
Vatten

Idrottsplats

Skola/förskola

Villaträdgårdar

Kulturhistoriskt intressant 
område el. fornminne

Begravningsplats

Allé

Gröning

Impediment

Gräsmarker

Lövskog

Barrskog Trädgårdar

Särskilda rekreationsomr.
Offentlig park

Parker

Bostadsträdgårdar

TECKENFÖRKLARING

I ytterkanten av industriområdet finns viss sparad naturmark, 
mestadels av lövskog och några alléer finns kvarlämnade i 
kanten. Även i villaområderna kan man hitta ett fåtal alléer stå-
endes på tomtmarken. I parkväg finns Lindstensparken som nu 
börjar ta sin form som park. Gyllenfors kapell i söder har också 
ett stort värde i sig både ur rekreation så väl som ur ekologisk 
aspekt.

Skala 1: 5 000 (i A3)

Mossarpsvägen

Anderstorpsvägen

Åbjörnsgatan
Lindstens-

parken

Ådalsvägen

Karaktär och historia
Området historia började redan på första hälften av 1800-talet 
då Järnbrukets grund lades här, även Glasbruket i början av 
1840-talet bidrar till Gyllenfors anrika industrihistoria. Gum-
mifabriken Gislaved AB som haft en framträdande roll i områ-
det anlades först på västra sidan av Nissan 1895, men flyttade 
redan 1898 till östra sidan och etablerade sig i Gyllenfors. 
Större delen av industriområdet är lokaliserat i sydvästra delen 
av området, mest framstående är de gamla bruksbyggnaderna i 
tegel. Gyllenfors bruksområde gränsar i sydöst till Henja indu-
striområde och har bland annat gamla Continental som granne.

Mellan 1900 och 1945 fem dubblades invånarna i Gyllenfors 
bruksområde och detta leder även till att vi idag ser en övervä-
gande villabebyggelse från denna period. Det finns även ännu 
äldre bebyggelse i området och även en del nyare villor i södra 
delen från 80-talet. Villaområdet upplevs varierat och intres-
sant att röra sig i då dels bebyggelsen har sin charm dels träd-
gårdarna med sin grönstruktur har sin.

Foto ovan:
Bruket med omgivning, 
sett från Företagshälsan

Foto ovan:
Exempel på villaområdets 
karaktär

Foto ovan:
Gyllenfors Kapell 
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Tillgång till grönska, park och närströv 
Parker
Lindstensparken har idag tagit ett steg mot att bli en park. En 
möjlighet vore att inkorporera en lekmiljö, som saknas i områ-
det, och samtidigt utöka vegetationen i form av träd och buskar 
för att skapa fler rum och olika karaktärer. Idag är parken lite 
väl öppen och överblickbar samtidigt som den inte riktigt har 
de funktioner som skulle locka till användning. 

Sparade ytor
I ett område mellan villorna och industriområde finns det inslag 
av sparade ytor bestående av mestadels lövträd. Ytorna verkar 
inte utnyttjas alls i dag och de flesta bidrar till en passiv rekrea-
tion och till att göra området mjukare och grönare. Dessa vore 
något att utveckla och öka andelen potentiell aktiv rekreations- 
mark i området. 

Alléer
Det finns även en del äldre och nyare alléer i området, både på 
privat och offentlig mark. Dessa skänker området en mjukare 
karaktär och hjälper samtidigt till att binda samman, dock är 
de inte så sammanhängande eller utbredda, som man kanske 
skulle önska, vilket borde försökas återgärdas. 

Större rekreationsområden
I form av större rekreationsområden finns skogsområdet söder 
om Gyllenfors Bruksområde, men även Nissan som idag lättas 
nås utanför Gyllenforsområdet nordväst från Dalenparken. 

Offentlighet och framkomlighet
Gröningarna i området används som på många andra platser till 
att gena över, detta har lett till att små stigar bildats som tydligt 
visar på hur man rör sig i området.

Trots den stora andelen grönytor finns det få platser som erbju-
der lätttillgänglig grönska med möjlighet till sittplatser. Lind-
stensparken har sittplatser men mer för picknick/fika och inte 
för sitta ned och betrakta omvärlden. 

Gyllenfors kapell med sin fridfulla miljö erbjuder lättframkom-
liga gångvägar med god tillgång på sittplatser.

Nissans å-rum är i dagsläget väldigt svårt, om inte omöjligt, att 
nå i området då industrin ligger beläget längsmed denna och 
bildar en barriär. Det går att ta sig in via stigar från söder, men 
då även gamla tippar är belägna och inhägnade i området leder 
detta med kombinationen av industriområdet att det är mycket 
svårt att utnyttja den vattennära rekreationen som finns.

Foto till höger:
Exempel på sparda natur-
mark med övervägande 
lövinslag

Foto till höger:
Lindstensparken sett från 
östra Mossarpsvägen

Foto nedan:
Cykelparkering och min-
dre grönyta vid Bruket
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Ekologiska värden
Flera äldre alléer kan hittas i området, både på allmän mark 
och på privata tomter. Många av dessa är gamla och har troligt-
vis en viktig roll för områdets flora och fauna.  I västra delen 
av området, vid Nissan, finns områden där man misstänker att 
marken är förorenad från äldre tippar vars verksamhet nu är 
avvecklad.

Kulturhistoriska värden
Bruksområde, med Bruksvillan, vittnar om en viktig tid i byg-
dens historia och bör försöka bevaras för framtiden. Men för 
att lyckas med detta måste man försöka göra området mer le-
vande och öppet. Flera av de gamla industrilokalerna står idag 
oanvända och tomma vilket är synd då de ligger både centralt 
och i ett område med historia och identitet. En hel del före-
ningar har redan börjat hyra in sig i lokalerna och detta borde 
uppmuntras och i den mån som det går underlättas. På sikt bör 
man försöka satsa på att utveckla området till ett kultur- och 
föreningsområde och samtidigt öppna upp å-rummet för all-
mänheten då detta är en stor tillgång för Gislaved.

I villaområdet finns även delar/kvarter som i Kulturhistorisk 
utredning och bevarandeförslag för Gislaveds kommun, 1981, 
utpekats som område med stadsbild och bebyggelse av kultur-
historiskt värden. Dessa finns att hitta längs Torsgatan, Mos-
sarpsvägen och Ådalsvägen. Husen som är från 1920-30-tal 
är oftast uppförda i två våningar med husfasader av ljusmålad 
träpanel och rött tegeltak, men även ljus eternit och gult fa-
sadtegel kan förekomma. Trädgårdarna är i regel av det större 
slaget med vanligtvis lövvegetationsinslag. I skriften rekom-
menderades att området skall säkerställas.

Runt bruket finns även fornminnen i form av en slaggvarp och 
flera kolningsgropar. Under några av gummifabrikens industri-
byggnader ligger även rester av en bruksplats från 1830-1850-
talet.

Lek
I området finns inte en enda anlagd lekplats. De aktivitetområ-
den som finns är de närliggande strövområdena, där lek före-
kommer, och Ryttarvallen med sina fotbollsaktiviteter. Behovet 
av en allmän lekplats finns då området till stor del består av 
bostäder. Trots att den störst delen av dessa utgörs av villor, och 
de flesta av dessa villaägare säkert kan inhysa delar av lekbe-
hovet på sina tomter, bör inte chansen till offentliga lekplatser 
tas bort. Detta bland annat för att de kan bli viktiga mötesplat-
ser både för barn och föräldrar, men även för att alla villaägare 
kanske inte kan, av olika skäl, tillgodose barn lekbehov på sin 
egna tomt. 

Inte heller de äldre barnens behov är inte direkt tillgodosedda, 
om man inte är fotbollsintresserad. Kanske kan man omvandla 
delar av Industriområdet, med dess tomma eller oanvända lo-
kaler och uteplatser, till områden för äldre barn och ungdomar. 
Detta kan vara en bra plats att bygga en skateboard- och bmx-
ramp/område, då det är förhållandevis avskilt men samtidigt 
centralt. Områderna bör ej placeras för nära bostadsområden 
trots att ljudnivån till stor del kan byggas/konstrueras bort.

Foto till höger:
Sparade områden och 
kilar i södra villaområdet

Foto ovan:
Exempel på äldre bebyg-
gelse i området (Mossarps-
vägen)

Foto till höger:
Lindallé ståendes på privat 
tomt
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Styrka
Idylliska och varierade äldre villaområden med karaktär och 
väletablerad vegetation

Alléer finns sporadiskt utsatta i området både på offentlig och 
privatmark

Industriområdet med sina karakteristiska byggnader

Närheten till Nissan

Närheten till Ryttarvallen med dess utbud

De kulturhistoriska värden som finns i form av villabebyggelse 
och industrier

De stora potentialer som finns i att utveckla industriområdet till 
kultur- och föreningsområde

Gyllenfors Kapell som är lättillgänglig och erbjuder en plats för 
eftertanke och ro  

 
Brister
Den totala bristen av lekplatser

Bristen på aktiviteter och områden för äldre barn och ungdo-
mar, om man inte är intresserad av fotboll

Industriområdet som börjar kännas lite öde med sina tomma 
lokaler

Nissans å-rum som är otillgängligt och endast kan nås av vissa 
föreningar eller företag

Förslag på åtgärder
Utveckla och främja kulturen och föreningarnas etablerande i 
industriområdet

Utreda möjligheterna till att använda delar av industriområdet 
till ungdomsverksamhet, möjligen etablera ett område för ska-
teboard och bmx, om intresse finns

Öppna upp Nissans å-rum för allmänheten och anlägga en å-
promenad

Arbeta på att utveckla Lindstensparken till en kvarterspark med 
karaktär och funktioner som leder till att den används. Möjligt-
vis inkorporera en lekplats då området lider en brist på detta

Bevara och om möjligt utvidga alléerna som finns då de har en 
viktig roll i gatornas karaktär medan de även mjukar upp och 
håller ihop området

Foto till höger:
Exempel på sparda natur-
mark med övervägande 
lövinslag

Foto till höger:
Nissan här med närliggan-
de (blockerande) bebyg-
gelse

Foto till höger:
Större asfaltsyta bakom 
Företagshälsan, kanske en 
möjlighet att utveckla till 
skate- och bmx-område
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