktlig analys av de bebyggda områdena gjorts. Beroen-
de på sorten bebyggelse varierar grönstrukturen betydligt, men 
även offentligheten och nyttjandet. 

De centrala delarna i tätorten där de offentliga byggnaderna 
ligger kan vara mycket tillgängligt men hård och utan större 
inslag av vegetation. Ett villaområde, å andra sidan, kan vara 
frodigt grönt och mycket uppskattat att röra sig igenom, medan 
tomterna som skapar grönstrukturen och intrycken är privata. 

Viktiga målpunkter för invånarna, förutom arbetet och bosta-
den, är vård och skola och de särskilda rekreationsområdena 
som finns. Den sistnämnda ligger oftast i utkanten av bebyg-
gelsen och angränsande till större områden. Stora delar av an-
vändargrupperna till vård, skola och de särskilda rekreations-
områderna består av barn och äldre som är särskilt känsliga för 
barriärer. Speciellt vägarna till dessa målpunkter bör utredas 
och eventuella barriärer bör man försöka överbygga.

Industriområderna kan fungera som barriärer, både fysiska och 
psykologiska, för många. Dessa bör ses över och ett förslag för 
utveckling bör ges så att de inte bara är en del i ortens grönst-
ruktur, utan även en använda del.

Bebyggelsetyp styrs i hög 
grad grönstrukturens ute-
seende

Offentliga byggnader vs. 
villaområden

Målpunkter i staden

Industriområden och dess 
utvecklingspotential
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Villaområde
En stor del av Gislaved domineras av villaområden och de 
utgör en viktig del av ortens grönstruktur. Deras varierade in-
nerhåll och ibland riktigt lummiga karaktär gör de inte bara 
viktiga för djur utan även ett viktigt inslag i många människors 
vardagsmiljö. Flera områden är omtyckta promenadstråk då de 
är rofyllda, intressanta och inspirerande.

Industriområde
I Gislaved finns tre större industriområden med mycket varie-
rande utseende och grönstruktur. Området runt Mårtengatan är 
relativt kompakt byggd och den grönska som finns är av karak-
tären överblivna restytor och används antingen som upplags-
plats eller struntas helt i. Utemiljön känns skräpig och bort-
glömd. Det finns förstås undantag från detta då man har arbetat 
på att skapa en medveten entré och utemiljö.

Industriområde runt Gyllenforsbruk har dels en kulturhisto-
risk aspekt och dels ett värde som ett levande industriområde. 
Idagsläget förhindrar bebyggelsen dock i stor utsträckning 
användandet av en värdefullt området runt Nissan. Detta bör 
återgärdas då en stort värde för hela samhället ligger till stor 
del outnyttjat. 

Henja industriområdes grönstruktur är nästan den motsatta till 
Mårtensgatans, här finns stora ytor av naturmark sparad mellan 
industrierna av både löv- och barrskog, men även gräsmarker. 
Flera industrier har även satsat på utemiljön här, men ännu 
upplevs området relativt monotont då stora gräsklippta ytor 
dominerar. Delar av området har börjat etablera alléer, men 
samarbetet mellan olika aktörer verkar bristande. Då Henja 
industriområde även ligger som entréområde sett från öst är det 
viktig att en karaktär och identitet här skapas som kan stå för 
Gislaved.

Bostadsområde
Till bostadsområden räknas de som antingen delar bostadsgård 
eller har mindre bostadsnära trädgårdar med kompletterande 
gemensamma grönytor. Bostadsgårdarna varierar mycket i ska-
la från nästan helt bortglömda till mycket genomtänkta och ge-
nomarbetade. Tyvärr är det dock vanligast med bostadsgårdar 
och bostadsytor som inte ha någon direkt karaktär, oftast domi-
nerade känslan av hårdgjorda ytor och exponerade gräsytor då 
inslaget av större växtlighet så som träd är mycket begränsat. 
Vissa har ett område sparad naturmark som gemensam grönyta 
som ger den bostadsnära utemiljön stora potential, vanligen är 
de dock i behov av gallring och upprustning.

Tre större industriområden i 
Gislaved

Mårtensgatan med en 
utemiljö som till stor del 
ignoreras 

Gyllenfors med kultuhisto-
riska inslag och sparade 
lövytor

Heja industriområde med 
mycket sparad naturmark i 
form av skogs- och gräs-
marker

Antingen delad bostads-
gård eller har mindre bo-
stadsnärarträdgård med 
kompletterande gemen-
sam gröning

Foto till höger:
Bostadsområde i Gyllen-
fors Bruksområde

Foto ovan:
Villatomt med väletable-
rad vegetation

Foto ovan:
Exempel på ett radhusom-
råde (Södergården)
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Vård och skola
Grönstrukturen i dessa områden har en stor betydelse för verk-
samheterna. Överlag behöver grönområdena som tillhör äld-
reboenderna tillgängliggöras mer så att de äldre verkligen kan 
tillgodogöra sig dem. Ett bra exempel är Vitsippan som arbetat 
med mer lätttillgängliga gårdar. Likaså behöver de flesta grön-
ytor som tillhör vård och omsorg relaterade platser bli grönare 
och mer rofulla. Man får inte heller glömma att även grönskan 
som endast upplevs från fönstret är mycket viktig och har stort 
värde, speciellt för de som på grund av olika anledningar inte 
lätt på egen hand kan ta sig ut. 

Skol- och förskolegårdarna behöver över lag få in mer grönska 
då de oftast är hårdgjorda och exponerade. Speciellt många 
förskolor har mycket exponerade utemiljöer och vanligt är att 
man sätter stängslet precis där naturmarken börjar. En förskola 
som verkar ha lyckats med kombinationen av spontana- och 
riktad lekmiljö är Tallens förskola

Särskilda rekreationsområden
Till den här gruppen räknas bland annat: idrottsanläggningar, 
elljusspår, motorbanor, kolonilotter och ridanläggningar. Flera 
av dessa områden ligger i, eller i anslutning till, större grön-
områden och är vanliga målpunkter för många invånare. De 
nyttjas till större delen på fritiden och både området runt dem 
och vägen dit är viktiga då detta påverkar upplevelsen och hur 
använda de är. Speciellt bör man försöka överbygga barriärer, 
olika för olika användargrupper, så att en bred vidd av använ-
dargrupper kan bruka områdena och inte utesluts redan av 
färden dit. 

Offentliga byggnader
I offentliga bebyggelse placeras till exempel: handel och kom-
munala byggnader. Dessa har oftast inte en välgenomarbetad 
grönstruktur och utemiljön består i regel mest av hårdgjorda 
ytor. Den vegetation som finns består vanligen av ytor med 
planteringar som klarar av hårda förhållanden, så som tok, spi-
rea, stephanandra, taxus, juniperus mm och alléer. Oftast ligger 
större parkeringsplatser angränsande till dessa områden och de 
brukar ju inte vanligen göra intrycket lummigare.

Det finns förstås undantag, men vanligen brukar man finna det 
svårt att kombinera en stadmiljö med lummig vegetation. Dels 
på grund av de behov och transportmedel som vi vant oss vid, 
men även för att slitaget är större och utrymmet mindre. Idag 
finns det dock flera nya tekniker som kan användas för att få 
denna svåra ekvation att gå ihop. Exempelvis används skelett-
jord och olika varianter att leda trädrötter ut till angränsande 
grönområden i allt större utsträckning idag.

Överlag behöver man 
arbeta med att tillgäng-
ligöra dem mer och öka 
vegetationen så att de blir 
grönare och mer rofulla

Grönska som endast upp-
levs från fönstret är också 
mycket viktig

Oftast allt för mycket hård-
gjordaytor och mycket 
exponerade. 

Foto till höger:
Ålderdomshem vid Gislow 
där man arbetat med ute-
miljön och tillgängligheten

Målpunkter för många 
invånare på fritiden

Viktigt att de inte blir en 
barriärer

Foto till höger:
Bruksvillan

Ex: handel och kommu-
nala byggnader

Vanligtvis mycket hårda 
ytor och inslag av busk av 
den tåligare typen

Stadsmässighet vs. vege-
tation

Skelettjord och ledning av 
rötter

Foto till höger:
Johanorreskolan
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