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9.  LANDSBYGDS- OCH TÄTORTSUTVECKLING  
 
 
Strategisk inriktning för Alvesta kommuns samhällsplanering: 
 
 Antalet kommuninvånare ska under de kommande 10-15 åren ligga kvar på minst samma nivå som idag och 

om möjligt öka.      
  

 Samtliga tätorter ska ges planmässiga möjligheter att växa. 
    
 Bibehållande av de mindre tätorternas roll som service- och stödpunkter för sitt omland ska eftersträvas. 

     
 Ett varierat lägenhetsutbud i alla kommundelar ska eftersträvas för att bl.a. öka möjligheterna för yngre att 

välja bostadsort utanför de större tätorterna, ge möjlighet för de äldre att bo kvar i sin kommundel samt öka 
omsättningen i det befintliga bostadsbeståndet.   
   

 Kommunens markpolitiska inriktning är att förvärva den råmark som behövs för tätortsexpansion och god 
planberedskap.      
    

 Kommunen ska främja bosättning och byggande på landsbygden och stödja landsbygdsdelarnas möjligheter 
att utvecklas.     

  
 
 
9.1. Landsbygdsutveckling 
Framför allt under 1960-talet men även under 1970-talet skedde en omflyttning från lands-
bygden till tätorterna i kommunen. Det är främst landsbygdsdelarna längst i norr och söder 
som har avfolkats. Utan inflyttning kommer avfolkningen att fortsätta.   
 
Antalet arbetstillfällen inom traditionella verksamheter på landsbygden är lågt. Landsbygdens 
möjligheter att behålla sin befolkning och få fler att bosätta sig där beror i hög grad på möj-
ligheterna till arbetspendling. Vägstandard, kostnader för pendlingsresor m.m. har stor bety-
delse. Givetvis kan olika typer av nya verksamheter bidra till att landsbygden utvecklas och 
hålls levande. Möjligheterna till digital kommunikation innebär att fler kan utföra hela eller 
delar av sitt arbete i hemmet. Alvesta kommun verkar för att alternativa sysselsättningar, 
t.ex. inom turistnäringen, utvecklas på landsbygden.  
 
En grundläggande förutsättning för en gynn-
sam utveckling av landsbygden är att ny per-
manent bosättning kan komma till stånd. Ny 
bebyggelse stöds och ska tillåtas, men det 
förutsätts att hänsyn tas till de intressen som 
finns i området, t.ex. jord- och skogsbruks-
intressen samt kultur- och naturvårdsintressen. 
En annan förutsättning är att VA-frågor och 
väganslutningar kan lösas på ett tillfredsstäl-
lande sätt. Frågor som uppmärksammats allt-
mer är bredbandsutbyggnaden och betydelsen 
av ett mera driftsäkert el- och telefoninät på 
landsbygden. Utbyggnad av fibernät har genomförts eller pågår i bl.a. Västra Torsås, Leka-
ryd, Hjärtanäs, Hössjö och Sjöatorp.  
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Ett genomgående kännetecken för Alvesta kommun är det goda omhändertagandet av be-
byggelsen på landsbygden. Få hus står helt obebodda, och husen hålls i gott skick. Den ge-
nerationsväxling som sker ger en blandad åldersstruktur som bidrar till en vital landsbygd. 
Detta, tillsammans med det vackra och omväxlande landskapet, ger mycket goda förutsätt-
ningar för ökad bosättning i kommunens landsbygdsområden.  
 
Genom förändring av lantbruksdriften har de ekonomibyggnader som tillhör landsbygdens 
gårdsmiljöer ofta förlorat sin ursprungliga funktion och riskerar att förfalla. Länsstyrelsen har 

uppmärksammat detta i sin 
bok ”Värdefulla gårdsmiljöer i 
Kronobergs län”, som inne-
håller goda exempel på hur 
man kan nyttja och under-
hålla gamla ekonomibygg-
nader och därigenom bevara 
ett rikt byggnadsbestånd och 
kulturarv som annars riskerar 
att försvinna.  
 
Bild: Ladugård och vacker stenmur i byn     
Trästen (foto Åsa Nyhlén)  
 
 
 
 

Lokala samhällsföreningar, byalag, sockenråd kan ofta lämna tips både om fastigheter som 
kan vara aktuella för försäljning och om fastighetsägare som är villiga att sälja mark för ny-
byggnation. Kommunen kan på sin hemsida lämna information om kontaktpersoner och/eller 
länkar till föreningarnas/byalagens/sockenrådens egna hemsidor.   
 
Tillkomsten av ny bebyggelse står oftast inte i något motsatsförhållande till att värdefulla kul-
turmiljöer bevaras. Tvärtom kan det innebära bättre möjligheter att bevara kulturlandskapet. 
Genom att fler människor bosätter sig i bygden ökar förutsättningarna för att odlingslandska-
pet, som oftast är en viktig del av kulturlandskapet, hålls öppet.  
 
Enligt kommunens mening bör arealmässigt ganska stora tomter för permanentboende tillå-
tas i kommunens landsbygdsdelar. Fastighetsbildningar som ger utrymme för mindre verk-
samhet, odling eller djurhållning i mindre skala kan bidra till permanent bosättning i befintlig 
bebyggelse på landsbygden samt öka intresset för nybyggnation.  
 
Strukturförändringar och pågående omställning av jordbruket medför stora förändringar av 
landskapsbilden. På många platser är hotet från igenplantering och förbuskning påtagligt. 
Enda sättet att i större omfattning behålla ett öppet landskap är att det finns ekonomiska för-
utsättningar för fortsatt jordbruksdrift och djurhållning.  
 
Kommunens bidrag till att hålla landskapet öppet består främst i att ge goda förutsättningar 
för bosättning på landsbygden, bl.a. genom att verka för att en god samhällsservice upprätt-
hålls i alla kommundelar och genom en positiv inställning till byggande på landsbygden.  
 
För att något mildra olägenheterna av jordbrukets omställning kan bidrag sökas till olika mil-
jö- och landskapsvårdande insatser, t.ex. betesmarker och slåtterängar samt öppet och vari-
erat odlingslandskap. En förändring från och med 2006 är att många produktionsstöd för-
svunnit och istället förts över på jordbruksmarken i form av det s.k. gårdsstödet.  
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Genom s.k. naturvårdsavtal kan avtal träffas mellan staten/kommunen och enskild markäga-
re om skötsel av ett område med höga naturvärden. Markägaren kan få viss ersättning för 
den inskränkning i brukandet av marken som avtalet medför. Detta gäller oftast skogs- och 
hagmark genom Skogsstyrelsens försorg.  
 
Aktiva brukare av jordbruksmark har en mycket viktig roll genom att de bidrar till att bibehålla 
den öppna landskapsbilden. Kommunen är angelägen om att kommunens jordbruksenheter 
ska bestå och inte hindras i sin verksamhet.  
 
Exempel på landsbygdsområden där markanvändningen kan komma att förändras är områ-
den för fritids- och rekreationsändamål. Också nya vägsträckningar eller ledningsdragningar 
innebär förändrad markanvändning.  
 
Riktlinjer 
 Alvesta kommuns målsättning är att främja bosättning och byggande på landsbygden. 

  
 Alvesta kommun är positiv till och stöder såväl större som mindre jordbruksenheters fortsatta verksamhet. 

Jord- och skogsbruksmarken i kommunens landsbygdsdelar har både brukningsvärde och ett kulturhistoriskt 
värde. Ny bebyggelse bör främjas. Det är viktigt att brukare och bosättare på landsbygden är medvetna om 
att de har ett ömsesidigt ansvar för landsbygdens fortlevnad och landskapsbildens fortbestånd. Attraktiviteten 
i landskapet kan bara bestå om marken fortsätter att brukas, och det innebär ibland störningar med lukt- och 
bullerproblem. Brukaren bör å sin sida visa hänsyn mot de boende, så att störningarna upplevs som rimliga. 
  

 Ett varierat bostadsutbud är viktigt också på landsbygden. Med ett varierat utbud i alla kommundelar ökar 
möjligheterna för yngre att välja bostadsort utanför de större tätorterna och för de äldre att bo kvar i sin 
kommundel. Det kan också bidra till att öka omsättningen i det befintliga bostadsbeståndet. För att åstad-
komma ett bredare utbud behöver det kommunala tomt- och bostadsutbudet kompletteras och förstärkas 
med privata alternativ.      
  

 Avloppsfrågan ska kunna lösas på ett godtagbart sätt innan ny bebyggelse planeras. Vid flera nybyggnatio-
ner inom ett avgränsat område bör VA-frågan utredas gemensamt.   
  

 Ett bibehållande av de mindre tätorternas roll som service- och stödpunkter för sitt närmaste omland efter-
strävas. Detta kan bl.a. ske genom att en god kommunal servicenivå upprätthålls och genom goda förutsätt-
ningar för etablering av nya arbetsplatser.     
   

 En utvecklingsplan håller på att tas fram för södra kommundelen. Syftet med planen är att få ett samlat un-
derlag och måldokument för attraktivitet och bebyggelseutveckling i områdets tätorter men även landsbygds-
delar.   

      
 
9.2. Fritidshusbebyggelse 
Fritidshusbebyggelsen i kommunen består dels av hus som byggts för att vara fritidshus, 
dels av hus som tidigare varit permanentbostäder. Samtidigt har många f.d. fritidshus änd-
rats till permanentboende. Fritidsboendet bidrar till att landsbygdens natur- och kulturvärden 
kan behållas.  
 
Kommunen är positiv till ett ökat fast boende i de samhällen som har blandat fritids- och 
permanentboende. Här spelar byalag och samhällsföreningar en viktig roll för att skapa triv-
sel och attraktivitet i den lokala samhällsmiljön. Inom planlagt område kan krav ställas på att 
tomter med fritidshus hålls i vårdat skick.  
 
Områden för ren fritidsbebyggelse finns framför allt vid kommunens sjöar, t.ex. vid Sjöator-
pasjön, Salen och Åsnen. Delar av fritidsbebyggelsen utmed Salens västra strand ligger 
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inom riskområden för översvämningar, och ytterligare fritidsbebyggelse inom de låglänta 
områdena bör inte tillåtas förrän en mera tillförlitlig och detaljerad översvämningskartering 
har gjorts. Kompletterande fritidsbebyggelse i de mera höglänta delarna ses som positivt.  
 
Riktlinjer 
 Alvesta kommun är positiv till fritidsbebyggelse i hela kommunen. Fritidsbebyggelsen är ett stöd för den bo-

fasta befolkningen i kommunens olika delar. Fritidsbebyggelsen bidrar till att upprätthålla en viss servicenivå 
och att hålla landsbygden levande.     
    

 Fritidshusområdena vid Sjöatorps camping, Hulevik och Tvetaryd bör kunna vidareutvecklas.  
  

 Fritidsbebyggelse kan med fördel kopplas till områden med förutsättningar för rörligt friluftsliv, fritidsaktiviteter   
och rika naturupplevelser. Platser/sjöar som bedöms lämpliga för fritidsbebyggelse är: utmed Åsnen, i första 
hand Torne och området söder därom inklusive Tvetaryd, Hulevik och Ulvön, samt områden i anslutning till 
bebyggelse vid Lyen, Rymmen, Furen, Sjöatorpasjön, nordvästra delen av Dansjön, Övden och Femlingen.  

 
 Ytterligare fritidsbebyggelse i de mera låglänta delarna utmed Salens västra strand bör inte tillåtas förrän en 

mera detaljerad och tillförlitlig översvämningskarta har tagits fram över området.  
 
 
9.3. Tätortsutveckling 
Kommunen har en mångfald av boendemiljöer med olika karaktärer och kvaliteter. Förutom 
kommunens centralort Alvesta finns flera tätorter spridda över hela kommunen. Orterna utgör 
centralpunkt för sitt närmaste omland. Varje tätort har sina egna särdrag som bör tas tillvara 
vid nybebyggelse och vid planläggning av nya områden.  
 
Mark för tätortsutbyggnad har reserverats i kommunens samtliga tätorter. Av kartorna i de 
efterföljande tätortsredovisningarna framgår vilka områden som på sikt kan bli aktuella för 
expansion. För en del tätorter avgränsas inte expansionsområdena. I stället anges möjliga 
expansionsriktningar. Markreservationerna är relativt frikostigt tilltagna och bör väl täcka 
markbehovet fram till år 2020.  
 
Inom angivna utbyggnadsområden kan kommunen komma att använda sin förköpsrätt enligt 
Förköpslagen (SFS 1967:868).  
 
I flertalet orter är förtätningsmöjligheterna goda. En stor del av nybebyggelsen kommer där-
för troligen att kunna ske utan att ytterligare råmark behöver tas i anspråk.  
 
I förekommande fall redovisas också planerade vägförändringar.  
 
Innan nya bebyggelseområden kan exploateras måste detaljplan utarbetas, där en närmare 
avvägning görs mellan allmänna och enskilda intressen, såvida inte något annat anges i en 
fördjupad översiktsplan. Vid upprättande av fördjupade översiktsplaner och detaljplaner ska 
möjligheterna till förenklingar i plan- och bygglovhanteringen beaktas särskilt.  
 
De antagna områdesplaner som finns utarbetade för Alvesta och Moheda gäller tills vidare i 
tillämpliga delar som fördjupade översiktsplaner, men de är föråldrade och behöver ersättas.  
 
Idag bor 2/3 av kommunens invånare eller ca 12 800 personer i någon av kommunens nio 
tätorter. Alvesta, Moheda och Vislanda har särskild betydelse som orter med flera arbets-
platser och full basservice. Övriga tätorter är bland annat viktiga för närservicen på orten och 
dess närmaste omland.  
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Den södra kommundelen, som till ytan är relativt stor, saknar tätort som kan ge full service 
och erbjuda ett större utbud av arbetstillfällen. De mindre tätorternas roll som service- och 
stödpunkter kan understödjas bl.a. genom att en god kommunal verksamhetsnivå upprätt-
hålls och genom att det finns förutsättningar för etablering av nya arbetsplatser och nybygg-
nation av bostäder.  
 
Inom områden markerade som tätortsnära rekreationsområden bör skogsbruket bedrivas 
med särskild hänsyn.  
 
Vad gäller industrimark finns en strävan att hitta goda kommunikations- och annonseringslä-
gen i anslutning till större vägar. God tillgång på mark som lämpar sig för industriverksamhet 
behövs för att möta det framtida näringslivets behov. Samtidigt kan återanvändning av indu-
strilokaler och äldre industritomter som inte används utgöra en viktig resurs för förnyelse av 
näringslivet.  
 
 
Riktlinjer 
 Bebyggelseutvecklingen bör ske med hänsyn till de karaktärsdrag som finns i kommunens olika tätorter och 

områden.       
  

 Ny bostadsbebyggelse ska präglas av omsorgsfulla uterum, variationsrik miljö med olika täthetsgrad och 
tillgång till park- och grönområden.     
  

 God tillgänglighet till närservice och kollektivtrafik samt en väl utbyggd social servicestruktur omfattande t.ex. 
förskola, skola, äldreomsorg är viktiga förutsättningar för det goda boendet.    

 
 Ny bebyggelse bör så långt möjligt planeras i anslutning till befintlig kollektivtrafik samt fjärrvärme.   

   
 Framtida bebyggelseutveckling bör främja minskad boendesegregering.   

 
 En utvecklingsplan håller på att tas fram för södra kommundelen. Syftet med planen är att få ett samlat un-

derlag och måldokument för attraktivitet och bebyggelseutveckling i kommundelens tätorter men även lands-
bygdsdelar.   
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9.3.1.  Alvesta tätort    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fakta 
Antal invånare (dec 2007): 
  hela församlingen:  8 104  
  tätorten:  7 845 
Avstånd till Växjö: 20 km  
Antal företag i tätorten med  
minst två anställda: 175-200 st  
Antal hushåll  ca 3 500 
Bostadsbehov under 10 år ca 100 lägenheter och ca 150 enfamiljshus  
   Särskilt boende Behov av bostäder för funktionshindrade 
   Bostäder för ungdomar Tillgodoses inom bef. fastighetsbestånd 

 
Antal arbetstillfällen i Alvesta tätort (2006): 
 
 Män Kvinnor Summa 
Jord/skogsbruk, jakt, fiske 41 17 58
Tillverkningsindustri 851 191 1 042
Energi/vatten/avfall 38 8 46
Byggverksamhet 225 16 241
Handel, kommunikationer 636 495 1 131
Finansiell verks, företagstjänster 124 92 216
Utbildning, forskning 109 321 430
Vård, omsorg 86 630 716
Personliga o kulturella tjänster 64 101 165
Offentlig förvaltning 46 74 120
Ej specificerad verksamhet 1 10 11
Summa 2 221 1 955 4 176
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Samhällets framväxt 
När riksdagen vid mitten av 1800-talet bestämde att staten skulle bygga och ansvara för ett 
antal större järnvägslinjer (stambanor) genom Sverige diskuterades alternativa dragningar 
genom Småland. Den s.k. Nässjölinjen segrade, och stambanan kom därmed att dras via 
sjön Salens västra strand till Nässjö. I september 1863 invigdes bandelen Liatorp-Alvesta, 
och utbyggnaden fortsatte sedan norrut. Moheda station invigdes ett år senare. Året därpå,  
juli1865, invigdes järnvägen mellan Alvesta och Växjö, som ägdes av ett privat bolag. Ett 
annat privat bolag byggde järnvägen mellan Alvesta och Borås, för att ansluta Alvesta till den 
1894 öppnade sträckan Borås-Göteborg.  Sträckan Alvesta-Borås öppnades för trafik 1902.  
 
Alvesta kom på detta sätt att bli en viktig järn-
vägsknut i södra Sverige, något som i hög 
grad har präglat ortens utveckling. Den ökande 
järnvägstrafiken ledde till att ett nytt stations-
hus uppfördes 1907-1909. Stationshuset rita-
des av Folke Zettervall som då var chefsarki-
tekt vid SJ. Stationen byggnadsminnesförkla-
rades 1986. En utvändig upprustning genom-
fördes 1991. Den ursprungliga gångbron över 
spåren togs bort. Idag är stationshuset en 
mycket välbevarad jugendbyggnad med stora 
kvaliteter exteriört och interiört.  
 
Tack vare den snabba utveckling som järnvägsutbyggnaden förde med sig var Alvesta i bör-
jan av 1900-talet med sina cirka 1 000 invånare den näst största tätorten i länet efter Växjö.   
 
Före järnvägarna hade byarna Alvesta, Aringsås och Benestad en dominerande ställning i 
Aringsås socken. När järnvägarna byggdes koncentrerades nya verksamheter och ny be-
byggelse kring stationsområdet, på Alvestas och Aringsås marker. Företagsamheten tog fart, 
både den småskaliga och den mera storskaliga. Många försörjde sig på det stora antalet 
resenärer som passerade Alvesta; med resanderum, caféer, matställen, verkstäder, eller 
som anställda på bangården eller stationen.   
 
Alvestas närhet till vatten hade betydelse för den industriella verksamheten. Vid mitten av 
1800-talet anlades ett färgeri vid Lekarydsån. Det övertogs senare av Ernst von Schéele som 
utvecklade anläggningen med väveri och spinneri, och en ångmaskin inköptes som drev 
valk, stamp, press m.m. Den vackra affärs- och kontorsbyggnaden, som på 1890-talet bygg-
des av tegel från Engaholm, finns fortfarande kvar. Schéele lät också anlägga ett varmbad-
hus vid Lekarydsån. 
 
Bland de företag som bildades i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet kan nämnas 
August Halls handelsrörelse, flera mindre verkstäder, tillverkning av leksaksångmaskiner, 
spegelfabrik och glassliperi, skrivmateriel, möbler, trävaror, samt slakteri, gjuteri, glasbruk, 
åkerier. Andra världskriget innebar slutet för det gamla ”företagsalvesta”, som till stor del 
byggde på lokala råvaror, billig arbetskraft, närhet till järnvägen och småländsk företagsam-
het. Efter andra världskriget etablerades verksamheter som baserades på uppfinningar eller 
en affärsidé, och som lokaliserades till Alvesta där goda kommunikationer och tillgång till 
arbetskraft lockade. Exempel på denna typ av företag är Como, Scapa, Devehissar, Eldon. 
 
Till samhällets gemensamma angelägenheter under 1800-talet räknades framför allt fattig-
vård, skolfrågor, hälsovård, brandskydd, ordning och sedlighet. Sockenstämmorna som tidi-
gare bestämde över socknarnas angelägenheter ersattes 1863 av kommunalstämmor. 
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Stämmorna leddes av betrodda män, i Aringsås socken bl.a. av Aron Hall och senare hans 
son August Hall.  
 
En händelse som starkt påverkade Alvestas utbyggnad var en storbrand i februari 1896. El-
den förstörde nästan hela det norrut gående kvarteret, sammanlagt nio boningshus och ett 
tiotal uthus. Återuppbyggnaden satte snart igång, och bebyggelsen från torget och norrut fick 
den utformning den länge skulle ha. 1898 bildades Alvesta municipalsamhälle2 för ”Alvesta 
station med närmaste område”, ett område på 48 hektar. En stadsplan för municipalsamhäl-
let från 1907 är tydligt inspirerad av de stora världsstädernas boulevardsystem.  
 
Samhället elektrifierades 1902. Omkring 1910 var 
hela samhällskärnan bebyggd och en omfattande 
randbebyggelse började växa fram. I de nuvarande 
centrumdelarna finns rester av det som fanns för 
hundra år sedan, då bebyggelsen låg i ett längs-
gående stråk på sluttningarna ner mot järnvägen. 
Den äldsta stadsbebyggelsen på östra sidan av 
Alvesta fick en något friare framväxt.  
 

Bild: Äldre trävilla vid Storgatan i Alvesta 
 
Efter första världskrigets slut fortsatte Alvesta att expandera. 1919 blev kommunfullmäktige  
obligatorisk i kommuner med mer än 1 500 invånare. Första mötet i Aringsås kommunfull-
mäktige hölls i juni 1919. Ohs kraftstation, som levererade elkraft till Alvesta, inköptes 1927 
av municipalsamhället från baron Koskull. Samhällets vattenförsörjning ordnades med en 
pumpstation 1935, och samtidigt utvidgades och ombyggdes avloppssystemet. Vid årsskiftet 
1937-1938 inkorporerades Alvestas ytterområden i municipalsamhället, vilket innebar en 
tung dubbelorganisation. Efter ansökan förordnade Kungl. Maj:t den 30 juni 1944 ”att Arings-
ås kommun i Kronobergs län skall från den 1 januari 1945 utgöra en köping benämnd Alve-
sta, och att Aringsås församling skulle från samma dag benämnas Alvesta församling”. Den 

nya köpingen hade 3 750 invånare. Härlöv och Leka-
ryd inkorporerades 1952, och 1963 följde Hjortsber-
ga/Kvenneberga efter.  
 
Under 1950- och 1960-talen genomfördes flera stora 
byggnationer i köpingen. Då byggdes flera skolor (nya 
Hagaskolan, Prästängsskolan, Grönkullaskolan), 
Folkets Hus, viadukten över järnvägen, ett stort antal 
hyresfastigheter, villabebyggelse, kommunalhuset i 
kvarteret Blenda (1956) och tio år senare Centrum-
huset vid järnvägsstationen (se bild till vänster), 
ålderdomshemmet Aringsgården, reningsverk och 
vattentorn. Hallanäs vårdhem, läkarcentralen, kon-
valescenthemmet, Alvesta sjukhem tillkom under den 
här perioden.  
 

 
Bebyggelseutveckling  
Alvestas äldre bebyggelse har drag som är karakteristiska för järnvägsorter (t.ex. takfotsde-
taljer).  Bostadshusen hade ofta stora bakgårdar med asymmetriska uthus, så kallade halva 
hus, som ofta inrymde mindre verkstäder/hantverk av olika slag.     
 

                                                 
2 Municipalsamhälle = ett område inom vilket en eller flera stadsstadgor tillämpades, t.ex. byggnadsstadga, ordningstadga, 
hälsovårdsstadga.  
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Den nuvarande bebyggelsen i Alvestas centrala delar är blandad, med affärs- och verksam-
hetsfastigheter, större och mindre flerfamiljshus, enfamiljshus. Rester av äldre bebyggelse 
finns i flera kvarter i centrum, t.ex. Blenda och Bryggaren. Tätortens randbebyggelse domi-
neras av egnahemsbostäder.    
 
Den kommunala bostadsstiftelsen Hjorthagen började sin bostadsproduktion 1948. I mitten 
av 1960-talet hade stiftelsen byggt ca 1 000 lägenheter, varav ungefär en tredjedel på Rön-
nedalsområdet. Samtidigt byggdes också samhällets egnahemsområden ut, med fristående 
villor eller radhusbebyggelse. Under 1970-talet och början av 1980-talet fortsatte utbyggna-

den av bostäder, framför allt grupphus och 
villabebyggelse. Kommunens fastighets-
bolag AllboHus (tidigare bostadsstiftelsen 
Hjorthagen) har stått för huvuddelen av 
nyproduktionen under de senaste femton 
åren. Bolaget har också satsat på upprust-
ning av sitt äldre lägenhetsbestånd och 
förbättring av utemiljön i hyreshusområ-
dena. Under de senaste åren har en ut-
byggnad av bostäder anpassade för äldre 
och för funktionshindrade genomförts.    
 
Bild: Villabebyggelse vid Droskvägen 
 
 

En verksamhet som haft betydelse för Alvesta kommun är flyktingförläggningarna. 1966 in-
vigdes den s.k. AMS-byn i Alvesta, som bestod av ett antal bostadsbaracker på hallska ma-
den öster om norra utfarten. 1970 byggdes en liknande förläggning i Moheda. När flykting-
mottagningen var som mest omfattande fanns även ett annex på Rönnedalsområdet och 
särskilda hem för minderåriga flyktingar. Statens Invandrarverks regioncentrum för södra 
Sverige var från 1989 lokaliserat till Alvesta. Nuvarande Migrationsverket har ett mottag-
ningskontor för asylsökande i centrala Alvesta. De äldsta förläggningarna i Alvesta och Mo-
heda finns inte kvar. Flera av barackerna flyttades och lever vidare i olika delar av kommu-
nen, framför allt som föreningslokaler (omklädningsrum, klubbstugor, matserveringar m.m.). 
Den första  förläggningen i Alvesta ersattes av en ny förläggning, på västra sidan av norra 
utfarten. Kommunen köpte denna anläggning 1996. Områdets fristående bostadsbaracker 
har sålts vidare och monterats ner. Området såldes i slutet av 2005 till en privat företagare 
som använder det till försäljning av husvagnar kombinerat med campingverksamhet. I delar 
av de byggnader som finns kvar finns en kommunal förskola. 
 
De centrala delarna av Alvesta har successivt förändrats genom nybyggnation av bostads- 
och verksamhetslokaler. I november 1980 invigdes ”Rådmannen”, en av de största och poli-
tiskt mest omstridda investeringar som Alvesta kommun har gjort. Byggnaden har en bo-
stads- och lokaldel samt en restaurang- och hotelldel som idag har en omfattande och upp-
skattad konferensverksamhet. Kring 1990 byggdes bostäder för äldre i kvarteret Bryggaren, 
som ersättning för det gamla ålderdomshemmet Aringsgården.  
 
I kvarteret Oxbacken, vid korsningen Allbogatan-Centralgatan, har det byggts en ny ICA-
butik som fick hedersomnämnande av dåvarande byggnadsnämnden för sin tilltalande ut-
formning. Ett helt nytt område med hyresbostäder uppfördes i kvarteret Grönkullen i början 
på 1990-talet. Alvesta Gymnasieskola, som hade sina första lokaler på hallska maden i norra 
delen av samhället, har fått lokaler i centrala Alvesta genom tillbyggnad av Hagaskolan i 
kvarteret Kulturen. Den mest aktuella förnyelsen av Alvesta centrum är nybyggnation i kvar-
teret Riksdagsmannen.   
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Centrumutveckling  
I Alvesta centrum pågår omvandling och förtätning. Kvarter omdanas, och nya trafiklösningar 
bidrar till förändringen. Där finns 
detaljhandel, bostäder, skolor och 
kulturaktiviteter tillsammans med 
järnvägsstation, banker, hotell och 
restauranger. Alvesta centrums 
identitet behöver förstärkas och ges 
tillåtelse att växa och förändras med 
invånarna och deras behov. Attrakti-
va lägen i centrum bör användas för 
handel, restauranger och kaféer så 
att det blir ett levande centrum inte 
bara dagtid utan även kvällstid.   
 
Bild: Nybyggnation i kv. Åldermannen 
 
Omvandlingsområden är t.ex. kvarteret Riksdagsmannen där det tidigare Konsumvaruhuset 
har rivits och ska ersättas med en byggnad som till form och utförande förstärker centrumbe-
byggelsen (vårdverksamheter, apotek, affärer, bostäder).  
 
Gamla folkskolan (Allboskolan) har byggts om till bostadslägenheter. Kvarteret Blenda (gam-
la mejeriet), området vid Ekbacken, kvarteret öster om stationsområdet och området norr om 
Hemköp är några områden där förändring diskuteras.   
  
Planlagda områden för nybebyggelse av enfamiljshus finns på Västra Rönnedal, på Torpa-
backen mellan Värnamovägen och Sköldstavägen, samt utmed Novisvägen (söder om 
Skogskyrkogården). Eventuella utbyggnadsområden i anslutning till befintlig bostadsbebyg-
gelse redovisas norr om Torpabacken och utmed Rönnedalsvägen.  
 
Utbyggnadsområden bostäder 
Ny bostadsbebyggelse inom de östra delarna av Alvesta (Spåningslandaområdet) har varit 
efterfrågad sedan lång tid tillbaka. För vissa delar krävs arkeologisk utredning. Användnings-
sätt och anordnande av gränsområdet mellan bebyggelseområden och riksintresseområdet 
för kulturmiljövård vid Spåningslanda ska utredas i detaljplan och kan komma att kräva sär-
skilda åtgärder.  
 
För utbyggnadsområdet Högåsängen, söder om Högåsens äldreboende i östra Alvesta, har 
förslag till detaljplan upprättats och antagits.   
 
Ett område öster om bangården, mittemot järnvägsstationen i Alvesta, planeras bebyggas 
med bostäder samt handels- och kontorslokaler.   
 
Klosterområdet vid Salens västra strand, som utpekas som eventuellt utbyggnadsområde, 
ingår i länets naturvårdsprogram, klass 2. Området vid Kloster liksom ett utbyggnadsområde 
utmed Salens östra strand omfattas av strandskydd. Det är viktigt att strandzonen närmast 
vattnet förblir allmän platsmark, där allmänheten kommer att ha tillgång till stranden. Av-
gränsningar och hur olika intressen kan tas tillvara utreds i detaljplan. Miljömålet God be-
byggd miljö kan uppnås genom tätortsutveckling i attraktiv miljö.  
 
Ett eventuellt framtida bostadsområde vid norra delen av sjön Spånen föreslås bli föremål för 
fördjupad utredning.  
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Riktlinjer 
 Centrum bör förstärkas, förtätas och fortsätta genomgå omvandling genom utveckling av handel, bostäder 

och allmänna centrumfunktioner.    
  

 Förnyelse bör ske på sådant sätt att Alvestas småstadskaraktär inte går förlorad.   
 
 Nya bostadsområden ska tillskapas 

- söder om Högåsen 
- öster om Skogskyrkogården 
- mellan Växjövägen och sjön Salen 
- inom delar av Klosterområdet 
- förtätning i anslutning till redan anlagda gator    
Områdenas utformning och innehåll preciseras i detaljplaneringen av områdena.  

 
 
Kulturhistoriskt värdefulla områden 
Stora områden av Alvesta ligger på kulturhistorisk mark. Höjdsträckningen i östra delen av 
Alvesta är rik på fornlämningar. Hjärtanäs, Spåningslanda och Benestad ingår i områden 
som utpekats som riksintresse för kulturmiljövården och är beskrivna i både det regionala 
och kommunens eget kulturmiljöprogram. Fynd och fornlämningar visar att människor bott 
här mer eller mindre kontinuerligt sedan 2000-talet före Kristus och sporadiskt även tidigare. 
Höjdsträckningen i nordsydlig riktning bär rika spår av bebyggelse.  
 
Inom Spåningslanda finns bl.a. rösen och gravfält från brons- och järnåldern. I Benestad lig-
ger Tumlingerör, ett röse från bronsåldern. Den medeltida kyrkan i Alvesta fungerar fortfa-
rande som församlingskyrka. Framför kyrkan står en runsten, troligen från omkring år 1000.  
 
Hjärtanäs by norr om Alvesta är en av få kvarvarande byar med tydlig radbykaraktär.  
 
Järnvägsstationen i jugendstil, från början 
av 1900-talet, är byggnadsminneförklarad, 
liksom Riksdagsmannagården (se bild till 
höger) som har sitt namn efter tre genera-
tioner riksdagsmän som bodde på gården 
mellan åren 1791-1860.  Länsstyrelsen har 
nyligen byggnadsminnesförklarat det gamla 
tingshuset, uppfört år 1907 och domsäte i 
Västra Värends domsaga fram till slutet av 
1960-talet.  
 
Alvesta kyrka är en senmedeltida salkyrka 
med sammanhållen renässans- och barock-
interiör. Kyrkorummet domineras av de 
färgstarka kalkmålningarna i renässansstil. Vid utfarten mot Lekaryd ligger den 1967 uppför-
da Skogskyrkan, byggd efter medeltida förebilder men i ett modernt formspråk.  
 
Riktlinjer 
 Fornlämningar som visar vårt kulturarv bör synliggöras bättre, genom t.ex. vandringsleder, informationsskyl-

tar m.m.       
  

 Kulturområde/kulturreservat föreslås bildas på Spåningslandaområdet i östra delen av samhället. Ridverk-
samheten i området hjälper genom hästarnas betning till att hålla landskapet öppet.  
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 Den genomförda bebyggelseinventeringen i centrala Alvesta ska ligga till grund för en plan för skyddsvärda 
byggnader.  

 
 
Grönstruktur 
Inom tätorten finns flera mindre parker, grönområden och planteringar. De gröna partierna är 
viktiga inslag i samhällsmiljön och kan också användas som mötesplatser vid olika evene-
mang och aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna.  
 
Tätortsnära naturmark 
Hagaparken fungerar som stadspark och planeras bli ett kommunalt reservat. I åtgärdsplane-
ringen bör stor hänsyn tas till ortsbornas önskemål om parkens funktion.  
 
Spånen- och Hanaslövsområdet ger möjlighet till tätortsnära rekreation. Allmän badplats 
finns vid sjön Spånen.  
 
Väster om norra utfarten finns ett område för rekreation/aktiviteter. Området består av en 
blandning av låglänt mark med inslag av lövskogsbeväxta kullar. Den låglänta marken ge-
nomkorsas av Tvärån som kan förväntas svämma över vid extremt höga vattenflöden.  
 
”Vattenland” 
De sanka områdena på ömse sidor om norra utfarten kan användas för att anlägga fördröj-
ningsmagasin som hindrar vattenmassor från att obehindrat forsa ut i Lekarydsån och sjön 
Salen. Fördröjningsmagasinet kan eventuellt kombineras med fiskemöjligheter.  
 
Syftet med eventuella verksamheter inom ”vattenlandet” är att de inte ska hindra vattnet från 
att stiga när så är nödvändigt, men att området ändå ska kunna utnyttjas för olika ändamål 
som bidrar till intressanta upplevelser.  
 
Norra Salen som stadsbyggnadsdel  
Sjön Salens norra del är en viktig tillgång i Alvestas stadsmiljö, en tillgång som idag inte har 
tagits till vara fullt ut på grund av järnvägens barriäreffekter som gör det svårt att ta sig mel-
lan centrum och sjön. Här finns en utvecklingspotential för en attraktiv stadsmiljö, där närhe-
ten till vatten ger kontrastverkan mot den rena stadsbebyggelsen, samtidigt som promenad-
stråk i anslutning till stränderna erbjuder rekreations- och skönhetsupplevelser inne i cent-
rum. Genom den planerade gångbron över järnvägsspåren kan sjöns närområde bindas 
samman med centrum och de västra delarna av samhället.  
 
I anslutning till den nya gångbron över spårområdet vid stationsbyggnaden planeras för nya 
byggnader som kan innehålla centrumverksamheter såsom kontor, bostäder, kafé- och res-
taurangverksamhet. I centrumläge planeras för småbåtshamnar och mindre bryggor som 
bidrar till att öka sjöns möjligheter för rekreation. Utmed Salens strand planeras för utbygg-
nad av gångvägar som bör hänga samman i olika slingor, så att de blir intressanta och om-
växlande.   
 
Parkeringsplatsen öster om stationsområdet, som ska anordnas för resande, ska ge intryck 
av att vara en del i parkmiljön, så att den inte framstår som en stor asfaltyta.  
 
Grönområden, grönska för äldre 
Det är viktigt att bevara småstadskaraktären med småskalighet, luftighet och grönska. De 
gröna delar som finns i centrumdelarna ger bra boendekvalitet. I nyplanering eftersträvas att 
nå sammanhängande gröna stråk (”fingrar”) som gör att åsryggar och dalgångar tydliggörs 
genom att det går att promenera längs med dem. Det är också viktigt att de gröna stråken 
binds samman av tvärförbindelser som, där det är möjligt, blir en grön förbindelse mellan 
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strandområdet vid Salen och de skogar som omger tätorten. Befintliga grönstråk värnas vid 
byggande av gator i nya bostadsområden.  
Äldreboendet Bryggaren har närhet till gröns-
kan i Järnvägsparken (se bild till höger) som 
är en grön oas och rekreationsplats mitt i 
centrum och har utsmyckats med skulpturer 
och (sommartid) vackra blomsterarrange-
mang. I ombyggnationen av äldreboendet 
Högåsen ingår upprustning av utemiljön och 
växtligheten runt byggnaden. Målsättningen 
är att den grönska som ses från de äldres 
lägenheter ska vara så variationsrik att det 
går att följa årstidernas växlingar.  
 
 
Parkområden, lekplatser, platser för odling 
I Alvesta finns 15 kommunalt skötta lekplatser, 6 i västra och 9 i östra delen, på nedanståen-
de karta markerade med röd punkt. De är förlagda i anslutning till bostadsområden, de flesta 
till villabebyggelse. Kommunens fastighetsbolag har i anslutning till sina bostadsområden, 
t.ex. Rönnedal och Grönkullen, lekplatser som utgör komplement till de kommunala lekplat-
serna. Det saknas allmän lekplats i centrala Alvesta.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hagaparken fungerar som stadspark och parkområde för lek. Där finns motions- och vand-
ringsslinga. Planering pågår för att bilda ett kommunalt naturreservat med ett handlingspro-
gram där skötsel och åtgärder utgår från platsens karaktär och förutsättningar. En fördjupad 
studie har genomförts. Syftet med reservatet är att säkerställa området som ett centrumnära 
grönområde som ska vara tillgängligt för alla åldersgrupper. Närmast centrum bör stads-
parkskaraktären framträda, medan området längre norrut ska fortsätta att vara naturmark.  
 
Allbotorget fungerar idag nästan helt som parkeringsyta. En upprustning och uppsnyggning 
av torget genomfördes våren 2007.  
 
Kolonilotter finns vid utfarten mot Hjortsberga, och till viss del norr om Fabriksgatan.  
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Riktlinjer grönstruktur  
 För Alvesta bör upprättas en grönstrukturplan där utgångspunkten är tillgänglighet och användbarhet för alla 

kategorier och åldrar, dock med prioritet för barns och äldres möjligheter att kunna vistas i naturen. Grön-
strukturplaneringen ska ge en helhetsbild och underlag för bl.a. frågan om skydd och bevarande av särskilt 
värdefulla natur- och grönområden.      
  

 Stora gator eller andra trafikstråk utgör barriärer, framför allt för små barn och äldre personer. Därför bör 
bostadsnära lekmiljöer och grönområden i första hand utgå från vad dessa grupper behöver ha i sin närhet 
utan att behöva passera en större gata.    
  

 Vid planering av nya områden bör ett stråktänkande finnas, så att naturmiljöer i stad och land binds samman 
och den biologiska mångfalden därmed kan utvecklas på bästa sätt. Stads- och parkmiljö bör bindas ihop 
med strand och skog genom sammanhängande ”gröna fingrar”.   
   

 Åsarna som omger Alvesta tätort är karaktärsskapande. Samhällsplaneringen bör utformas så att det finns 
sammanhängande gröna stråk på åsarnas krön.    
  

 Hagaparken planeras bli ett kommunalt kulturreservat.     
 
 
Näringsliv 
Det finns många arbetstillfällen inom både privat och offentlig verksamhet. Offentlig verk-
samhet finns främst inom vård, omsorg och utbildning. Posten är en stor arbetsgivare. Ban-
verket och SJ har verksamheter på orten.  
 
Kännetecknande för industrierna är att de har hög specialiseringsgrad grundad på kompe-
tens, hantverk och högteknologi i samverkan. Flera av företagen är exportinriktade med en 
global marknad. 
 
Under de senaste tjugo åren har ett antal större företag lagts ner. Exempel är KLS-slakteriet, 
Devehissar, Eldon, Alvesta Gjuteri. De lokaler som blivit tomma har helt eller delvis kommit 
att användas av nya verksamheter och företag. Ny- och tillbyggnad av industrier har också 
skett. Alvesta kommun har köpt det gamla slakteriet. Avsikten är byggnaderna ska rivas för 
att skapa utrymme för ny verksamhet.  
 
Alvesta domineras av tillverknings- och verkstadsindustri, som traditionellt främst ger arbets-
tillfällen för män. Det finns behov av ett bredare utbud av arbetstillfällen, t.ex. inom service- 
och konsultverksamhet, för både kvinnor och män.   
 
Det planerade resecentrumet kan skapa intresse för etablering av såväl bostäder som kon-
tor, hantverk, konsultföretag, kafé- och restaurangverksamhet i anslutning till stationsområ-
det. Det centrala läget i Alvesta, i vacker miljö och direkt i knutpunkten mellan Södra stam-
banan och Kust till kustbanan, ger goda möjligheter för pendlare att bo eller arbeta i Alvesta.  
 
Nya verksamhetsområden 
Utvecklingsområden för framtida verksamheter bör lokaliseras utmed Rv 25. Läget är lämp-
ligt för företag som har behov av nära anslutning till större väg eller har en verksamhet som 
kan medföra störningar i form av buller, lukt eller liknande. Denna typ av verksamheter bör i 
första hand etableras i marktriangeln mellan Värnamovägen och Rv 25. Området kan vara 
intressant ur regional synpunkt, som en plats för etablering. Där är möjligt att få ett ”skyltläge” 
mot Rv 25 och att behålla en skyddande, naturlig skogsridå till förmån för befintlig bebyggel-
se. Ett utredningsområde för framtida industrispår har lagts in väster om nuvarande Västra 
industriområdet för att möjliggöra eventuell framtida anslutning av det nya verksamhetsom-
rådet i ovannämnda triangel till befintliga spårdragningar.   
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Utmed Rv 25, mellan Sköldstavägen och väg 126, kan också verksamheter etableras. Dock 
bör området närmast väg 126 förbehållas sådant som kan förenas med handel och service.  
Detta gäller också för utvecklingsområdet närmast Rv 25 och omedelbart öster om Leka-
rydsvägen. Verksamheter i sistnämnda område måste anpassas till omgivningens karaktär 
så att de inte stör riksintresset för kulturmiljön. 
 
För samtliga utvecklingsområden för verksamhet gäller att det inte får finnas upplag och lik-
nande mot vägarna. Områdena ska se vårdade och prydliga ut och gärna omges av någon 
form av industripark mot vägarna.  
 
Verksamheter inom ”vattenland” 
De områden norr om tätortsbebyggelsen som på tätortskartan markerats som ”vattenland” 
kan gärna innehålla verksamheter om de är förenliga med målsättningen att utnyttja området 
på sådant sätt att  

- det tillåts översvämmas vid extremt höga vattenflöden, 
- det ger en viss fördröjning av vattnet, för att förbättra vattenkvaliteten i sjön Salen, 
- det kan bidra till en vacker infart till Alvesta från norr, 
- det ger upplevelsevärden för invånare och besökare. 

 
Turism 
Turism är en viktig del av näringsverksamheten. Inne i Alvesta tätort är järnvägsstationen/-
resecentrumet det självklara navet, som bör ges förutsättningar att vidareutvecklas som en 
”turistfälla” med hela regionen som målområde. I den inbyggda gångbro som kommer att 
byggas över spårområdet kan länets näringsliv marknadsföra sig direkt till de resande.  
 
Det är viktigt att ta till vara möjligheterna till turism baserad på befintliga kulturvärden, förenat 
med rekreation och aktiviteter för människor som reser genom kommunen.  
 
Alvestas utmärkta läge för kurser och konferenser har utvecklingspotential. Genom Södra 
Stambanan, Kust till kustbanan samt vägnätet är större delen av södra Sverige upptagnings-
område för konferensverksamhet i Alvesta.   
 
Unikt för Alvesta är Hjärtenholms Lantbruksmuseum. Utöver detta finns ett museum på Riks-
dagsmannagården i Alvesta.  
 
Riktlinjer näringsliv 
 Verksamheter som kan vara störande på grund av buller, lukt eller liknande bör, där så prövas lämpligt, loka-

liseras i triangeln mellan Värnamovägen och Rv 25. Utmed Rv 25, mellan Sköldstavägen och väg 126, kan 
också verksamheter etableras. Dock bör området närmast väg 126, liksom området omedelbart öster om Le-
karydsvägen, förbehållas verksamheter som kan förenas med handel och service.  
  

 För utvecklingsområdena gäller att de ska se vårdade ut och gärna omges av någon form av industripark 
mot vägarna.   

 
 
Handel och service  
Alvesta har, trots hotet från expanderande köpcentra i Växjö, en väl fungerande handels-
verksamhet. En aktiv handelsklubb genomför flera aktiviteter årligen. Alvesta har två större 
matvaruaffärer, en lågprisaffär, samt flera detaljaffärer. Vidare finns systembolag (kommer 
att byggas om till självbetjäningsbutik), byggvaruhus samt en stor och konkurrenskraftig mö-
belaffär. Utöver detta finns försäljning/service av bilar, husvagnar m.m.   
 
Alvesta har vårdcentral med läkarmottagning, mödra- och barnavård, tandläkarmottagning. 
Apotek finns i den centrala delen av samhället.  
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Särskilt boende för äldre finns på Högåsen i östra Alvesta och i kvarteret Bryggaren i cent-
rum. Det finns flera bostäder med särskild service för funktionshindrade och en dagcentral.  
 
Alvesta har arbetsförmedling, försäkringskassa, postens företagstjänster och paket- och 
brevförsändelser, flera banker, brandstation, närpolis, restauranger, pizzerior och caféer. 
Förutom hotellet med konferensverksamhet och restaurang finns Folkets Hus som har en 
större lokal för bio, teater och möten av olika slag, samt kompletterande konferens- och mö-
tesutrymmen. I Folkets Husfastigheten ligger också kommunens huvudbibliotek.  
 
Riktlinjer för service och handel 
 Centrumhandeln bör förstärkas. Detaljhandel bör lokaliseras till centrum, medan varor som är skrymmande 

och kräver biltransport kan lokaliseras till områden utanför centrum.  
 
 
Barnomsorg och utbildning 
Alvesta har flera förskolor/daghem. Det finns skolbarnomsorg samt fritidsgård och andra 
verksamheter riktade till ungdomar.  
 
Alvesta tätort har två grundskolor, Prästängsskolan och Grönkullaskolan. Från och med hös-
ten 2008 är Prästängsskolan F-6 skola för östra Alvesta, och Grönkullaskolan är F-6 skola 
för västra Alvesta och 7-9 skola för hela Alvestaområdet inkl. Hjortsberga.  
 
I Alvesta finns gymnasieskola, såväl ungdoms- som vuxengymnasium. Vuxengymnasiet 
finns på Allbo Lärcenter som även bedriver grundskoleutbildning för vuxna, s.k. KY-utbild-
ningar, uppdragsutbildningar m.m.    
 
 
Teknisk försörjning 
Tätorten har kommunalt vatten och avlopp. Fjärrvärme har byggts ut i stora delar av tätorten 
och ytterligare utbyggnad planeras.  
 
Återvinningscentral finns vid den nu stängda deponin öster om Spåningslandaområdet. I 
samhället finns flera återvinningsstationer.    
 
En högspänningsledning genomkorsar samhället i nordsydlig riktning. Den går genom västra 
industriområdet och relativt nära Grönkullaskolan samt några bostadsområden.  
 
Invånarna i Alvesta tätort kan idag erbjudas bredband genom fiberanslutning eller genom 
ADSL-uppkoppling. ADSL erbjuds dels genom Telia och dels genom Wexnet. I samband 
med fjärrvärmeutbyggnaden har tomrör lagts ner för att underlätta framtida kabeldragning. 
Delvis har fiberkabel dragits i dessa rör men är inte heltäckande i tätorten. Idag begränsas 
alltså fibererbjudandet till de som har fjärrvärme.  
 
Riktlinje högspänningsledning 
Högspänningsledningen som genomkorsar Alvesta i nordsydlig riktning bör flyttas eller läggas som kabel i mar-
ken senast år 2015.    
 
 
Kommunikationer 
Alvesta är präglat av sitt unika kommunikationsläge. Här möts Södra stambanan och Kust till 
kustbanan. Både person- och godstrafik är omfattande. En resvaneundersökning som ge-
nomförts av Banverket visar, att det under ett normaldygn finns flera tusen personer som 
stiger på eller av eller byter tåg i Alvesta. Alvesta järnvägsstation är av väsentlig betydelse 



ÖVERSIKTSPLAN FÖR ALVESTA KOMMUN 
2008-06-03  
 

 144

för hela regionen, och det är viktigt att det även framgent finns en väl fungerande och lättill-
gänglig tågtrafik.  
 
Persontrafik, Alvesta Resecentrum 
På Södra Stambanan har allt fler av de lokdragna tågen ersatts av snabbtåg. Ca 90 % av 
persontågstrafiken genom Alvesta är idag snabbtåg. Alvesta berörs av ett åttiotal persontåg 
per dag. I banhållningsplanen för persontrafik år 2010 är prognosen 96 persontåg per var-
dagsmedeldygn (enkelturer per dygn). 
 
Alvesta järnvägsstation är inte en lokal järnvägsstation utan en station för hela regionen. Den 
befintliga järnvägsstationen och stationsområdet behöver rustas upp och moderniseras för 
att svara mot de resandes krav på komfort och säkerhet.  
 
Ur regional synpunkt är det viktigt att det finns en bra tillgänglighet för hämtning och avläm-
ning av resande, att parkeringsmöjligheterna är bra, och att anslutning till busstrafik finns i 
omedelbar närhet till stationsområdet. Det är också viktigt att skyltningen till stationen är bra 
och tydlig, redan ute vid de större vägarna. Plats för ersättningsbussar i händelse av stopp i 
tågtrafiken ska finnas på båda sidor om stationsområdet.   
 
Ombyggnad av stationen till ett modernt 
resecentrum har planerats länge. Plane-
ringen omfattar tillbyggnad av stations-
byggnaden samt en gångbro över spår-
området till perrongerna och till en ny bil-
parkering öster om stationsområdet. Genom 
gångbron länkas de västra och östra delarna 
av Alvesta samman, och det skapas ett 
starkare samband mellan bostadsområdena i 
öster och de centrala delarna av samhället. 
Gångbron, med nedgångar till perrongerna, 
ger en säkrare tillgänglighet till tågen. Med 
inglasning av gångbron kan den också bli  ett 
”fönster mot regionen”, med plats för marknadsföring och annan utställningsverksamhet.  
 
Planering för högre hastigheter och spårutbyggnader 
I framtiden kommer hastigheten för tågen att höjas till minst 250 km/h på bansträckorna utan-
för tätorten, och de tåg som ska passera utan att stanna i Alvesta kommer att göra detta i 
farter om ca 100 km/h. Detta ställer större krav på säkerhet, vilket avhjälps med den plane-
rade gångbron och breddning av en perrong. Även kraven på bulleravskärmning ökar. 
 
Ökade hastigheter och ökad tågtrafik kräver fler spår. Fler mötesspår behövs på den idag 
dubbelspåriga Södra stambanan, vilket i första hand berör landsbygden. Det finns behov av 
dubbelspår på Kust till kustbanan mellan Alvesta och Växjö, vilket i hög grad skulle beröra 
östra sidan av Alvesta tätort. Ur kollektivtrafiksynpunkt är det angeläget med dubbelspår mel-
lan Alvesta och Växjö, men det behövs fördjupade studier där alternativa lägen analyseras.  
 
Gods på järnväg 
Södra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. På banan blandas snabbtåg, pen-
deltåg och godståg. Banan är dubbelspårig och snabbtågsanpassad genom länet. Godstrafi-
ken mellan Alvesta och Göteborg har ökat. Från 1997 till 2001 har antalet godståg som går 
genom Alvesta minskat, men tonnaget är ungefär detsamma beroende på att vagnarnas 
fyllningsgrad har ökat. Delen Alvesta-Kalmar/Karlskrona har idag endast ett fåtal godståg 
med i huvudsak skogsprodukter. Ett regionalt arbete pågår för att öka andelen godstranspor-
ter på järnväg.   
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Alvesta som järnvägsknut och närheten till vägarna 23, 25 och 126 ger goda förutsättningar 
att öka andelen godstransporter på järnväg. Planering pågår för en kombiterminal i Alvesta, i 
anslutning till Södra stambanan och Kust till kustbanan. Kombiterminalen är i första hand 
avsedd för en godspendel mellan Karlskrona/Kalmar och Göteborg. Det är svårt att uppskat-
ta omfattningen av den framtida godstrafiken. Alvesta bangård kommer att behålla rollen 
som viktig terminalbangård. Godstågen bedöms bli längre i framtiden, och få ökad fyllnings-
grad. Beredskap finns för att pröva annan lokalisering av godshanteringen, om nuvarande 
bangårdsområde inte räcker till. Nytt läge, omfattning, avgränsning, ”triangelspår”, nya indu-
strispår, väganslutningar m.m. får utredas i särskilda studier.    
 
Busstrafik 
Busstrafiken är mycket viktig som kompletterande kommunikationsmedel till personbil och 
persontåg. Bussarna har en viktig matarfunktion till tågtrafiken. Alla linjebussar bör angöra 
stationsområdet i Alvesta.  
 
Växjö Flygplats 
Från Alvesta tätort till Växjö Flygplats är restiden endast 
cirka 15 minuter. För näringslivet, inte minst inom turist-
näringen, är det av väsentlig betydelse att flygplatsen kan 
utvecklas.   
 
Vägnät  
Ombyggnaden av riksväg 25 till väg med mötesfri trafik ska 
ge såväl ökad trafiksäkerhet som ökad framkomlighet i nära 
nog samma utsträckning som en motorväg.  

 
Bild: Skulpturen ”Alvestaknuten” vid norra infarten till Alvesta  

 
 
 
Uppställningsplats för farligt godsfordon 
Behov och lokalisering av lämpliga uppställningsplatser för farligt godstransporter på väg bör 
utredas. Vid val av lokalisering ska hänsyn tas till mark- och vattenförhållanden, förhärskan-
de vindriktning, avstånd till skyddsobjekt och bostäder, närhet till rekommenderad färdväg för 
farliga transporter, m.m.  
 
Riktlinjer kommunikationer 
 För att Alvesta kommun och omgivande kommuner ska kunna dra nytta av Alvestas strategiska läge mitt i 

Sydsverige och i knutpunkten mellan Södra stambanan och Kust till kustbanan är det av stor vikt att de två 
järnvägslinjernas utveckling främjas. Hög prioritet måste ges åt att forma stationshuset och stationsområdet i 
Alvesta till ett attraktivt och funktionellt rese- och transportcentrum.  
  

 Järnvägsstationen i Alvesta ska fortsätta att vara en byggnad för resande och en byggnad med en funktion i 
den lokala bebyggelsemiljön.     
  

 Planering och förändring i anslutning till järnvägsstationen i Alvesta ska ske med utgångspunkt från att den 
ska vara tillgänglig för hela regionen.    
   

 För att öka andelen godstransporter på järnväg planerar Alvesta kommun, tillsammans med andra intressen-
ter, att anlägga en kombiterminal i Alvesta. Terminalen placeras i anslutning till befintligt bangårdsområde. 
Om det i ett senare skede krävs större utrymme för godshanteringen är kommunen beredd att medverka till 
en lösning med utflyttning av godshanteringen till ett läge utanför centrum.   
   

 Behov och lämpliga lokaliseringsalternativ för uppställningsplatser för fartligt godstransporter på väg bör 
utredas.     
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Gator, trafikmiljöer, gång- och cykelvägnät 
 
Gång- och cykelvägar  
Gång- och cykelvägar finns utbyggda i olika delar av tätorten och planeras utökas. Framför 
allt eftersträvas mer sammanhängande stråk. För gående och cyklister, liksom för övriga 
trafikslag, saknas tvärförbindelser mellan tätortens östra och västra delar. I samband med 
planering och byggande av andra förbindelser bör möjligheterna att öka sambanden för gå-
ende och cyklister uppmärksammas.   
 
Frågan om en GC-väg mellan Alvesta och Växjö ska bevakas i samband med den planerade 
ombyggnaden av Rv 25. Det är önskvärt att samordna en GC-väg med inspektionsvägen för 
den nya överföringsledningen för vatten mellan Bergaåsen och Växjö.  
 
Genomfartstrafik  
Väg 126 går genom centrum av Alvesta. Centrummiljön störs framför allt av den tunga trafi-
ken. Sedan många år har det funnits planer på utflyttning av vägen till ett läge väster om 
samhället. Idag leds farligt gods via Fabriksgatan till/från Rv 25. För att göra Fabriksgatan 
mer användarvänlig planeras att låta den bli huvudgata med Värnamovägen som anslut-
ningsgata. Därigenom minskar troligen en del tung trafik på Värnamovägen, vilket i sin tur i 
någon mån avlastar centrumdelarna. Värnamovägen kan också byggas om, så att den får en 
utformning som bättre stämmer med krav på utformning för lokal trafik.  
 
Vackra infarter 
Kommunen vill tillsammans med fastighetsägare och verksamhetsutövare verka för vackra 
infarter som är så inbjudande som möjligt. En upprustning av norra infarten som syftar till att 
sänka hastigheten och öka trevnaden påbörjades hösten 2007 och slutförs 2008.  
 
Väg-, järnväg- och broreservat 
Järnvägens barriäreffekter kan minskas genom att det byggs ytterligare förbindelser mellan 
östra och västra delarna av Alvesta. Idag finns endast en planskild förbindelse mellan östra 
och västra Alvesta. Ytterligare en planskild korsning behövs för att sprida trafiken, öka till-
gängligheten och säkra framkomligheten för räddningsfordon. Därför föreslås en ny planskild 
förbindelse med bro över Lekarydsån och spårområdet (Södra stambanan), norr om gamla 
gjuteriet. Om kompletterande tvärförbindelse ordnas mellan östra och västra delarna av Al-
vesta bör den utföras för såväl biltrafik som gång- och cykeltrafik.    
 
Järnvägen skapar barriäreffekter även genom Kust till kustbanan i de östra delarna av Alve-
sta. Trafiken mellan centrala Alvesta och östra Alvesta måste idag korsa Kust till kustbanan. 
Samma gäller för anslutning av större delen av östra Alvesta till Lekarydsvägen norrut mot 
Rv 25. I östra Alvesta bor cirka 2 600 personer, och där finns skola, äldreboende och annan 
verksamhet som behöver trygga förbindelser. Ett vägreservat föreslås från Lekarydsvägen 
vid Skogskyrkogården till Spåningslandaområdet norr om den befintliga bebyggelsen. Angö-
ringar från den nya vägen till befintliga bostadskvarter kan tillskapas. Transporter till och från 
ridskolan behöver därmed inte gå genom bostadsområdena, och räddningsfordon kan nå 
hela östra delen av samhället utan hinder.  
 
Frågan om ny förbifart av väg 126 har diskuterats men inte lagts in i trafikplanen som sträck-
er sig till år 2015. Enligt Vägverkets planering kommer en utflyttning därför inte att kunna ske 
inom överskådlig tid. En eventuell utflyttning av väg 126 till ett läge väster om Alvesta bör bli 
föremål för en särskild fördjupad studie med alternativa lösningar, där även samordning med 
en eventuellt utflyttad bangård och nytt triangelspår kan ingå.  
 
Parkeringsytor 
I den planerade ombyggnaden av järnvägsstationen till ett modernt resecentrum ingår an-
ordnande av ny bilparkering öster om stationsområdet.  
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Det finns behov av att ta fram en trafikplan för Alvesta, inklusive riktlinjer för parkeringsytor.  
 
Trafiksäkerhet  
Under den senaste tioårsperioden har ett antal 
rondeller anlagts i Alvesta för att få smidigare 
och trafiksäkrare vägkorsningar.  
 
Planer finns att bygga rondeller i korsningen 
Värnamovägen-Allbogatan samt vid avfarten 
från Värnamovägen mot Påvelsgårdsområdet.  
I den senare korsningen har även andra ut-
formningar diskuterats. Syftet med korsningen är 
främst att skapa en trafiksäker miljö för dem som 
använder bussen som färdmedel.  
 
En trafiknätanalys för Alvesta gjordes år 2002 som examensarbete i byggingenjörsutbildning. 
Analysen hade till syfte att främja förbättringar av Alvestas gatunät för att göra det trafiksäk-
rare, miljövänligare och samtidigt trivsamt och estetiskt tilltalande.  
 
Vägverket har gjort en undersökning av barn och ungdomars tillgänglighet i Alvesta. Syftet 
var att identifiera barnens viktigaste stråk till skola och fritidsaktiviteter samt presentera ett 
övergripande åtgärdsförslag.  
 

Kommunens målsättning är att försöka 
skapa en god trafiksäkerhet för alla med 
särskild prioritering för barn, äldre och 
funktionshindrade. Säkerhetsbefrämjande 
åtgärder genomförs successivt, t.ex. fart-
begränsande utformning av gator, sänkt 
hastighetsgräns på delsträckor i tät bebyg-
gelse, successiv utbyggnad av gång- och 
cykelvägar, handikappanpassning och 
förbättring av centrumgatorna. Under år 
2005 genomfördes ombyggnad av delar av 
Storgatan (se bild till vänster) som en första 
etapp i en allmän upprustning av Alvesta 
centrum.  

 
 
Riktlinjer 
 En trafikutredning som inkluderar riktlinjer för parkeringsytor håller på att tas fram för Alvesta tätort.

   
 Vägreservat avsätts för kompletterande till- och utfart från bostadsbebyggelsen i östra Alvesta och väg- och 

broreservat avsätts för kompletterande förbindelse mellan västra och östra delarna av samhället.  
 
 
Fritid  
Alvesta har många föreningar och stort utbud av fritidsaktiviteter. Sim- och sporthall, ishall, 
friidrottsanläggning med bollplaner och tennishall, en nyanlagd spontanidrottsplats i centrala 
delen av samhället. Ny sporthall på östra sidan, äldre sporthall vid gymnasieskolan. Motions-
spår vid Spånenområdet. Allmän badplats vid Spånen. Boulebana i Hagaparken. Närhet till 
Hanaslövsområdet. Ett befintligt idrottsområde norr om kyrkogården, på östra sidan av Alve-
sta, kan utvecklas med tanke på bostadsutbyggnad i östra Alvesta.  
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Matservering och samlingslokaler 
Hotell Rådmannen har konferenslokaler, restaurang och hotellrum. Folkets Hus har hörsal, 
konferensrum, servering. Kyrkor och frikyrkor. Kyrkans församlingshem. Hembygdsgården. 
Hanaslövsgården.   
Alvesta har flera matserveringar, från restauranger till pizzerior.  
 
 
Motstående intressen samt konsekvenser för samhällsutveckling, boende och 
miljö 
 
Bostadsbebyggelse 
Förtätning och omvandling av centrum medför att vissa byggnader rivs och ersätts av nya. I 
kulturmiljöplanen bör anges varsamhet om miljöer och bevarande av enskilda byggnader.   
Ny bostadsbebyggelse inom de östra delarna av Alvesta har varit efterfrågad under cirka 
15-20 år. För vissa delar krävs arkeologisk utredning. Användningssätt och anordnande av 
gränsområdet mellan bebyggelseområden och riksintresseområdet för kulturmiljövård vid 
Spåningslanda ska utredas i detaljplan och kan komma att kräva särskilda åtgärder. De för-
härskande vindarna gör att bostäder och skola ligger rätt i förhållande till befintlig ridanlägg-
ning på Spåningslanda. Skyddsavstånd till betesmarker fastläggs i kommande detaljplaner.  
 
Klosterområdet vid Salens västra strand, som utpekas som eventuellt utbyggnadsområde, 
ingår i länets naturvårdsprogram, klass 2. Utbyggnadsområdet öster om Salen och området 
vid Kloster omfattas av strandskydd. Det är viktigt att strandzonen närmast vattnet förblir all-
män platsmark, där allmänheten kommer att ha tillgång till stranden. Avgränsningar och hur 
olika intressen kan tas tillvara utreds i detaljplan. Miljömålet God bebyggd miljö kan uppnås 
genom tätortsutveckling i attraktiv miljö.  
 
Förtätning i anslutning till redan anlagda gator medför att det som uppfattas som allmänna 
grönområden delvis kan komma att bebyggas.  
 
Handel 
Möjlighet att etablera handel med skrymmande varor i ett externt läge kan bidra till fler  
etableringar som i sin tur kan komplettera handeln vid Samarkand i Växjö.   
 
En önskad förstärkning av detaljhandeln i centrum gör att etablering av detaljhandel ska und-
vikas i ett externt läge. Detta kan medföra att en etablering uteblir men å andra sidan värnas 
centrumhandeln som är mycket viktig för ett livaktigt centrum.  
 
Störande verksamhet 
En lokalisering av verksamheter som kan vara störande till utvecklingsområdet mellan Vär-
namovägen och Rv 25 gör att det blir mindre störningar i centrum och i bostadsområdena. 
Området kan uppfattas som naturmark med viss störning från Rv 25 och Värnamovägen.  
 
Det är positivt för näringslivet om det finns exploateringsmark i anslutning till större vägar, 
och det är positivt för bostadsbebyggelsen om verksamheter som genererar mycket trafik 
kan utvecklas utanför bostadsområdena.  
 
Utredningsområde för framtida industrispår  
Utredningsområde för framtida industrispår väster om nuvarande västra industriområdet ger 
möjlighet att ansluta det nya verksamhetsområdet i marktriangeln mellan Värnamovägen och  
Rv 25 till befintliga järnvägsspår. Mark tas i anspråk för infrastruktur, pågående markanvänd-
ning minskar. Risk finns för nya barriäreffekter.   
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Flyttning alternativt nedgrävning av högspänningsledning 
Det är allmänt positivt för Alvestas invånare om högspänningsledningen som passerar ge-
nom västra Alvesta får en ny sträckning (alternativt grävs ner som kabel i marken). Mark som 
idag har begränsningar på grund av ledningen kan frigöras för centrumutveckling. Om en ny 
ledning byggs som luftledning kan nya stråk komma att tas i anspråk som påverkar annan 
bebyggelse och landskapsbild. Samhällskostnaderna kan bli höga.  
 
Södra stambanan 
Utvecklingen av Södra stambanan medför utbyggnad av fler mötesspår. Detta kan komma i 
konflikt med pågående markanvändning och öka järnvägens barriäreffekter. Fler planskilda 
passager kan komma att krävas. Fler och snabbare tåg ger Alvesta stora möjligheter som 
pendlingsort till och från Öresundsregionen respektive Stockholm, Göteborg och Kalmar/-
Karlskrona.  
 
Kust till kustbanan 
En utbyggnad till dubbelspår i befintlig sträckning mellan Alvesta och Växjö påverkar boen-
demiljön på östra sidan av Alvesta i stor grad. Tomtmark kan komma att tas i anspråk för nya 
spår. Plankorsningar kan komma att stängas. Att inte bygga ut till dubbelspår hindrar tågtra-
fikens fulla utveckling. Alternativa lägen och utformning av spår bör utredas. 
 
Kombiterminal 
Det planerade området för kombiterminal har idag godsterminal som pågående verksamhet. 
Förändringen består i att marken iordningställs för bättre bärförmåga.  
 
Utflyttad godshantering 
En eventuell utflyttning av godshanteringen från järnvägsområdet i centrala Alvesta till ett 
läge utanför centrum, kombinerat med erforderliga spår- och vägkompletteringar, medför att 
ny mark tas i anspråk för infrastruktur. Pågående markanvändning minskar eller upphör. Nya 
barriäreffekter kan uppstå. En utflyttning av bangården och godshanteringen bör planeras så 
att en successiv uppbyggnad kan ske utan att stora initiala infrastrukturinvesteringar fordras. 
Planeringen bör även ske med hänsyn till eventuellt kommande större förändringar som t.ex. 
eventuell utflyttning av väg 126 till ett läge väster om Alvesta. Samhällskostnaderna blir hö-
ga. Alvesta centrum avlastas från trafik, med minskade störningar som följd. Gods på järnväg 
kan utvecklas. Andelen godståg i centrum minskar. Risken för olyckor eller sabotage med 
farligt järnvägsgods i centrum minskar.  
 
Vägreservat vid Skogskyrkogården 
Vägen öppnar upp för ökad bostadsutbyggnad och genererar ny trafik mellan östra delen av 
Alvesta och Lekarydsvägen. En uppdelning av angöringspunkterna till flera befintliga gator 
fördelar trafiken och minskar belastningen på enskilda gator. Transporter till ridskolan samt 
besökare till området vid Spånen och till ett framtida kulturreservat behöver inte gå genom 
villaområden. Räddningsfordon kan nå östra sidan utan risk för fällda bommar vid järnvägar.  
Boende vid gator som idag saknar direktförbindelse med Lekarydsvägen får en ökad stör-
ning.  
 
Väg- och broreservat mellan Lekarydsvägen och väg 126 (norra utfarten) 
Kompletterande förbindelse mellan östra och västra delarna av Alvesta ger fler möjligheter 
för utveckling, mindre trafikstörningar på befintlig järnvägsviadukt samt avlastning av tung 
trafik i centrum.  
Södra stambanan är av riksintresse för kommunikationer. En ny bro över Södra stambanan 
och Lekarydsån kräver tillräcklig höjd över stambanans ledningar, vilket påverkar landskaps-
bilden.  
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Angöring av bron kommer att ske inom ett område som ligger på en udde mot Lekarydsån. 
Ån är översvämningskänslig och har stor betydelse för vattenkvaliteten i sjön Salen.  
Inom det angivna reservatsområdet pågår en utredning om i vilken grad marken har förore-
nats av miljöfarligt avfall. En åtgärdsplan finns ännu inte framtagen.  
En ny väganslutning till gjuterifastigheten från den nya bron/vägen gör att den tunga trafiken 
till fastigheten kan flyttas från centrum. Om en åtgärdsplan för att ta hand om det miljöfarliga 
avfallet går att förena med nya verksamheter kan det bidra till en positiv samhällsutveckling.   
 
 
Nollalternativet, generell bedömning 
Nollalternativet medför att kommunen inte har några utvecklingsmöjligheter. Både invånaran-
tal och arbetstillfällen minskar. Kommunens investeringskostnader hålls nere, men outnyttja-
de anläggningar genererar också kostnader. Byggnader kan komma att rivas.  Kommunen 
har ingen planberedskap och riskerar att inte kunna ta hand om uppkommande initiativ. De 
möjligheter som erbjuds genom närheten till Växjö stad och universitet kan inte användas.  
 
 
Sammanfattning 
Förtätning och omdaning inom befintlig centrummiljö bedöms inte medföra betydande miljö-
påverkan enligt MB kap. 6, om det inte kommer att finnas verksamheter som kräver tillstånd 
enligt MB kap. 7 § 28 a. I detaljplanearbetet ska en behovsbedömning göras, där slutlig ställ-
ning tas oberoende av vad detaljplanen ger utrymme för.  
 
Detaljplaner och arbetsplaner för utvecklingsområden kan ge betydande miljöpåverkan och 
miljökonsekvensbeskrivningar ska därför upprättas.  
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Alvesta  
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9.3.2.  Moheda  
 
Fakta 
Antal invånare (dec 2007):   
  hela församlingen:  2 903 
   Moheda tätort: 1 802 
Avstånd till Alvesta: 12 km 
Avstånd till Växjö: 25 km 
Antal företag i tätorten med  
minst 2 anställda: ca 40 st  
Antal bostadshushåll ca 750  
Bostadsbehov under 10 år ca 15 – 20 lgh. 
   Särskilt boende Behovet tillgodoses inom  
                                                    bef. fastighetsbestånd 
   Bostäder för ungdomar Tillgodoses inom bef.  
                                                    fastighetsbestånd   
 
 
 
 
 
 
 
Antal sysselsatta inom tätorten Moheda (2006): 
 

 Män Kvinnor Summa
Jord- och skogsbruk, jakt, fiske 5 0 5
Tillverkningsindustri 103 30 133
Byggverksamhet 37 3 40
Handel, kommunikationer 40 24 64
Finansiell verks, företagstjänster 18 9 27
Utbildning  15 96 111
Vård och omsorg 12 136 148
Personliga o kulturella tjänster 12 12 24
Ej specificerat 1 1 2
Summa 243 311 554

 
 
Samhällets framväxt 
Moheda ligger i ett gammalt kulturlandskap med 
åkrar och betesmarker. Mohedaån slingrar sig 
fram från norr till söder. Stora markområden när-
mast ån domineras av industrier. 
 
Landsvägen från Växjö norrut gick sedan lång tid 
tillbaka genom Moheda, och bebyggelse har 
funnits sedan medeltiden. Kyrkan, den äldsta i 
Alvesta kommun, byggdes i slutet av 1100-talet.  
 
Redan 1620 fastställdes att Moheda var en av 
fem nya köpingar under Jönköping, eftersom 
orten var en väl etablerad marknadsplats. På en karta från 1660 finns marknadsplatsen mar-
kerad sydväst om Moheda kyrka. På 1860-talet drog marknaderna 3-4000 besökare. 
 
Näringslivet i Moheda utnyttjade från början skog och jord. Under 1900-talet hade Moheda 
flera företagare i trävaror, lantmannaprodukter, byggverksamhet.  En specialitet för Moheda 
var tillverkning av trätofflor. Denna tillverkning startade redan på 1880-talet och pågår ännu. 
Stambanan utnyttjades tidigare för transporter av framför allt trävaror. De äldre företagen 
kompletterades under 1960-talet med mekanisk industri.  
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När Södra stambanan byggdes på 1860-talet utvecklades bygden snabbt, och Moheda växte 
kraftigt fram till 1930-talet. Under något decennium därefter rådde ett visst stillastående i 
bebyggelsen, bland annat beroende på att det saknades byggnadsplan, vilket medförde 
byggnadsförbud. År 1947 blev Moheda municipalsamhälle3 , och en byggnadsplan fanns klar 
för samhället. Municipalsamhället avvecklades redan sju år senare.  
 
I juli 1958 inträffade en explosion i det militära drivmedelsförrådet i Klintaberget nordöst om 
Moheda, och en stor mängd bensin och olja strömmade ner mot samhället och söderut mot 
Grännaforsa och Dansjön. Katastrofens verkningar kunde begränsas genom stora insatser 
från brandkårer och militärer, och inte minst Mohedaborna själva. 1996 drog en tromb genom 
samhället. Träd fälldes och taken slets av flera byggnader, men lyckligtvis skadades ingen 
människa.  
 
 
Bebyggelseutveckling 
Bebyggelsen följer landskapets struktur och har vuxit fram utmed vägarna för att sedan kon-
centrera sig kring stationsområdet. Där har en rutnätsplan vuxit fram, och när marken höjer 
sig i väster har bebyggelsen anpassat sig efter detta. 
 

Den vackra medeltida kyrkan ligger vid Mohedaån 
där vägarna strålar samman. Bebyggelsen är av 
blandat slag. Det finns rester från den gamla 
jordbruksbebyggelsen, egnahem och tjänsteman-
nabostäder. Öster om järnvägen ligger gatorna 
parallellt med denna i en svag sluttning upp mot 
den långsträckta höjden. Här finns villor med 
glasverandor i schweizerstil och tvåvånings 
flerfamiljshus i betongelement. Barrskogen ligger 
hela tiden nära bebyggelsen som en trygg vägg.  
 
 

 
En del äldre hus bär tydliga drag av den arkitektur som inspirerats av järnvägens byggnader. 
Ett särskilt karaktärsdrag som återfinns i de 
flesta orterna utmed stambanan är de asym-
metriskt utformade uthusen, s.k. halva hus (se 
bild till höger) .  
 
I sydost vid Mohedaskolan är villabebyggelsen 
varierad till sin karaktär med blandad yngre 
och äldre bebyggelse. Under 1960- och 1970-
talen växte Moheda kraftigt. Det uppfördes 
flera nya villor, framför allt väster om kyrko-
gården på ”Blåsåsen” och på Rydområdet 
öster om järnvägen.    

                                                 
3 Municipalsamhället var en administrativ enhet för en tätort inom en landskommun. Inom sitt område övertog den vissa av 
kommunens uppgifter. I princip gällde de byggnads- och hälsovårdsregler som tillämpades i städer. Tillkom genom 1862 års 
kommunalstadgar och upphörde genom kommunreformen 1971.  
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Järnvägen delar Moheda i två delar, 
där centrumfunktionerna finns på den 
västra sidan (en välsorterad järnaffär 
ligger på östra sidan). Järnvägen som 
förr var samhällets motor har blivit en 
barriär. Centrum har förändrats efter-
hand som verksamheter växlat. Un-
der de senare åren har en omvand-
ling av centrumdelarna i Moheda 
skett, där gator och planteringar fått 
en ny och mer ändamålsenlig utform-
ning. Det gamla kommunalhuset (se 
bild till höger) har byggts om och in-
rymmer idag matservering och bo-
stadslägenheter.   
 
 
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och områden 
Moheda kyrka är den äldsta bevarade kyrkan i Alvesta kommun. Det är en romansk korkyrka 
byggd omkring 1200. Kyrkan är murad i sten och ut- och invändigt putsad och vitkalkad (in-
vändigt är färgfragment från tidigare målningar framknackade). Samtliga tak är spåntäckta. 
Det är länets näst största medeltida kyrka efter Växjö domkyrka och en av få valvslagna. Den 
fristående klockstapeln i trä av klockbockstyp är belägen öster om kyrkan. 
 
Runt Moheda finns kulturområden i ett svagt kuperat landskap med vacker natur. Detta gör 
att de boende i samhället har nära tillgång till vackra utflyktsområden.  
 
Lidsjö mangårdsbyggnad med tillhörande ekonomibyggnader är utpekad som ett enstaka 
kulturminne av stort värde. 
 
Ett större område med kulturhistoriskt värde är Torp-Vegby. Bebyggelsen är spridd på en 
svag åsbildning. Vissa delar i söder har tagits i anspråk för villabebyggelse. De äldre man-
gårdsbyggnaderna är oftast parstugor i 2 eller 1½ plan, en del med verandor med snickar-
glädje. Hus som är oljemålade i ljusa färger är lika vanliga som rödfärgade hus.  
 
Horda-Ryd öster om Moheda är ett 
odlingslandskap präglat av laga skifte 
med välbevarade, högt belägna gårds-
bildningar från 1850-1900. Mangårds-
byggnaderna är av parstugekaraktär 
och ligger ofta monumentalt i landska-
pet.I området finns också ett gravfält 
och några ensamliggande rösen.  
 

 
Bild: Horda backar (Estvalls foto)  

 
 
 
Riktlinjer för landsbygdsdelarna runt Moheda 
För att värdena i de omgivande landsbygdsdelarna ska bestå är det viktigt att husen är bebodda och att det finns 
aktiva brukare av marken. Tidsanpassad upprustning måste därför kunna göras, men det bör ske med varsamhet 
så att de kulturhistoriska värdena inte går förlorade.  
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Nya byggnader bör i material, färg och utformning anpassas till den befintliga bebyggelsen och placeras med 
hänsyn till omgivningens natur- och kulturvärden.  Volym, takvinklar, fasadmaterial och färgsättning bör följa be-
fintliga mönster. 
 
Alla byar innehåller hela miljöer eller enstaka byggnader som har mycket höga kulturvärden utan att dessa sär-
skilt utpekats i någon plan. Varje byggnad och varje miljö bör behandlas med varsamhet om befintliga värden. 
 
 
Grönstruktur 
Idrott och fritidsaktiviteter  
Öster om Mohedaskolan finns ett rekreationsområde med motionsspår. Det finns goda förut-
sättningar för idrottsaktiviteter genom sporthall samt boll- och tennisplan i anslutning till Veg-
byskolan, tennisplan vid Mohedaskolan, och idrottsplats med bollhall och klubbstuga i syd-
västra delen av Moheda samhälle. Den senare drivs i regi av idrottsföreningen som är myck-
et aktiv. Mellan Moheda och Torpsbruk finns en ponnytravbana.   
  
Natur- och grönområden  
Inne i Moheda finns många vackra park- och grönområden i anslutning till Mohedaån. Från 
Torpsbruksvägen/Storgatan i nordöst sträcker sig ett omfattande grönområde genom de cen-
trala delarna av samhället mot sydväst, för att sluta med området kring kyrkan och kyrkogår-
den. I hela detta stråk slingrar sig Mohedaån fram, mer eller mindre tydlig i samhällsbilden. 
Grönområdena är så stora att vissa delar bör kunna prövas för ytterligare bebyggelse utan 
att den gröna miljön minskar i värde. 
 
Grönska för äldre 
Intill äldreboendet Furuliden finns stora naturparksområden med handikappvänliga gångsti-
gar. Eftersom flera av de boende har svårt att ta sig ut i naturen bör närmiljön utanför bygg-
naden och utanför lägenhetsfönstren innehålla växtlighet som synliggör årstidsväxlingarna. 
 
De centrala delarna med ån i centrum bör kunna utvecklas till angenäma promenadstråk där 
stigar och bänkar för vila gör dem lättillgängliga. Vid eventuell kompletterande bebyggelse 
bör även lättillängliga promenadstråk utmed ån anläggas i den mån de saknas, för att få en 
sammanhängande slinga på båda sidor av vattendraget. 
 
Hembygdsparken är en tillgång för alla åldrar genom att den är öppen och lättillgänglig med 
bra stigar och vägar. Där finns soffor för vila eller för en enkel fika. 
 
Områden för lek 
Moheda behöver genom sin långsträckta form flera lekplatser. Sådana finns också på lagom 
avstånd från bostadsområdena; norr om Vegbyskolan, på två platser i villaområdena väster 
om kyrkan, samt i norra och södra delarna av bostadsområdena öster om järnvägen.  
 
Hembygdsföreningen svarar för anordnandet av en naturanpassad lekmiljö i hembygdspar-
ken med klätterträd, klätterstenar och en ”gungskog”.  Där finns också möjligheter att bygga 
riskojor och annat som stimulerar barns fysiska aktivitet. 
 
Bedömningsgrund för lek och rekreation i bostadens grannskap 
Stora gator eller andra trafikstråk utgör barriärer framförallt för små barn och äldre personer. Därför bör bostads-
nära lekmiljöer och grönområden i första hand utgå från vad dessa grupper behöver ha i sin närhet utan att behö-
va passera en större gata eller järnväg. 
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Näringsliv 
Det finns arbetstillfällen inom både privat och offentlig service. Det senare främst inom vård, 
omsorg och utbildning. 
 
Kännetecknande för de industriella verksamheterna är att de har hög specialiseringsgrad 
grundad på kompetens, hantverk och högteknologi i samverkan. Flera av företagen är ex-
portinriktade med en global marknad. 
 
 
Service  
I centrum finns ett flertal detaljhandelsföretag och 
välsorterad dagligvarubutik. Där finns också 
förskole- och fritidsverksamhet, särskilt boende för 
äldre, bibliotek, brandstation, vårdcentral, tand-
vård, postservice och banker. 
 
Vegbyskolan och Mohedaskolan utgör tillsam-
mans en F-9 organisation för grundskolan. Vegby-
skolan har F-3 och Mohedaskolan 4-9. En fristå-
ende skola med F-4 startade hösten 2007 i Grän-
naforsa. Gymnasium finns i Alvesta.  
 
Bild: Hyreshus med affärsverksamhet i Moheda centrum   
 
 
Teknisk försörjning 
Kommunalt vatten och avlopp finns. Fjärrvärme är utbyggd i stora delar av tätorten. Bred-
band kan erbjudas genom fiberanslutning eller genom ADSL-uppkoppling via telenätet. Fi-  
beranslutning erbjuds dem som har fjärrvärme. I samband med grävningen för fjärrvärme har 
tomrör lagts ner med möjlighet till fiberanslutning.   
 
Återvinningsstationer finns på Västra Järnvägsgatan och Banérsgatan, återvinningscentral 
på Östanåkra industriområde.  
 
 
Kommunikationer 
Allmänna kommunikationer finns genom länstrafikens bussar. En genomförd tågtrafikutred-
ning har undersökt möjligheten att tillskapa en lokal tågpendel genom det samarbete som 
finns med kommuner söder- och norrut utmed stambanan. Moheda är en av de orter där 
möjligheten till tågstopp prövas (se även avsnitt 6.13.). Idag finns närmaste tågstopp i Alve-
sta, 12 km från Moheda.  
 
Växjö flygplats ligger ca 15 minuters bilväg från Moheda.  
 
Moheda är centralt beläget i förhållande till korsande vägar från Vegby, Torpsbruk, Musteryd, 
Ör, Kronobergshed, Slätthög.  
 
De östra och västra delarna av samhället förbinds genom en vägtunnel och en separat gång-
tunnel under stambanan. Närmaste planskilda korsning på södra stambanan finns i Gränna-
forsa (en tunnel med begränsad höjd). De begränsade kommunikationsmöjligheterna mellan 
östra och västra Moheda gör samhället sårbart. Järnvägen är idag ett besvärligt hinder. En 
kompletterande förbindelse mellan de två delarna av samhället är angelägen.  
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Öster om Moheda, i Boatorp, finns ett försäljningsställe för antikviteter. Om verksamheten 
utökas eller kompletteras med sidoverksamheter kan det bli nödvändigt med säkerhetshö-
jande vägförbättringar där.  
 
Mellan Torpsbruk och Moheda finns gång- och cykelväg med god standard. Även inom Mo-
heda finns gång- och cykelvägar utbyggda i vissa delar. Med tanke på elevströmmarna till 
och från Vegbyskolan och Mohedaskolan kan gång- och cykelvägnätet i samhället behöva 
ses över. Det finns beslut på att i samverkan med Vägverket fortsätta utbyggnaden av GC-
väg i den södra delen av Moheda, från centrum till Boatorp. Därefter bör det planeras för att 
på ett bra sätt kunna ta sig med cykel till badplatsen vid Sjöanäs.   
 
 
Fritid och turism  
Lokal matservering finns i centrala Moheda.   
 
Bland lokala sevärdheter och utflyktsmål kan nämnas hembygdspark, Moheda skolmuseum, 
Östregårds antikvitetsförsäljning, vandringsled i Svänanområdet, naturreservat kring sjön 
Fiolen, den gamla brunnsmiljön i Grännaforsa, Kronobergshedsområdet med golfbana, skjut-
bana, segelflyg m.m.  
 
Genom närheten till de lokala utflyktsmålen och omgivande vackra natur- och kulturmiljöer är 
Moheda och trakten däromkring väl lämpad för småskalig turismutveckling.  
 

 
Moheda har många föreningar och ett stort utbud 
av idrottsaktiviteter. Samlingslokaler är Moheda 
Värdshus, kyrkans församlingshem, missions-
huset, Filadelfiakyrkan, ”Logen” med biograf, 
idrottsföreningens klubbstuga.  
 
 
 
Bild: ”Logen” med biografen  
 

 
 
Utveckling och förnyelse. Förslag från lokala arbetsgrupper 
 
- Nya bostadshus i lantlig stil på Norregårdsbacken, Östregård och Södragärde. 
- Komplettering med bostäder norr om kyrkan. 
- Utveckling av företagsverksamheten bl. a vid korsningen väg 126/Slätthögsvägen 
- Skydda ”pärlor” som redan finns t ex. Kvarneket, Hembygdsparken, bymiljöer,  

naturområden m.m. 
- Uppfräschning av några områden, bl.a. parkeringsplatsen i centrum, mitt emot  

biblioteket 
- Ny GC-väg mellan idrottsplatsen, via Skarnen, till Kronobergshed och golfbanan,  

samt GC-väg Moheda-Sjöanäs badplats (parallellt med Växjövägen mot Ör) 
- Sänkt hastighet och avsmalning av gatan vid infarterna till marknadsplatsen och  

Rönnvägen. 
- Bättre vägbelysning Växjövägen/Storgatan 
- Vallen vid utfarten från Ryd mot Ör bör schaktas ner. 
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Konsekvenser för samhällsutveckling, boende och miljö 
• Områden med nya bostadshus i lantlig stil på Norregårdsbacken i västra Moheda, vid 

Klintabacken nordost om centrum samt i Östregård och Södragärde i Boatorp sydöst om 
Moheda. Utbyggnad med bostäder i de här områdena är en naturlig tätortsutveckling där 
samhällets investeringar i gator, va-nät m.m. kan byggas ut i takt med efterfrågan. 
       

• Utbyggnadsområden för bostäder strax norr och nordost om kyrkan samt söder om och i 
anslutning till befintlig bebyggelse vid Mäster Skölds väg. Hela eller delar av det öppna 
området norr om kyrkan kan utredas vidare för komplettering med lämplig bostadsform. 
Frågan studeras särskilt i en detaljplan, där värnandet av kulturmiljön kring kyrkan bör 
vara utgångspunkt. Omfattning, utformning och volym underordnas detta intresse. Fler 
bostäder i denna del av samhället ger goda boendevillkor och stärker centrum.  

      
• Utvecklingsområde för verksamheter öster och väster om väg 126, vid sydvästra infarten 

till Moheda. En utveckling för verksamheter i anslutning till en större förbifartsled gynnar 
såväl de boende i samhället som miljön.   
   

 Uppfräschning i centrum stärker orten. Den upprustning som påbörjats vid stationsområ- 
det får därigenom en naturlig fortsättning.    

  
 Ny GC-väg från idrottsplatsen och söderut är bra för miljön och för idrottsverksamheten. 

       
 Ortens närmaste badplats finns i sjön Furen, vid Sjöanäs. Många barn och ungdomar 

cyklar dit sommartid, och en separering av cyklande och biltrafiken på vägen till Ör vore 
därför önskvärd, på sträckan mellan samhället och nerfarten till badplatsen.  
       

 Separata cykelvägar är bra för boende, trafiksäkerheten och miljön men kostsamma att 
bygga, och det är troligt att utbyggnad utanför tätorten måste ske etappvis. Därför kan det 
vara lämpligt att förbereda marken för kommande cykelvägar i samband med att andra 
markarbeten görs i de aktuella områdena.    
  

 Befintlig planskild korsning under järnvägen behöver kompletteras med någon form av 
reservväg som ger möjlighet att upprätthålla kommunikationen mellan samhällets båda 
delar, om vägtunneln av någon anledning inte kan användas eller i en nödsituation av 
annat slag.      
  

 Trafiksäkerhetsåtgärder och vägbelysning som utformas efter omgivningens förutsätt-
ningar bidrar till bra boendeförhållanden.  

 
 Reservat för ev. framtida anslutningsväg till väg 126 från industrierna i centrum. Placering 

och dragning utreds i särskild studie.   
 
 Önskemål har framförts om att bygga om södra infarten från väg 126 till en mera trafiksä-

ker korsning, t.ex. som rondell eller T-vägskorsning.  
 
 
Nollalternativet 
Nollalternativet medför att kommunen inte har några utvecklingsmöjligheter. Både invånaran-
tal och arbetstillfällen minskar. Kommunens investeringskostnader hålls nere, men ej utnytt-
jade anläggningar genererar också en kostnad. Byggnader kan komma att rivas. Kommunen 
har ingen planberedskap och riskerar att inte kunna ta hand om uppkommande initiativ. De 
möjligheter som erbjuds genom närheten till Växjö stad och universitetet kan inte utnyttjas.  
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9.3.3.  Vislanda  
 
 
Fakta 
Antal invånare (dec 2007): 
  hela församlingen:  2 385  
  tätorten:  1 677 
Avstånd till Alvesta: 15 km  
Avstånd till Växjö: 30 km  
Antal företag i tätorten med  
minst 2 anställda: ca 55 st 
Antal hushåll  ca 1000 
Bostadsbehov under 10 år ca  15 – 20 lgh.  
   Särskilt boende Tillgodoses inom 
  bef. fastighetsbestånd 
   Bostäder för ungdomar Tillgodoses inom bef.  

fastighetsbestånd 
 
 
 
 

Antal sysselsatta i Vislanda tätort (2006): 
 
 Män Kvinnor Summa
Jord/skogsbruk, jakt, fiske 8 1 9
Tillverkningsindustri 382 98 480
Byggverksamhet 34 1 35
Handel, kommunikationer 39 30 69
Finansiell verks, företagstjänster 11 10 21
Utbildning 19 95 114
Vård, omsorg 9 117 126
Personliga o kulturella tjänster 5 11 16
Summa 507 363 870
 
 
Historik/Bebyggelseutveckling 
Fram till 1790-talet låg socknens centrum vid Gamla Prästgården, öster om nuvarande tätort. 
Flera fornlämningar vittnar om att platsen varit bebodd 
under lång tid. När den nya kyrkan stod klar i Lindås, 
sydväst om tätorten, etablerades ett nytt sockencentrum 
där. Där byggdes skola och affär, och flera hantverkare 
som hade både bostad och verksamheter i samma hus 
flyttade dit. 
 

Bild: Vägen från kyrkan ner till centrala Vislanda 
 
Det nuvarande samhället växte fram när Vislanda blev 
stationsort utmed Södra stambanan i mitten av 1800-
talet. Under 1870-talet utökades järnvägsförbindelserna 
genom banan mellan Karlshamn och Ljungby/Halm-
stad. Vislanda blev en järnvägsknut. Den kommersiella 
servicen flyttades till området runt stationen. Nya bo-
städer uppfördes och verksamheter utvecklades i snabb 
takt. 
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1914 blev Vislanda municipalsamhälle4, och bebyggelsen blev mer strukturerad. Bostäderna 
utvecklades från ren landsortsbebyggelse där de flesta bostadshusen hade stora gårdshus 
med plats för ved och ibland en hushållsgris, till en mera traditionell villabebyggelse. Flera av 
de gamla husen finns kvar och gör att hela bebyggelseutvecklingen fortfarande går att skönja 
från funktionalismens arkitektur till det senare 1900-talets prefabricerade villatyper.  
 
En del äldre hus bär tydliga drag av den arkitektur som inspirerats av järnvägens byggnader. 
Ett särskilt karaktärsdrag som återfinns i de flesta orterna utmed stambanan är de asymme-
triskt utformade uthusbyggnaderna, s.k. halva hus. Sådana finns också i Vislanda. År 1995 
gjorde Smålands Museum en bebyggelseinventering som ger en god bild av samhällets 
framväxt. 
 
 
Kulturhistoriskt värdefulla områden 
Vid Gamla Prästgården öster om Vislanda finns ett större sammanhängande fornlämnings-
område. Där har också loftboden utpekats som enstaka kulturminne av stort värde. 
 
Höga kulturhistoriska värden har Skeppshults 
hembygdsgård samt bebyggelsemiljön vid 
Vislanda kyrka inkluderande kyrka, kyrkstall, 
präst-gård och sockenstuga. 
 
Som ett värdefullt område är Piggaboda by 
utpekat (se bild till höger). Karaktäristiskt för byn 
är småskaligheten i den brukade marken i kom-
bination med byggnaderna och deras placering i 
landskapet. Tillsammans bildar detta en kultur-
historiskt intressant miljö. Intressanta är också 
namnen på byns gårdar.  
 
Efter järnvägen tillkom ”Linjen”, vägen som sträcker sig mellan Vislanda och Ljungby. Den 
var en gång Sveriges längsta och rakaste väg - därav namnet. Vislanda samhälle växte upp 
på båda sidor – öster och väster - om stambanan men också på båda sidor – norr och söder 
- om ”Linjen” där den mötte stambanan. På liknande sätt utvecklades samhället på östra si-
dan om stambanan. Norr och söder om Husebyvägen byggdes det nya hus, mestadels bo-
städer men också några verksamhetslokaler.  
 
Intill järnvägen utvecklades tidigt flera verksamheter, däribland Vislanda Ångsåg. Under den 
mest utpräglade urbaniseringsperioden på 1960-talet medverkade Ångsågen till att det av-
styckades villatomter och byggdes bostäder, avsedda för arbetarna, i närheten av arbets-
platsen. Därigenom präglade företaget också en del av bebyggelseutvecklingen.  
 
Riktlinjer för landsbygdsdelarna runt Vislanda 
För att de kulturhistoriska värdena ska bestå i de omgivande landsbygdsdelarna är det viktigt att husen är bebod-
da och att det finns aktiva brukare av marken. Tidsanpassad upprustning måste därför kunna göras, men den bör 
ske med varsamhet så att de kulturhistoriska värdena inte går förlorade.  
 
Nya byggnader bör i material, färg och utformning anpassas till den befintliga bebyggelsen. Fasadmaterial är i 
samtliga byggnader trä, och färgerna är rött och vitt.    
  

                                                 
4 Municipalsamhälle var förut en administrativ enhet för en tätort inom en landskommun. Inom sitt  område övertog det vissa av 
kommunens uppgifter. I princip gällde de byggnads- och hälsovårdsregler som tillämpades i städer. Tillkom genom 1862 års 
kommunalstadgar och upphörde med kommunreformen 1971.  
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Ny bebyggelse ska placeras med hänsyn till omgivningens natur- och kulturvärden. Volym, takvinklar, fasadmate-
rial och färgsättning bör följa befintliga mönster.  
 
Alla byar runt Vislanda innehåller hela miljöer eller enstaka byggnader som har mycket höga kulturvärden utan att 
dessa särskilt utpekats i någon plan. Varje byggnad och varje miljö bör behandlas med varsamhet om befintliga 
värden. 
 
 
Grönstruktur 
Inom tätorten finns mindre parker och planteringar. I 
centrum finns områden som används som parkmark. 
Öster om järnvägen, vid Östra torget, finns också ett 
parkområde. Dessa områden är viktiga inslag i centrum-
miljön och kan också användas som mötesplatser vid 
olika evenemang och aktiviteter för barn och ungdomar. 
Senare års bebyggelseområden binds samman med de 
äldre områdena genom naturområden med gång- och 
cykelvägar. 
 
Vid ombyggnaden 1994-95 av genomfartsgatan vid 
korsningen med järnvägen, omdanades hela centrum-
delen. Med beläggningar, belysning och trädplantering 
fick gatan en vacker inramning med mycket grönska. 
 

Bild: Brända tomten och rondellen på Storgatan 
 
 
Tätortsnära naturområden 
Söder om tätorten i anslutning till badet finns ett tätortsnära rekreationsområde. Andra ströv-
områden nära tätorten finns nordväst om Brånan. Den gamla kyrkvägen används av många 
för närrekreation. Den bör iordningställas så att den bildar en sammanhängande slinga. Vid 
Mellansjön öster om Vislanda finns motionsspår och rösade vandringsstigar.  
 
Grönska för äldre 
Intill äldreboendet Björkliden finns stora naturparksområden med handikappvänliga gångsti-
gar. Eftersom flera av de boende på Björkliden har svårt att ta sig ut i naturen bör närmiljön 
utanför byggnaden och utanför lägenhetsfönstren innehålla växtlighet som synliggör årsti-
dernas växlingar. 
 
Parkområden för lek 
För bostäderna längst i söder finns en lekplats strax väster om badet, och för området öster 
om järnvägen och söder om Husebyvägen finns en lekplats vid Östra Torget. Vid Vinkelgatan 
finns en lekplats, och i anslutning till marklägenheterna vid Soldatvägen/Glasmästaregatan 
finns det också ett lekområde, liksom inom kvarteret Smeden vid Sockenvägen.   
 
En tidigare lekplats norr om Husebyvägen i hörnet Gårdsvägen/Esplanaden har tagits bort.  
Eftersom denna del av samhället är starkt begränsad av trafikstråken Husebyvägen i söder, 
Södra stambanan i väster och väg 126 i öster/norr bör det övervägas om det går att återska-
pa en lekplats för de mindre barnen.  
 
För större barn finns riklig tillgång till plats för kojor och liknande i naturområdena som omger 
samhället. 
 
 De bäckar som rinner genom samhället är också en del i en levande park- och naturmiljö 
som bidrar till ett biologiskt rikare liv, samtidigt som det är stimulerande för barns kreativitet. 
Faran för olyckor får dock inte underskattas. 
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Vislanda skolskog 
Söder om Vislandaskolan, i anslutning till skolgården, finns ett kommunägt skogsområde 
som används av elever och lärare för undervisning och upplevelser i samarbete med projek-
tet ”Skogen i skolan” och Skogsstyrelsen. Promenad- och motionsslinga har anlagts inom 
området.  
 
Plats för odling 
Villatomterna är stora och bidrar till att ge ett grönt och lummigt intryck. Önskemål om od-
lingslotter har framförts, och sådana bör kunna tillskapas om intresse finns. Områden lämpli-
ga för detta ändamål bör ligga ganska centralt på promenad- eller cykelavstånd till tätorten. 
Om de anläggs på kommunal mark får man i detaljplan eller genom avtal ta ställning till hur 
de kan disponeras.  
 
Bedömningsgrund för lek och rekreation i bostadens grannskap 
 Stora gator eller andra trafikstråk utgör barriärer framförallt för små barn och för äldre personer. Därför bör 

bostadsnära lekmiljöer och grönområden i första hand utgå från vad dessa grupper behöver ha i sin närhet 
utan att behöva passera en större gata. 

 
 Återskapande av en lekplats för de mindre barnen i bostadsområdet öster om stambanan och norr om Huse-

byvägen bör övervägas.   
 
 
Näringsliv 
Det finns många arbetstillfällen inom både privat och offentlig verksamhet. Offentlig verk-
samhet finns främst inom vård, omsorg och utbildning. 
 
Vislanda är präglat av en aktiv företagsamhet, framför allt inom tillverkningsindustri och med 
anknytning till skogsnäringen. Kännetecknande för industriverksamheten är att den har hög 
specialiseringsgrad grundad på kompetens, hantverk och högteknologi i samverkan. Flera av 
företagen är exportinriktade. Som ett exempel på nyskapande företag med unik verksamhet 
kan nämnas Veg Tech AB, vars produktion är av biologisk art och avsedd att ge såväl tek-
niska miljöförbättringar som skönhetsupplevelse i den byggda miljön. 
 
Turism  
Genom närheten till Huseby bruk och andra lokala utflyktsmål, utbyggnad av cykelleder samt 
flera fritidshusägare från andra länder, lämpar sig Vislanda väl för småskalig turismutveck-
ling med särskild inriktning på friluftsliv och fiske.   
 
 
Service och offentlig verksamhet 
I centrum finns dagligvarubutiker och detalj-
handelsföretag. Där finns också bank- och 
postservice, vårdcentral, tandläkare, apotek, 
värdshus, bibliotek, brandstation. Samt 
förskola, grundskola (F-9), skolfritidsverk-
samhet, fritidsgård, särskilt boende för äldre. 
Närmaste gymnasieskola finns i Alvesta.  
 

Bild: Storgatan mot järnvägen 
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Teknisk försörjning, kommunikationer 
Tätorten har kommunalt vatten och avlopp. Fjärrvärme har byggts ut i stora delar av tätorten. 
Återvinningsstationer finns vid kiosken i centrala Vislanda och på Husebyvägen. Återvin-
ningscentral finns vid Olvägen.   
 
Invånarna i Vislanda tätort kan idag erbjudas bredband genom fiberanslutning eller genom 
ADSL-uppkoppling. ADSL erbjuds dels genom Telia, dels genom Wexnet. I samband med 
fjärrvärmeutbyggnaden har tomrör lagts ner för att underlätta framtida kabeldragning. Delvis 
har fiberkabel dragits i dessa rör men är inte heltäckande i tätorten. Idag begränsas alltså 
fibererbjudandet till dem som har fjärrvärme.  
 
Allmänna kommunikationer finns genom  länstrafikens bussar.  
 
En genomförd tågtrafikutredning har undersökt möjligheten att tillskapa en lokal tågpendel 
(se avsnitt 6.13). Vislanda är en av de orter där möjligheten till tågstopp prövas, men frågan 
behöver utredas ytterligare. Skötseln och underhållet av nuvarande gångtunnel under stam-
banan fungerar inte tillfredsställande. Banverket äger tunneln och har ansvar för dess skötsel 
och underhåll. Skötselfrågan sammanhänger med vilka beslut som fattas om en eventuell 
tågpendeltrafik.    
 
VIDA Timber AB har eget lastområde inom sin fastighet i direkt anslutning till Södra stamba-
nan och har också egna godståg för transporter av timmer och sågat trä.   
  
I södra delen av järnvägsområdet i Vislanda finns en terminal som är anpassad för lastning 
och lossning av gods. Temporärt sker timmerlastning där, men genom de befintliga stickspå-
ren är området möjligt att använda för fortsatt godshantering. Om detta sker bör trafiklös-
ningar för angöring med lastbil utredas.   
 
Det finns stickspår för godstrafik till Stenas återvinningsanläggning och till A-betong söder 
om tätorten. I det området ligger också en numera nedlagd impregneringsanläggning, där 
den förorenade marken har renats i ett omfattande saneringsprojekt.  
 
 
Gång- och cykelvägnät 
Gång- och cykelvägar finns utbyggda inom tätorten i vissa delar. Det är önskvärt att den 
gamla banvallen på delen mellan Ljungby kommun i väster, över Vislanda och söderut mot 
Grimslöv får en upprustning i de delar som är användbara för cykeltrafik. Där banan är bort-
grävd kan cykeltrafiken gå på mindre byvägar.   
 
 
Fritid  
Vislanda har många föreningar och ett stort utbud av idrottsaktiviteter. Det finns utomhusbad, 
sporthall, idrottsplats med bollplaner. Några kilometer öster om orten finns Mellansjöns re-
kreationsområde med motionsspår och rösade vandringsleder. Söder om Vislandsskolan, i 
den s.k. skolskogen, har anlagts en belyst promenad- och motionsslinga.  
 
I Vislanda finns flera samlingslokaler: värdshuset, kyrkans församlingshem, pingstkyrkan, 
IOGT-lokalen, Vislandaskolans matsal (Djupa Kajäng), samlingslokal och matsal på äldrebo-
endet Björkliden, idrottsplatsens klubbstuga. 
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Motstående intressen 
F.d. Ångsågen i Vislanda, som numera ingår i Vida Timber AB, är fortfarande en av de störs-
ta arbetsplatserna. I omedelbar anslutning norr om sågen finns en fjärrvärmeanläggning, 
som är beroende av närheten till sågverket. Av miljöskäl påverkar de båda anläggningarna 
utvecklingen av samhället. Nya bostäder bör inte lokaliseras till deras närområde.  
 
Södra stambanan kommer att uppgraderas för tåg som kan färdas i minst 250 km/h. Ett prio-
riterat miljömål är ökade transporter på järnvägen. Godstågen kommer att dimensioneras för 
längder upp till 750 meter. Bullermässigt kan störningarna från järnvägen därmed öka. Be-
fintliga bullerskydd behöver troligen förstärkas.  
 
 
Utveckling och förnyelse. Förslag från lokala arbetsgrupper. 
- Olvägens förlängning till väg 126 norr om samhället är angelägen, både för att få bättre 

tillgänglighet till industriområdet och för en bättre boendemiljö i centrum, som därigenom 
kan avlastas från genomfart för tung trafik.    

- Nytt läge för brandstation vid Norra infarten från väg 126.   
- Ny rondell i korsningen mellan Storgatan/Olvägen/Sockenvägen.  
- Ny rondell vid södra infarten från väg 126.    
- Nya bostäder i området mellan Björkliden och kyrkan.    
- Förtätning med bostäder i form av flerfamiljshus eller marklägenheter i centrumdelarna 

vid kiosken och i kvarteret Garveriet vid Gröna gatans östra del.  
- Utredning för eventuellt nya bostäder i anslutning till Kojtasjön.   
- Iordningställande av gamla järnvägsbanken mellan Vislanda och Ljungby.  
- Iordningställande av de tätortsnära promenadstråken.   
- Ny gång- och cykelväg mellan Björkliden och kyrkan.  
-  
 
Konsekvenser för samhällsutveckling, boende  och miljö 
• Utbyggnad av Olvägen till väg 126 norr om samhället avlastar centrum från den tunga 

trafiken till och från det nordvästra industriområdet. Genom en direkt anslutning från in-
dustrierna till väg 126 ökar boendekvaliteterna, och den totala mängden utsläpp minskar.
       

• Nytt läge för brandstation ger trafikmässiga fördelar vid en placering i nära anslutning till 
väg 126. Full effekt uppnås inte förrän Olvägen har byggts ut (detaljplan för förlängning 
av Olvägen fram till väg 126 har antagits). Olycksrisken i centrum och kring skolan mins-
kar. Idag finns ett riskmoment i själva inställelsen genom att brandmän som färdas i sina 
privata bilar på väg till en utryckning inte är i utryckningsfordon. Flyttning av befintlig 
brandstation är beroende av att det finns ekonomiska förutsättningar i budget, oavsett när 
en flyttning kan ske. 

 
 En eventuell framtida ny infart från väg 126 till industrierna söder om Vislanda bör utre-

das. En ny infart skulle möjliggöra utveckling av verksamhetsområde för företag med mil-
jöprofil vad gäller verksamhetsidé och/eller val av transportbärare.   
      

• Nya rondeller kan ge en lugnare trafikrytm och bidra till en trafiksäkrare miljö. Rondeller-
na tar mycket mark i anspråk. Planmässigt ska det finnas utrymme för en eventuell fram-
tida cirkulationsplats i korsningen väg 126 och östra infarten till Vislanda. 

 
 Vida Timber AB är en av Vislandas största arbetsplatser och det är angeläget att företa-

get kan fortsätta att utvecklas. Nya bostäder bör inte lokaliseras till dess närområde. 
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 Södra stambanan kommer att uppgraderas för tåg som kan färdas i minst 250 km/h. 
Ökade transporter på järnvägen är ett prioriterat miljömål. Godstågen kommer att dimen-
sioneras för längder upp till 750 meter. Bullermässigt kan störningarna från järnvägen 
därmed öka. Bullerskyddet behöver troligen förstärkas. Bostäder i nära anslutning till 
Södra Stambanan bör förses med bullerskydd som ger en god bostadsmiljö såväl inom-
hus som vid uteplatser. 

 
 Nya bostäder i centrum bidrar till en trivsam centrumutveckling och stärker servicen. Det 

ger också ett ordnat och prydligt intryck, vilket höjer värdet på centrala fastigheter för så-
väl ägare av obebyggd mark som för grannar.  

 
 Det finns behov av fler bostäder anpassade för rörelsehindrade och/eller äldre. Nybygg-

nation kan ske i kommunal eller privat regi.   
 
 Beträffande nya bostäder vid Kojtasjön så har Vislanda ingen större sjö i sin närhet. Bad-

möjligheter finns dock i form av friluftsbadet. För attraktivt boende i närhet av vatten finns 
inget tydligt alternativ. Ett eventuellt boende vid Kojtasjön bör utredas med utgångspunkt 
från att sjön har mycket höga naturvärden (klass 2 enligt länets naturvårdsprogram och 
klass 2 i våtmarksinventeringen) och är recipient för vatten från reningsverket. 

 
 Utveckling av gång- och cykelvägar i närområdet är viktiga för trevnaden och folkhälsan. 

Banvallsleden bör så långt möjligt följa den riktiga sträckningen. Leden gynnar lokal tu-
rismutveckling. Nordväst om Brånan finns en rest av gamla kyrkvägen kvar. För närre-
kreation och som en kulturhistorisk rest är det bra om kyrkvägen är kvar som gångväg.
       

 Gång- och cykelväg mellan de centrala delarna av samhället och kyrkan fyller ett behov 
av trafiksäker led för alla åldersgrupper som har kyrkan som målpunkt.   

 
 
Nollalternativet, generell bedömning 
Nollalternativet medför att kommunen inte har några utvecklingsmöjligheter. Både invånaran-
tal och arbetstillfällen minskar. Kommunens investeringskostnader hålls nere, men outnyttja-
de anläggningar genererar kostnader. Byggnader kan komma att rivas. Kommunen har ingen 
planberedskap och riskerar att inte kunna ta hand om uppkommande initiativ. De möjligheter 
som närheten till Växjö stad och universitet erbjuder kan inte utnyttjas.  

 
 

Sammanfattning  
Förtätning och omdaning inom befintlig centrummiljö bedöms inte medföra betydande miljö-
påverkan enligt MB kap. 6, om det inte kommer att finnas verksamheter som kräver tillstånd 
enligt MB kap. 7 § 28 a. I detaljplanearbetet ska en behovsbedömning göras där slutlig ställ-
ning tas oberoende av vad detaljplanen ger utrymme för.  
 
En eventuell bebyggelse i anslutning till Kojtasjön, liksom eventuell framtida ny väganslutning 
från väg 126 till industrier söder om Vislanda, kan ge betydande miljöpåverkan och en miljö-
konsekvensbeskrivning ska därför upprättas.  
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9.3.4.  Grimslöv   

 
Fakta 
 
Antal invånare (dec 2007): 
  hela församlingen,  1 639  
  varav i Grimslövs samhälle 595 
Avstånd till Alvesta: ca 20 km  
Avstånd till Växjö: ca 22 km  
Antal företag i tätorten med 
minst 2 anställda: 10-15 st  
Antal hushåll  ca 250 
Bostadsbehov under 10 år ca  10 – 15 lgh.  

Särskilt boende Behovet tillgodoses inom  
bef. fastighetsbestånd 

   Bostäder för ungdomar Tillgodoses inom bef.  
fastighetsbestånd 
 
 
 

Antal arbetstillfällen i tätorten Grimslöv  (2006): 
 
 Män Kvinnor Summa
Jord- och skogsbruk, fiske, jakt 4 1 5
Tillverkningsindustri 40 7 47
Byggverksamhet 7 0 7
Handel, kommunikationer 30 14 44
Finansiell verks, företagstjänster 3 8 11
Utbildning 3 38 41
Vård och omsorg 0 41 41
Personliga och kulturella tjänster 1 2 3
Ej specificerat 1 0 1
Summa 89 111 200
 
Historik/Bebyggelseutveckling 
Få platser i länet kan mäta sig med Skatelöv när det gäller stora och sammanhängande 
jordbruksmarker. En stor del av den brukade marken har tillkommit efter sjösänkning och 
dikningsföretag. Den rika förekomsten av fornlämningar vittnar om att bygden varit bebodd 
mycket länge. Nutidens byggnader som hör till jordbruken är oftast ganska stora och med 
vacker och karaktärsskapande arkitektur. Flera 
av de större gårdarna har bildats genom sam-
manläggning av mindre enheter. Bebyggelsen 
har vuxit fram utmed vägarna, och många bo-
stadshus ligger vackert inbäddade i parkliknan-
de trädgårdar. Flera ekonomibyggnader har 
också en vacker arkitektur som är mer vanlig i 
Skåne än i det småländska landskapet. Områ-
det kring kyrkan var förr socknens centrum, men 
när järnvägen kom flyttades tyngdpunkten till 
stationsområdet i Grimslöv.  

 
Bild: Mangårdsbyggnad i Grimslövs by  

 
I slutet av 1800-talet startade Grimslövs Folkhögskola. Skolan har haft stor betydelse för 
folkbildningen bland länets ungdomar och påverkat dem genom såväl utbildningarna som de 
värdegrunder skolan bygger sin verksamhet på.  
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Byggandet av järnvägen Karlshamn-Vislanda igångsattes i början på 1870-talet. Järnvägslin-
jen drogs längs Åsnens västra strand, och vidare över Grimslöv till Vislanda. Allteftersom 
järnvägstrafiken ökade i omfattning, växte också byggnader och verksamheter såsom affä-
rer, bank, kaféer fram i anslutning till stationsområdet. Byggnaderna präglades av tidens stil-
ideal. 
 
År 1950 blev området kring järnvägsstationen detaljplanelagt. Något senare gjordes också 
en byggnadsplan för området kring folkhögskolan. När det dåvarande ålderdomshemmet 
Össalid byggdes nära folkhögskolan förstärktes detta område och kompletterades med flera 
nya villor. I mitten på 1950-talet utvecklades därför villabebyggelsen parallellt i stationssam-
hället och i området vid folkhögskolan.  

 
Utbyggnaden avstannade så småningom i folk-
högskoleområdet men fortsatte i Grimslövs sam-
hälle fram till 1990-talet. 
 
Byggnadsplanerna har utgått från de större 
vägarna och järnvägen, och kvarteren formar sig 
kring dessa stråk. När järnvägen togs bort om-
vandlades järnvägsområdet till ett centralt 
parkstråk, som har genomgått en större upprust-
ning. 
 
Bild: Villabebyggelse i centrala Grimslöv 

 
 
Lokal utvecklingsgrupp med utgångspunkt från Föreningslokalen 
Den lokala samhällsföreningen ”Grimslöv Mitt i Fågelriket” arbetar med att driva utvecklings-
frågor utifrån ortens egna behov. Basen för arbetet har varit utveckling av Föreningslokalens 
användningsområden och aktiviteter.   
 
Samhällsföreningen vill bland annat utveckla turistnäringen och skapa aktiviteter för olika 
intressegrupper och olika åldrar. Föreningen har 
arbetat för att få Banvallsleden, en cykelled, att 
dras via Grimslöv. En rastplats för cyklister har 
gjorts i ordning i samhället, där det också planeras 
för att utveckla en s.k. generationspark. Ytterligare 
ett exempel på projekt som föreningen har tagit 
ansvar för är anläggandet av en badplats vid 
Skatelövsfjorden.   
 

Bild: Föreningslokalen i Grimslöv  
 
 
 
Kulturhistoriskt värdefulla områden och områden med höga naturvärden 
Ett område i Skatelövs socken med stora kulturhistoriska värden är Huseby-Skatelöv-
området. Huseby har en särskild plats i den småländska brukshistorien. Bruksherrgården  
med sina byggnader (ladugårdar, kvarn, såg, byggnader för järnframställning samt bostäder 
för de anställda) är en del av ett system som påverkat ett stort omland. Huseby har fortfaran-
de en mycket stor betydelse för ett större omland, även om verksamheterna idag är mer för-
knippade med upplevelseturism. Huseby levandegör kulturhistorien och knyter ihop kultur, 
natur, aktivt brukande med turism och intar på så sätt en central roll i regionen vad gäller 
besöksnäring.  
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Kring Skatelövsfjordens norra del finns flera grav-
fält av olika ålder och typer. Gravfälten visar på en 
lång bebyggelsehistorisk kontinuitet. Skatelövs 
sockencentrum har medeltida ursprung, vilket den 
övergivna kyrkplatsen vittnar om. Den nuvarande 
kyrkan uppfördes 1820, cirka 100 meter väster om 
den gamla kyrkan.   
 

Bild: Skatelövs kyrka och församlingshem 
 
 
 
På östra sidan av Skatelövsfjorden finns ett område i Vrankunge, där det höga kulturvärdet 
utgörs av allmogebebyggelsen i det ålderdomliga kulturlandskapet.  
 
Exempel på enskilda byggnader med särskilt stort värde är Norregårds gästgiveri i Gottåsa, 
herrgården i Sunnanvik och sergeantbostället Agnäs. 

 
Områdena runt Salen och Åsnen har mycket höga 
naturvärden där Husebymaden utmärker sig särskilt. Ett 
annat område med höga naturvärden är Ströby och Grims-
löv där värdena är knutna till de landskapsmässiga, geo-
vetenskapliga och biologiska värdena. Flera reservat har 
bildats, bl.a. fågelskyddsområden i Åsnen. 
 
Bild: Gammal ängslada vid Blodberget i Odensjö 
 

 
 
Riktlinjer för de omgivande landsbygdsdelarna 
För att värdena i det omgivande kulturlandskapet ska bestå är det viktigt att husen är bebodda och att det finns 
aktiva brukare av marken. Tidsanpassad upprustning måste därför kunna göras, men det bör ske med varsamhet 
så att de kulturhistoriska värdena inte går förlorade. Nya byggnader bör i material, färg och utformning anpassas 
till den befintliga bebyggelsen och placeras med hänsyn till omgivningens natur- och kulturvärden.  Volym, tak-
vinklar, fasadmaterial och färgsättning bör följa befintliga mönster. 
 
Alla byar innehåller hela miljöer eller enstaka byggnader som har mycket höga kulturvärden utan att dessa sär-
skilt utpekats i någon plan. Varje byggnad och varje miljö bör behandlas med varsamhet om befintliga värden. 
 
 
Grönstruktur 
I de centrala delarna av Grimslövs samhälle finns flera grönområden i nära anslutning till 
bostäderna. Däremot saknas större skogsområden, med undantag av den sydvästra delen 
där det finns ett skogsparti runt idrottsplatsen. Det finns inte något vattendrag i bostädernas 
direkta närhet. Badplatsen vid Sjöby är därför mycket viktig för dem som bor i Grimslöv med 
omnejd.  
 
Lekplatser finns väl fördelade i närområdena till villabebyggelsen. Den lokala utvecklings-
gruppen har anordnat rastplatser för cyklande på Banvallsleden som kan användas även av 
ortsbor som vill ha en plats att gå till för vila och avkoppling. Skolans lekplats har genomgått 
en upprustning som ger goda möjligheter för kreativa lekar och aktiviteter. Upprustningen har 
uppmärksammats för sin genomtänkta anpassning till funktionshindrade barn och elever.    
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Idrottsplatsen och dess verksamheter har ett högt värde för dem som utövar idrott. Upprust-
ningen och anläggandet av ett parkstråk i centrumdelen bidrar till att utveckla och höja den 
gröna strukturen.  
 
 
Näringsliv 
Huvuddelen av arbetsplatserna i Grimslöv finns inom den offentliga verksamheten; skolverk-
samheter, barnomsorg samt äldreomsorg. Den största privata arbetsgivaren är GAPRO som 
med hög teknologi förädlar trävaror.  
 
 
Turism och service 
Den lokala utvecklingsgruppen arbetar aktivt för att utveckla turismen. I första hand gäller det 
cykelturister på Banvallsleden men det finns även andra grupper av besökande med särskil-
da intressen, t.ex. de som är intresserade av att studera fåglar.   
 
Föreningslokalen med sina övernattningsmöjligheter, kiosken, värdshuset, banken samt affä-
ren med bensinförsäljning och viss postservice är serviceinrättningar som ger lokal service till 
såväl permanentboende som besökare.   
 
 
Utbildning 
Skatelövsskolan som byggdes 1965 är idag F-6 skola. Från och med det sjunde skolåret går 
eleverna i Vislandaskolan. Gymnasium finns i Alvesta. Den fristående F-6 skolan Blenda 
startade sin verksamhet hösten 2006. Friskolan 
hyr sedan hösten 2008 lokaler i den f.d. kommu-
nala skolan i Lönashult.   
 
Strax intill Skatelövskolan ligger kommunens dag-
hem Grimsgården. Daghemmet Kullebo på Kulls-
vägen drevs tidigare som personalkooperativ, men 
är nu en fristående avdelning till Grimsgården.  
 
Grimslövs folkhögskola (se bild till höger), i Grims-
lövs by nordost om samhället, är internatskola för 
vuxna.  

 
 
Teknisk försörjning, kommunikationer 
Kommunalt vatten och avlopp finns. Bredbandsuppkoppling kan ske genom ADSL-
uppkoppling via telenätet, dels genom TeliaSonera och dels genom Wexnet. Fiber finns i 
begränsad omfattning, och fastigheter utmed fibersträckning kan erbjudas anslutning, men 
anslutning är inte förberedd med tomrör.   
 
Återvinningsstation finns på Stationsgatan, återvinningscentral bakom föreningslokalen.  
 
Allmänna kommunikationer finns genom länstrafikens bussar. Till Växjö flygplats är det ca 25 
km. Järnvägsstationer finns i Alvesta och Växjö. 
 
 
Gång- och cykelvägnätet 
En sedan länge efterfrågad gång- och cykelväg utmed vägen mellan Grimslövs centrum och 
fram till allén upp till folkhögskolan har anlagts och invigdes i slutet av maj 2008. En cykelväg 
bör också anläggas mellan centrum och Åavallen.   
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Fritid  
Grimslöv har många föreningar och ett stort utbud 
av idrottsaktiviteter. En badplats har anlagts vid 
Sjöby. Folkhögskolan har en idrottshall, och på 
Skatelövsskolan finns en mindre gymnastiksal. 
Söder om samhället finns idrottsplats med boll-
planer samt motionsspår.  
 
Samlingslokaler: Föreningslokalen i Grimslöv 
med bibliotek och biograf, Grimslövs folkhög-
skola, Skatelövsskolan, församlingshemmet vid 
kyrkan, idrottsföreningens klubbstuga, Odensjö 
gamla skola, Vrankunge gamla skola (se bild).  
 
     
Utveckling och förnyelse. Förslag från lokala arbetsgrupper 
 
- Marklägenheter för äldre med tillhörande samlingslokal och ”sinnenas trädgård”. 
- Prisvärda lägenheter för unga och gamla.    
- Nya bostadstomter i nordost utmed vägen mot Huseby.   
- Gång- och cykelväg mellan folkhögskolan/kyrkan och centrum, mellan Åa-vallen och 

centrum, och till Torne på gamla banvallen.    
- Den tunga trafiken till GAPRO leds på ett trafiksäkrare sätt, i framtiden utanför samhället. 
- De mest trafikerade småvägarna får hård beläggning och snöröjningen förbättras. 
- Rastplats vid Salens södra strand utmed väg 23.    
- Badplats vid Åsnen (Sjöby).     
- Generationspark – en spontan mötesplats med skiftande aktiviteter för alla åldrar. 
- Stödet till idrottsanläggningarna och ungdomsföreningarna bibehålles och ökas. 
- Delar av banvallen röjs för motion och promenader.   
- Motionsspår.      
- Underlätta för företag som vill etablera sig.    
- Önskvärd verksamhet: vandrarhem.     
- Snabb datakommunikation för så många som möjligt.   
- Samlingslokalerna är viktiga och det finns behov av ungdomslokal.  
- Ny plats för återvinningsstationen.     
- Bensinpumpen vid affären flyttas enligt förslag.  
 
Konsekvenser för samhällsutveckling, boende och miljö   
 Marklägenheter i prisvärd nivå och lämpliga för såväl äldre som unga är en efterfrågad 

boendeform. Lämplig placering kan vara bakom brandstationen. Det skulle kunna ge en 
förstärkning av centrum och utformas med en fin inre gårdsmiljö. Ny detaljplan behövs.  

 
 En ”sinnenas trädgård” är stimulerande för alla generationer men betyder mest för dem 

som inte själva kan förflytta sig längre sträckor. Inledningsvis bör det prövas i anslutning 
till hus där det bor äldre personer.  

 
 I södra delen av Grimslöv finns färdiga tomter som kan bebyggas. Om intresset är större 

för att bygga utmed vägen mot folkhögskolan och Huseby bör detta prövas positivt. Vat-
ten och avlopp finns utbyggt. Byggnadernas placering och utformning anpassas till om-
givningen. Tomterna anpassas så att ett reservat för gång- och cykelväg skapas. 

 
 Gång- och cykelväg mellan centrum och Åavallen kan eventuellt utformas som en bred-

dad vägren. Vägverket är huvudman.   
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 Iordningställandet av banvallsleden är positivt för samhällsutvecklingen. Upprustningen 
har påbörjats på ett föredömligt sätt genom den lokala utvecklingsgruppens försorg.  

 
• Ny tilllfartsväg till GARPO innebär stora ingrepp och höga kostnader. För företagets ut-

veckling och för miljön vore en ny väg positivt, men för dem som har tomter mot den 
tänkta vägen kan det upplevas negativt. Ett genomförande bedöms inte vara möjligt inom 
överskådlig tid.  

 
• Hårdbeläggning av de mest trafikerade småvägarna och förbättrad snöröjning ger allmänt 

bättre förhållanden för såväl boende som verksamhetsutövare. Kostnaderna måste vä-
gas  mot andra prioriterade åtgärder.  

 
• Badplats och Generationspark är idéer som tagits fram av den lokala utvecklingsgruppen, 

som också står för genomförandet. Båda anläggningarna är positiva företeelser som 
gagnar ortsbefolkningen på ett speciellt sätt, främst genom att de underlättar möten mel-
lan människor i alla åldrar.  

 
• Företag som vill etablera sig och utveckling av vandrarhem är bra för samhällsutveck-

lingen och bör så långt möjligt behandlas positivt.  
 
• IT-bredband är utbyggt i samhället.  
 
• Samlingslokaler är viktiga för en orts utveckling. För ungdomsgrupperna är det viktigt att 

det finns en plats dit de är välkomna. Bäst är om ortsbor, inklusive ungdomar, själva for-
mar förslag och verksamhet. 

 
• Återvinningsstationen i Grimslöv har fått nytt läge.  
 
• Bensinpumpen vid affären har flyttats.  
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Grimslöv  
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9.3.5.  Torpsbruk  
 
 
Fakta 
Antal invånare (dec 2007):   
  Moheda församling:  2 903 
  därav i Torpsbruks tätort: 352 
  
Avstånd till Alvesta: 14 km 
Avstånd till Växjö: 27 km 
Antal företag i tätorten med  
minst 2 anställda: 5-10 st  
Antal bostadshushåll ca 150  
Bostadsbehov under 10 år Inga nya lägenheter i fler- 

bostadshus 
   Särskilt boende Behovet tillgodoses inom 
  bef. fastighetsbestånd 
  Bostäder för ungdomar Tillgodoses inom bef.  
  fastighetsbestånd 
 
 
 
 
 
Antal sysselsatta inom tätorten Torpsbruk (2006): 
 

 Män Kvinnor Summa
Jord- och skogsbruk 1 0 1
Tillverkningsindustri 72 15 87
Handel, kommunikationer 1 0 1
Vård och omsorg  3 10 13
Summa 77 25 102

 
 
Historik/Bebyggelseutveckling 
Torpsbruk ligger i ett gammalt kulturlandskap med åkrar och betesmarker. Pukaström sling-
rar sig i nordsydlig riktning genom samhället. Flera byggnader från det gamla bruket ligger 
kvar på västra sidan av ån.  

 
Byn Torp har haft sågverk ända sedan slutet av 1600-
talet. Torp bestod då av tre hemman, som i början på 
1800-talet lades samman till herrgården Torp. På herr-
gårdens marker vid Pukaströmsfallen iståndsattes kring 
1860-talets början en masugn och byggdes ett järnverk, 
och detta blev grunden till samhället Torpsbruk. Bruket 
sysselsatte då 60 personer. Verksamheten utvecklades 
och förändrades över tiden. Under en period tillverkades 
lokomobiler och tröskverk och senare turbiner.  
 

 
Bild: Pukaström i centrala Torpsbruk, med den gamla masugnen på andra sidan  

 
Den tidigare bostadsbebyggelsen kring bruket kompletterades under 1960- och 1970-talen 
med villabebyggelse i samhällets västra del. Samhället har i förhållande till småhusbe-
byggelsen ett stort antal lägenheter i flerbostadshus, som uppfördes under 1950-, 1960- och 
1970-talen för att ge bostäder åt bl.a. anställda på bruket. I sydvästra delen av samhälle 
finns ett antal obebyggda småhustomter till försäljning.  
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Skolan i Östanåkra, söder om Torpsbruk, fanns kvar fram till år 1985, men är idag pri-
vatbostad.   
 
En ny cykelväg förbinder Torpsbruk med Moheda och underlättar förbindelserna mellan de 
två samhällena.  
 
Riktlinjer 
 Samhällets karaktär av brukssamhälle med småskalig villabebyggelse bör framhållas. Torpsbruk kan vara en 

attraktiv landsbygdsby med brukstraditioner.  
    
 Det finns inget behov av ytterligare lägenheter i flerbostadshus.  

 
 
Kulturhistoriskt värdefulla områden och byggnader, samt områden med höga 
naturvärden 
I Torpsbruk finns flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader, bl.a. masugn, bruksherrgård, 
industrilängor och kvarnbyggnad. Torps by har kulturhistoriskt värde. Runt Torpsbruk finns 
flera kulturområden i det vackert kuperade landskapet, vilket ger de boende i samhället rik 
tillgång till vackra utflyktsområden.  
 
Stråkån-Pukaström, genom Torpsbruk, har höga naturvärden. Norr om Torpsbruk är ån 
dämd, men söderut finns ställen där den har ett stritt lopp som fördelar sig i flera armar runt 
småöar.  
 
Riktlinjer 
 Torpsbruks karaktär av gammalt brukssamhälle med småskalig villabebyggelse bör hävdas.  

  
 För att värdena i det omgivande kulturlandskapet ska bestå är det viktigt att husen är bebodda och att det 

finns aktiva brukare av marken. Tidsanpassad upprustning måste därför kunna göras, men det bör ske med 
varsamhet så att de kulturhistoriska värdena inte går förlorade. Nya byggnader bör i material, färg och ut-
formning anpassas till den befintliga bebyggelsen. Fasadmaterial är i samtliga byggnader trä, och färgerna är 
rött, gult och vitt. Ny bebyggelse ska placeras med hänsyn till omgivningens natur- och kulturvärden. Volym, 
takvinklar, fasadmaterial och färgsättning bör följa befintliga mönster. 

 
 
Grönstruktur 
 
Natur- och grönområden 
I Torpsbruk är det nära till naturområden var man än bor. Pukaströms vatten är tydligt i cent-
rummiljön och en stor tillgång för orten.  
Det finns en lekplats centralt placerad i den västra delen av Torpsbruk.  
 
Vattnet i bebyggelsemiljön 
Vattnet är en stor tillgång i den bebyggda miljön. 
Det bidrar starkt till att skapa en vacker och 
rofylld atmosfär och ger tillfällen till rekreation 
förknippat med vatten.  
 
Bild: Fiskande pojkar vid Stråkån, i centrala Torpsbruk  
 
 
Flera av kommunens orter har vatten i sin närhet 
men ingenstans är det så tydligt som i Torps-
bruk. Dock bör kanalerna ha rinnande vatten. 
Vid torka är det naturligt att de torrläggs, men vid 
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normala väderförhållanden är det viktigt för samhällsbilden och för de boende att kanalerna 
är vattenförande så som avsikten var när de anlades.  
 
Bedömningsgrund för lek och rekreation i bostadens grannskap 
Stora gator eller andra trafikstråk utgör barriärer framförallt för små barn och för äldre personer. Därför bör bo-
stadsnära lekmiljöer och grönområden i första hand utgå från vad dessa grupper behöver ha i sin närhet utan att 
behöva passera en större gata.  
 
 
Näringsliv 
Ortens arbetstillfällen finns inom tillverk-
ningsindustrin och offentlig verksamhet, det 
senare inom vård och omsorg.  
 
I de gamla bruksbyggnaderna finns idag ett 
antal företag. Finnveden Powertrain har en del 
av sin verksamhet i Torpsbruk.  
 

 
Bild: Finnveden Powertrain i Torpsbruk 

 
 
Turism 
Torpsbruks bruksmuseum ger en intressant bild av brukets över åren skiftande tillverkning.  
 
Genom närheten till vackra natur- och kulturmiljöer bör Torpsbruk och trakten däromkring 
vara väl lämpad för småskalig turismutveckling.  
 
 
Fritid  
Det finns en idrottsplats söder om samhället. 
 
Öster om stambanan ligger IOGT/NTO:s 
samlingslokal (se bild till höger).  
 

 
 
 
 
Teknisk försörjning, kommunikationer 
Kommunalt vatten och avlopp finns. I Torpsbruk finns s.k. närvärmeanläggning för det kom-
munala fastighetsbolagets lägenheter. Anläggningen har kapacitet för att kunna försörja ett 
antal villor också. Återvinningsstation finns, vid Björkerydsvägen.  
 
Bredbandsuppkoppling kan ske genom ADSL-uppkoppling via telenätet (Wexnet).  
 
Allmänna kommunikationer finns i form av länstrafikens bussar. Närmaste tågstation finns i 
Alvesta. Växjö flygplats ligger ca 20 minuters bilväg från Torpsbruk.  
 
I Torpsbruk planeras för en planskild korsning med Södra stambanan. Majoriteten av ortens 
befolkning bor på västra sidan. På östra sidan finns ett mindre antal småhus samt en sam-
lingslokal. Det är högst angeläget att det kan skapas en trafiksäker lösning.  
 
Mellan Torpsbruk och Moheda finns gång- och cykelväg med god standard.  
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Konsekvenser för samhällsutveckling, boende och miljö 
 Torpsbruk behöver en planfri korsning över Södra Stambanan. Denna kommer att binda 

samman bebyggelsen på östra och västra sidan på ett trafiksäkert sätt, och järnvägens 
barriäreffekt minskas.  

 
 I sydvästra delen av Torpsbruk finns byggklara kommunala tomter. Om det finns intresse 

för att bygga nya villor kan frågan om tomtstorlek diskuteras. Två tomter kan slås sam-
man till en, eller tre tomter kan ändras till två.  

 
 Det bedöms inte finnas något behov av fler hyresbostäder i Torpsbruk under överskådlig 

tid.  
 
 All form av närservice - butik, kiosk, kafé eller liknande – är bra för orten.  

 
 Vattnet i samhällsbilden har historisk förankring och bör finnas kvar.  

 
 Bättre skyltning och belysning i korsningen till väg 126.    
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Torpsbruk  
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9.3.6.  Hjortsberga  
 
 
Fakta 
Antal invånare (dec 2007):   
  Hjortsberga församling  980 
  därav i Hjortsberga tätort  227 
Avstånd till Alvesta ca 7 km 
Avstånd till Växjö: ca 2 mil 
Antal företag i tätorten med 
minst 2 anställda: 5-8 st  
Antal bostadshushåll ca 750  
Bostadsbehov under 10 år ca  15 – 20 lgh. 
   Särskilt boende Tillgodoses inom bef.  

fastighetsbestånd 
   Bostäder för ungdomar Tillgodoses inom bef. 

fastighetsbestånd  
 
 
 
 
 
Antal sysselsatta i tätorten Hjortsberga (2006): 
 

 Män Kvinnor Summa
Jord- och skogsbruk 1 1 2
Tillverkningsindustri 48 24 72
Byggverksamhet 7 0 7
Handel,kommunikationer 2 1 3
Finansiell verks, företagstjänster 0 1 1
Utbildning  2 26 28
Vård, omsorg 0 1 1
Personliga o kulturella tjänster 2 2 4
Ej specificerat  0 1 1
Summa 62 57 119

 
 
Historik/Bebyggelseutveckling 
Hjortsberga hade tidigare sitt centrum vid 
sockenkyrkan (se bild till höger), som byggdes 
1838-1840 på samma plats som den tidigare,  
medeltida träkyrkan. När järnvägslinjen Alvesta-
Borås drogs fram flyttades bebyggelsetyngd-
punkten till stationsområdet i Hjortsberga.  
 
En byggnadsplan för Hjortsberga samhälle upp-
rättades år 1954. Samhället formar sig vackert 
längs med Sjöatorpasjöns östra sida. På den 
åsrygg som följer sjöns former har villabebygg-
elsen vuxit fram. Husen har traditionell villakaraktär och tomterna är relativt stora. Hela sam-
hället ger ett grönt och luftigt intryck.  Strax intill järnvägsstationen finns hus i funkisstil men 
också några hus med egen stil. Norr om järnvägen ligger Brändekvarn, som har varit kvarn-
ställe sedan länge tillbaka, och i anslutning till detta finns en vacker gammal valvbro. 
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I början på 1960-talet byggdes Hjortsberga-
skolan och samhället fortsatte att utvecklas. 
Ytterligare villabebyggelse tillkom, och de olika 
tidsepokerna speglas i villornas arkitektur. 
Strax söder om bostadsbebyggelsen finns det 
som tidigare var Hjortsberga sågverk där det 
också bedrevs impregneringsverksamhet. Om-
rådet har av länsstyrelsen klassats som för-
orenat område (se avsnitt 7.8.)  Inför en even-
tuell utbyggnad av området med bostäder får 
länsstyrelsens utredning av området avgöra  
vilka saneringsåtgärder som krävs för att om-
rådet ska kunna bebyggas. Den norra delen av sågverksområdet, närmast befintlig villabe-
byggelse, bedöms kunna bebyggas med bostäder.  
 
 
Kulturhistoriskt värdefulla områden och områden med höga naturvärden 
Byggnadsbeståndet i församlingens landsbygdsdelar är variationsrikt med flera olika bygg-
nadshistoriska faser representerade. Såväl parstugor, enkelstugor, salsbyggnader och mo-
derna villor förekommer. Forsa säteri är det enda återstående exemplet i Kronobergs län på 
karolinska herrgårdar. Transjö ingår tillsammans med Sköldsta och Elofstorp i ett område 
med förhistoriska anor som har uppmärksammats i de regionala och lokala kulturminnes-
vårdsprogrammen. I området finns två gravfält med gravhögar och runda stensättningar, 
samt även en runsten. Delar av området har också uppmärksammats för sina höga natur-
värden som är förknippade med det gamla odlingslandskapet. 
 
Landskapsbild: 
Det öppna landskapet i Hjortsbergas omgivning är karaktärsskapande och en mycket viktig 
del av byarnas attraktivitet. På många sätt är det lika tilldragande att bo i ett öppen och väl-
brukad by som vid sjöar och vattendrag. Det är därför viktigt att landskapet kan fortsätta att 
hållas öppet. Avstyckade mindre gårdar är ett sätt att vidmakthålla landskapsbilden genom 
att markerna hålls öppna med bete av olika slag, till skillnad från en traditionell villatomt som 
bara hålls öppen genom trädgårdsanläggningar. 
 
Riktlinjer för de omgivande landsbygdsdelarna 
För att värdena i landsbygdsdelarna ska bestå är det viktigt att husen är bebodda och att det finns aktiva brukare 
av marken. Tidsanpassad upprustning måste därför kunna göras, men den bör ske med varsamhet så att de 
kulturhistoriska värdena inte går förlorade.     
  
Nya byggnader bör i material, färg och utformning anpassas till den befintliga bebyggelse och placeras med hän-
syn till omgivningens natur- och kulturvärden. Volym, takvinklar, fasadmaterial och färgsättning bör följa befintliga 
mönster.      
  
Alla byar innehåller hela miljöer eller enstaka byggnader som har höga kulturvärden utan att dessa särskilt utpe-
kats i någon plan. Varje byggnad och varje miljö bör behandlas med varsamhet om befintliga värden. 

 
 
Sjönära bebyggelse 
Hjortsberga har en unik möjlighet vad gäller attraktiva bostäder i sjönära läge. Samhället och 
den lilla sjön omgärdas av vägar och järnväg. Helt ostörd naturmiljö saknas innanför de stör-
re vägarna och järnvägen. Möjlighet till fler bostäder för fritids- eller permanentbebyggelse i 
sjönära läge bör därför prövas. 
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Utöver den särskilt anlagda strandpromenaden 
utmed nordöstra delen av Sjöatorpasjön finns 
gång- och cykelmöjligheter runt hela sjön. En 
promenad- och cykelförbindelse runt sjön sam-
manbinder de olika delarna och verksamheter-
na i samhället, såsom badplatsen, skolan, 
Hjortsbergagården,  Sjöatorps camping, för-
skolan Helgas ungar.   
 

Bild: Strandpromenaden utmed Sjöatorpasjön 
 
 
Grönstruktur 
I Hjortsberga är det nära till naturen oavsett var man bor. Den största tillgången är närheten 
till Sjöatorpasjön och grönområdena i dess närhet, samt badplatsen vid Hjortsbergagården i 
norra delen av samhället. Strandpromenaden utmed sjön ger möjlighet till avkoppling i vack-
er miljö.  
 
En anlagd lekplats finns mitt i samhället. De omgivande naturområdena erbjuder många möj-
ligheter till naturinspirerade lekar.  
 
 
Hjortsberga – en unik plats för barn och ungdomar 
På Hjortsbergagården i norra delen av samhället bedrivs mycket ungdomsverksamhet i form 
av läger för olika aktiviteter.  
 
Hjortsbergaskolan är en F-6 skola som ligger centralt i samhället. Skolan har också förskole-
verksamhet, skolfritidshem och fritidsgård.   
 
”Helgas ungar”, vid södra delen av Sjöatorpa-
sjön, är en förskola som drivs som föräldrakoo-
perativ, men kyrkan har också undomsverk-
samhet där, bl.a. för konfirmander.  
 
Äng, skog och vatten är bra element för att ut-
veckla barns kreativitet och fantasi. Finns det 
inte på naturlig väg kan det ordnas på olika 
sätt. Men när det gäller ”Helgas ungar” finns 
allt i ett övermått utan särskilda anordningar. 
Det är en unik förskola med stor hemkänsla. 
Förskolan är inrymd i en f.d. mindre lantgård 
där alla byggnaderna finns kvar och används till förskoleverksamhet och ungdomsläger.  
 
Hela miljön är äkta och utan förvanskning. Det gamla bostadshuset utgör hjärtat i förskole-
verksamheten. Utanför bostadshuset, i det som förr var trädgård och gårdstun, finns ett rejält 
stort lekområde där platsens förutsättningar omsorgsfullt tagits till vara. I en del av ”fähuset” 
finns plats för öppen förskola, och i en annan del finns utrymme för ungdomar som deltar i 
kyrkans konfirmandläger.  
 
Från gården slingrar sig en stig som här och var öppnar sig mot välklippta boll- och lekplaner 
som tillskapats på de gamla hagmarkerna, naturligt inpassade mellan åkerholmarna. Stigen 
går vidare till en liten sandstrand med brygga för bad, lek och kanotangöring.  
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Namnet ”Helgas ungar” kommer från den person som donerade sin fastighet till kyrkan för att 
den skulle användas för barn- och ungdomsverksamhet. 
 
 
Näringsliv 
Huvuddelen av arbetsplatserna i Hjortsberga 
samhälle finns inom tillverkningsindustri och 
kommunal verksamhet. Den största industrin 
är Direktlaminat som tillverkar möbelkompo-
nenter i laminat.  
 
 

Bild: Direktlaminat i Hjortsberga  
 
 
 
 
 
Butiker/försäljning  
Livsmedelsbutik saknas men andra specialbutiker finns. Vid campingen finns en mindre 
kiosk. 
 
 
Teknisk försörjning, kommunikationer 
Kommunalt vatten och avlopp finns.  
 
Återvinningsstation finns på stationsplan, vid korsningen Åvägen-Ekevägen.  
 
Bredband finns genom möjlighet till ADSL-uppkoppling via telenätet, dels genom TeliaSone-
ra, dels genom Wexnet. Fiber finns i begränsad omfattning, och fastigheter utmed fiber-
sträckning kan erbjudas anslutning, men anslutning är inte förberedd med tomrör.  
 
Allmänna kommunikationer finns i form av länstrafikens bussar. Hjortsberga har bra förbin-
delser åt olika håll men saknar hållplats på Kust till Kustbanan. Kust till kustbanan håller på 
att uppgraderas så att tågens hastighet kan öka. Detta gör att restiden mellan olika orter 
minskar och pendling med tåg ökar i attraktivitet. Närmaste tågstopp finns idag i Alvesta. 
 
De större vägar som tangerar samhället, Rv 25 mellan Växjö – Ljungby/Halmstad, och Rv 27 
mot Värnamo som löper i samma transportkorridor som Kust till kustbanan, gör att Hjortsber-
ga ligger väl till ur pendlingssynpunkt. Till Alvesta tätort är det cykelavstånd, men det saknas 
en separat cykelväg. Med tanke på all ungdomsverksamhet som finns i samhället är det vik-
tigt att skapa trafiksäkra förbindelser. 
 
 
Fritid 
Hjortsberga har många föreningar och flera möjligheter till idrottsverksamhet. Badplats finns 
inom samhället. Hjortsbergaskolan har gymnastikhall. Det finns idrottsplats med bollplaner. 
Öster om samhället finns ett motionsspår.  
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Samlingslokaler 
Det finns flera samlingslokaler i Hjortsberga 
med omnejd: församlingshemmet vid kyrkan, 
Hjortsbergaskolan, Hjortsbergagården (se 
bild), Kvenneberga bygdegård, Forsa Säteri,  
MC-stugan väster om campingen.  
 
 
 
 
 
 
 
Utveckling och förnyelse. Förslag från lokala grupper 
- Hållplats för persontrafik på järnvägen    
- Fortsatt utbyggnad av strandpromenaden 
- Cykelväg mellan Hjortsberga och Alvesta  
- Fortsatt bebyggelse i sjönära läge     
- Fortsatt bosättning och brukande av jord- och skogsmark i den omgivande landsbygden. 
 
 
Konsekvenser för samhällsutveckling, boende  och miljö 
• Ev. anordnande av hållplats för tåg innebär inga motstående intressen. Den pågående 

uppgraderingen av Kust till kustbanan medför att några plankorsningar byggs om eller 
stängs, och jord- och skogsbrukare får längre väg till sina marker. Uppgraderingen av 
järnvägen är viktig för bosättning och arbetsmarknad.  

 
• Cykelväg mellan Hjortsberga och Alvesta är viktig för att binda samman orterna med ett 

miljövänligt och trafiksäkert transportalternativ. Vid ombyggnad av väg 25 bör hänsyn tas 
till detta. 

 
• Utbyggnad av samhället med bostäder i sjönära läge. Vägar och järnvägar utgör barriärer 

för många arter och hindrar naturlig spridning. Därför är mångfalden i det biologiska vär-
det som kopplas till strandområdet begränsat. Nya bostäder bedöms kunna uppföras 
inom den generella strandskyddszonen, men strandskyddet får inte utsläckas helt. Even-
tuellt byggande måste föregås av detaljplaner där bland annat omfattning, utformning och 
allmänhetens tillgänglighet till stränderna fastläggs.  

 
• Strandpromenaden ökar allmänhetens tillgänglighet till strandområdet. 
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9.3.7.  Övriga tätorter och större byar  

 

I Benestad och Blädinge vittnar en rik förekomst av 
fornlämningar om mycket tidig bebyggelse. Större de-
len av Benestad och Blädinge ligger utmed gamla 
landsvägen, på höjdsträckningen väster om sjön Sa-
len.  
En överföringsledning mellan Blädinge och Alvesta 
har skapat förutsättningar för enskilda fastigheter att 
ansluta sig till kommunens vatten- och avloppsnät.   
F.d. sjukhemmet Hallanäs i Benestad är idag ombyggt 
till hyreslägenheter. Blädinge kyrka med medeltida 
ursprung bildar tillsammans med den gamla skolan ett 
sockencentrum.  
Badplats finns vid Blendabadet. Samlingslokaler är 
Blädingegården, Benestadgården, församlingshem-
met i Blädinge.   

  

 

Utvecklingsmöjligheter: För att värdena i det öppna 
odlingslandskapet ska bestå är det viktigt att det finns 
aktiva brukare av marken.  
Kompletterande bostadsbebyggelse, t.ex. markbostä-
der, underlättar generationsväxling. Ett lokalt framta-
get förslag till nybebyggelse i Blädinge kom inte till ut-
förande bl.a. eftersom vatten- och avloppsfrågan då 
inte var löst. Inom Klosterområdet, norr om Benestad, 
planeras för utbyggnad av bostäder.   
Ny bebyggelse bör i material, färg och utformning an-
passas till befintlig bebyggelse och områdets natur- 
och kulturvärden.  
Lokalt finns planer på att anlägga en damm som för-
dröjningsmagasin strax söder om Blädinge kyrka. 
 

 

Hulevik är ett mindre samhälle med permanent- och 
fritidsbebyggelse, vackert beläget vid Åsnens västra 
strand. Kommunalt vatten och avlopp finns. Samhället 
är detaljplanelagt.    
I Hulevik finns allmän badplats, småbåtshamn, grill-
plats, bouleplan, naturcamping (Abbanäs).  
Området är rikt på natur- och kulturvärden. Exempel 
på sevärdheter är: vandringsled, utsiktstorn, Trollber-
get med grottor och vacker bokskog, Sagolinden, 
Fereliekällan, Kvarnfallet, barngrav från yngre järnål-
dern. 

 

Utvecklingsmöjligheter: Hulevik har goda förutsätt-
ningar för ytterligare bebyggelse. Inne i samhället 
finns ett antal obebyggda, planlagda tomter.  
Ett lokalt framtaget förslag på mark (privatägd) för 
åretruntbebyggelse, nordväst och sydväst om samhäl-
let, har redovisats.  
Samhällets nuvarande karaktär är beroende av att 
antalet permanentboende inte blir för litet.  
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Härlöv vid sjön Furen ligger i en bygd med höga na-
tur- och kulturvärden. Byn, som är av riksintresse för 
kulturmiljövården, är en radby med mangårdsbyggna-
der i huvudsak av parstugekaraktär och i gott skick. 
Samtliga byggnader har dokumenterats i en invente-
ring.  
Gravfältet Ekebacken öster om kyrkan innehåller hö-
gar, stensättningar och rösen av järnålderskaraktär.  
Härlövs kyrka byggdes 1695 på samma plats som en 
tidigare träkyrka. Kyrkan är den enda välbevarade 
barockkyrkan i länet. Utanför kyrkan finns en friståen-
de, inbyggd klockstapel i trä.  
Samlingslokal finns i Härlövs gamla skola.  

  

 

Utvecklingsmöjligheter: Det finns utrymme för ny be-
byggelse i anslutning till befintlig bymiljö norr, öster 
och söder om byn, men för ytterligare bebyggelse be-
hövs en gemensam lösning av avloppshanteringen.  
Med hänsyn till de höga kultur- och naturvärdena bör 
tillkommande bebyggelse placeras och utformas med 
stor hänsyn till landskapsbild, lokal byggnadstradition 
och odlingslandskapets karaktär.  
För att värdena i det omgivande odlingslandskapet 
ska bestå är det viktigt att det finns aktiva brukare av 
marken.  

  

 

Mistelås by utgör ett typiskt litet sockencentrum med 
kyrka, f.d. prästgård, prästlöneboställe, skola och 
kommunalhus (numera sockenstuga). Flera av bygg-
naderna har stort kulturhistoriskt värde.  
Mistelås kyrka från 1723 är byggd i trä och ut- och 
invändigt reveterad och vitkalkad. På kyrkogården 
finns en fristående inbyggd klockstapel i trä.  
Norr om Mistelås, vid sydspetsen av sjön Rymmen, 
ligger Tagels gård (se bild nedan). Kulturlandskapet i 
Tagel är välhävdat och bär drag från olika odlingsepo-
ker. Sedan 1959 förvaltas gården av en stiftelse. En 
vandringsled har anordnats i anslutning till gården.  
 

  

 

Utvecklingsmöjligheter: Ny bebyggelse bör i material, 
färg och utformning anpassas till befintlig bebyggelse 
och placeras med hänsyn till områdets natur- och 
kulturvärden. 
Tagels gård och området däromkring bedöms ha stor 
betydelse för turismutvecklingen. 
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Lekaryd ligger strax nordost om Alvesta, på en höjd-
sträckning öster om Lekarydsån. Fornlämningar vitt-
nar om bosättning sedan lång tid tillbaka. Lekaryd 
ingår i ett område av riksintresse för kulturmiljövården. 
Byns byggnader har dokumenterats i en inventering. 
Bland de äldsta byggnaderna är den gamla prästgår-
den (byggd 1767) som idag är sockenstuga. Norr om 
Lekaryd finns herrgårdsjordbruken Gåvetorp och Dan-
sjö.  
Lekaryds kyrka är en typisk senmedeltida sockenkyr-
ka, belägen centralt i byn och omgiven av det öppna 
odlingslandskapet.   
Under de senaste åren har en viss nybyggnation skett 
i området. Förslag till marklägenheter har diskuterats 
men inte kommit till utförande.  
I Lekaryd finns en förskola (föräldrakooperativ). Hy-
reslägenheter finns i f.d. Lekarydsskolan (privatägd). 
Samlingslokal finns i gamla sockenstugan.  
 

 

Öster om Lekaryds by ligger Hanaslövsområdet, ett 
rekreationsområde för den närmaste regionen. 
 
Nordväst om Lekaryd ligger Kronobergshed, som 
tidigare varit militärt övningsområde. Där finns idag 
segelflygklubb, skjutbana, vandrarhem m.m. Strax 
söder om Kronobergshed finns en vackert belägen 
golfbana. 
 
Bild: Öppet odlingslandskap i Lekaryd, med kyrkan i fonden 
 
Det har gjorts en utredning inför framtagande av om-
rådesbestämmelser för Lekaryd (se nästa sida), och 
en avloppsutredning för ett område som avgränsas av 
Dansjöns sydspets i norr, skidbacken i öster, väg 25 i 
söder och Lekarydsån i väster. 

 
Exempel har tagits fram på nya bostadshus som i material, färg och utformning är anpassade till 
befintlig bebyggelse, se nedan. 
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Utvecklingsmöjligheter: För att värdena i det 
öppna odlingslandskapet ska bestå är det 
viktigt att det finns aktiva brukare av marken. 
Det vackra odlingslandskapet och närheten 
till Alvesta och Växjö gör Lekaryd till ett at-
traktivt område för bostadsbebyggelse i 
landsbygdsmiljö. Nya byggnader bör i mate-
rial, färg och utformning anpassas till befintlig 
bebyggelse och placeras med hänsyn till 
områdets natur- och kulturvärden.  
 
Förslag till lämpliga tomtplatser för nybebyg-
gelse har redovisats av sockenrådet.  

Bild: Sockenstugan i Lekaryd  
Plankartan till höger är hämtad från en utred-
ning inför framtagande av områdesbestäm-
melser för Lekaryd.  
 
Området märkt QLN är öppet landskap där 
bebyggelse bör undvikas. Markanvändningen 
ska anpassas till landskapets kulturvärden. 
Särskild hänsyn ska tas till jordbrukets intres-
sen.  
 
Områden med beteckning N är jord- och 
skogsbruksområden, där särskild hänsyn ska 
tas till jordbrukets intressen, och nytillkom-
mande enstaka bebyggelse prövas i varje 
särskilt fall enligt PBL kap. 2-3.   
 
De rastrerade områdena bedöms lämpliga för 
komplettering av ny bebyggelse.  
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Lidnäs är ett mindre samhälle (drygt 80 invånare) 
utmed sjön Stråkens östra strand. Samhället skiljs 
från sjön av södra stambanan.   
Samhället är detaljplanelagt. Kommunalt vatten och 
avlopp finns och är dimensionerat för att tillåta viss 
utbyggnad.  
Lidnäs har en allmän badplats med fin sandstrand. 
För att komma till badplatsen måste man passera 
över järnvägen. Det finns starka önskemål om en 
planskild övergång till badplatsen, för att höja säker-
heten och förkorta väntetiderna.   
 
Utvecklingsmöjligheter: Den nya sträckningen av väg 
126 utanför samhället ger möjlighet till ny bostadsbe-
byggelse längs gamla genomfartsvägen. Samhället 
kan på så sätt förtätas och knytas ihop bättre. Om en 
planskild korsning byggs över järnvägen kan udden 
väster om järnvägen prövas för bebyggelse i strand-
nära lägen.  
Vid lokalisering av bostadsbebyggelse tas stor hänsyn 
till den tätortsnära vattentäkten, så att samhällets 
vattenförsörjning inte äventyras.  

 

Byarna Lyåsa och Strömhult ligger mycket natur-
skönt vid sjön Lyen. Båda byarna är av riksintresse, 
för naturvården och för kulturmiljövården.  
Lyåsa, den nordvästligaste byn i Värend, är en radby 
på en höjdsträckning. Bebyggelsen är värdefull och 
väl vårdad. Utsikterna mot sydväst är vidsträckta och 
anses tillhöra länets vackraste. Sluttningarna mot 
väster och söder upptas av ängar, hagar och löv-
trädsdominerad skog.   
Strömhult har kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. I 
odlingslandskapet finns lövskogsdungar, steniga och 
oregelbundna åkrar, många rösen och stengärdes-
gårdar.  
Flertalet av de enskilda byggnaderna i de två byarna 
har kulturhistoriskt värde till både utformning och pla-
cering. Samtliga byggnader har dokumenterats i bygg-
nadsinventering.   

  

 

Utvecklingsmöjligheter: För att värdena i det gamla 
kulturlandskapet ska bestå är det viktigt att det öppna 
landskapet inte växer igen. Ny bebyggelse anpassas 
till den befintliga och placeras med hänsyn till områ-
dets natur- och kulturvärden. 
Områdets höga natur- och kulturvärden ger förutsätt-
ningar för utveckling av turism- och besöksverksam-
het.  
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Lönashult i Västra Torsås församling har ca 140 in-
vånare. Samhället är detaljplanelagt. Egnahemsbe-
byggelsen ligger utmed den gamla landsvägen, på en 
naturlig höjdrygg i nord-sydlig riktning. Det finns ett 
tjugotal hyreslägenheter, samt ett äldreboende (Tors-
gården, se bild nedan).  
Församlingskyrkan i sten är från 1870-talet. Socken-
stugan har samlingslokaler och skolmuseum. Vidare 
finns förskola, skola, bibliotek, idrottshall, idrottsplats 
med fotbollsplan och tennisbana, dagligvaruaffär, 
bensinförsäljning. Samlingslokal finns i Hynnenäs, ca 
3 km norr om Lönashult, och hembygdsgård i Hjorta-
torp.  
Lönashult har daglig bussförbindelse till Alvesta/-
Växjö.  
Allmän badplats finns vid Övden, ca 3,5 km sydväst 
om Lönashult. Det har framförts önskemål om utök-
ning av parkering och badområde. Öster om Lönas-
hult finns ett motionsspår.  
Lönashults samhällsförening har pekat ut ett antal 
lokala sevärdheter, bl.a. fornlämningar, minnesstenen 
Cavallius, ”Puttatorpa here”, Massa-Petterns jordkoja. 

  

 

Utvecklingsmöjligheter: Lönashult har en viktig roll 
som service- och stödpunkt i kommunens södra del. 
Vid ändringar/utbyggnad av Lönashult bör ortens ka-
raktär av kyrkby behållas. Möjligheten till komplette-
rande bebyggelse, söder eller norr om samhället, bör 
prövas. Söder om samhället bedöms möjligheten till 
lite större bostadstomter (”hästgårdar”) som goda.  
Industriområdet norr om samhället och utmed väg 126 
kan utvidgas norrut.  
 
 
 

 

Torsåsby har höga natur- och kulturvärden. Området 
är av riksintresse för kulturmiljövården. Laga skiftes-
landskap runt församlingens gamla kyrkplats, där den 
medeltida kyrkogården finns kvar med det 1929 upp-
förda kapellet (se bild nedan).  
Torsåsby har förskola, kulturcafé med försäljning av 
lokala hantverkares alster (f.n. stängt), linjelagd buss-
förbindelse till Alvesta/Växjö, flera sevärdheter t.ex. 
kulturmärkt magasinsbyggnad, ”Ekelundsröset” (od-
lingsröse), Kvarnagård.  
 
 

  

 

Utvecklingsmöjligheter: Sockenrådet har redovisat 
förslag till tomtmark nordost och norr om byn.  
Kompletterande, ny bebyggelse anpassas till natur- 
och kulturvärdena.  
För att värdena i det öppna odlingslandskapet ska 
bestå är det viktigt att husen är bebodda och att det 
finns aktiva brukare av marken.  
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Odensjö, Skäggalösa, Vrankunge, Sunnanvik och 
Silkesnäs är byar som ligger utmed Skatelövsfjor-
dens östra sidan. Hela området har höga natur- och 
kulturvärden. Byarna är beskrivna i den regionala 
naturvårdsplanen.   
Odensjö och Skäggalösa har vackra, låglänta jord-
bruksmiljöer med lövträdsinslag. I området ligger 
Blodberget, en urbergskulle med gravfält från järnål-
dern och vacker utsikt över Skatelövsfjorden.   
Vrankunge beskrivs i kulturminesvårdsprogrammet 
som ”allmogebebyggelse i ålderdomligt kulturland-
skap”. Flera förhistoriska lösfynd har gjorts i byns 
odlingsmarker.  
Vid Sunnanvik och Vrankunge ligger odlingarna vid 
sjön på landvinningsmark. Innanför dem finns betes-
marker och lövskogar med olika trädslag. Vattenom-
rådet utanför Sunnanvik är med sina öar, skär och 
vassar attraktivt för fågellivet och till största delen 
fågelskyddsområde.  
Väster om odlingsmarkerna i Silkesnäs växer ekskog. 
Mot fuktmarkerna i norr övergår ekskogen i bok-, 
björk- och albestånd. Lövskogen vid Silkesnäs har 
klass 1 i det regionala naturvårdsprogrammet.  
I området finns några samlingslokaler, i f.d. byskolor. 
Det finns önskemål att hemvärnsgården upprustas till 
ungdomsgård.  
Befolkningsstrukturen i området visar på att det skett 
och sker en generationsväxling, med relativt stor an-
del unga familjer.  
 

  

 

 

Utvecklingsmöjligheter: Hela områdets biologiska och 
landskapsmässiga värden tas bäst tillvara om nuva-
rande markanvändning fortsätter. Ny bebyggelse som 
komplement till befintlig bebyggelse bör placeras och 
utformas med hänsyn till natur- och kulturvärdena.   
Det bör finnas möjlighet att tillåta boende med sjöut-
sikt utan konflikt med strandskyddet, med hänvisning 
till det öppna landskapet och topografin.  
Området har bra läge i förhållande till arbetsmarknad 
Växjö/Alvesta/Älmhult.  
Det finns behov av marklägenheter för äldre och för 
ungdomar, men det förutsätter intresserad markägare 
och exploatör.   
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Sköldstad och Transjö har förhistoriskt utsprung. 
Båda byarna är av radbykaraktär och bebyggelsen 
ligger i nordsydlig riktning utmed vägarna. Bebyggel-
sen är variationsrik med olika byggnadshistoriska 
faser representerade.  
Nordost om Sköldstad ligger Kvenneberga kapell, 
uppfört i början av 1980-talet efter initiativ av socken-
borna. Material och utförande anknyter till medeltida 
träkyrkobyggen. Kvenneberga bygdegård (se bild 
nedan) har samlingslokaler.   
Området är uppmärksammat både i länets natur-
vårdsplan och i dess kulturminnesvårdsplan.  

  

 

Utvecklingsmöjligheter: För att det öppna landskapet 
ska bestå är det viktigt att det finns aktiva brukare av 
marken. Ny bebyggelse placeras och byggs med hän-
syn till omgivningens natur- och kulturvärden.  
Den vackra bymiljön med varierad bebyggelse, bra 
vägnät och relativ närhet till arbetsmarknaden i Al-
vesta-Växjö ger goda förutsättningar till kompletteran-
de, ny byggnation. 

  

 

Slätthög med kyrka, prästgård och förskola är cent-
rum i Slätthögs församling, med anor från medeltiden 
då en kyrka låg på samma plats som den nuvarande. 
Den nya kyrkan byggdes i början på 1840-talet.   
Byarna Slätthög, Klasentorp och Hössjö är i det regio-
nala kulturminnesvårdsprogrammet beskrivna som 
”kontrastrik äldre bosättning samt sockencentrum”. 
Samtliga byggnader har dokumenterats i en bygg-
nadsinventering (mangårdsbyggnaden på bilden ned-
an ligger i Hössjö by).  
Flera områden inom Slätthögs församling är upp-
märksammade i den regionala naturvårdsplanen. Den 
gamla kyrkskolan i Slätthög, byggd 1852, används 
fortfarande (som förskola) och är tillbyggd med gym-
nastikhall.  

 
  

 

Utvecklingsmöjligheter: Under 1990-talet genomför-
des en lokal inventering av privatägda möjliga tomt-
platser för nybyggnation i Slätthögs församling.  
För att natur- och kulturvärdena i området ska bestå 
är det viktigt att husen är bebodda och att de öppna 
landskapsdelarna inte växer igen.  
Nya byggnader bör placeras och utformas med hän-
syn till områdets natur- och kulturvärden. 
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Torne är ett vackert beläget villasamhälle utmed Ås-
nens västra strand. Torne har varit stationsort på den 
nu nedlagda Halmstadsbanan. Broförbindelse finns 
över sundet, till östra sidan av Skatelövsfjorden. Tor-
ne, med drygt 120 invånare, har en blandad bostads-
bebyggelse med såväl äldre, stora trävillor som enfa-
miljshus byggda under senare delen av 1900-talet. 
Kommunens bostadsföretag har ett tjugotal hyres-
lägenheter i samhället. Det finns ett antal obebyggda, 
mindre villatomter, som genom sammanslagning kan 
göras större. Samhället är detaljplanelagt.   
Strax nordväst om bebyggelsen ligger en vacker bok-
skog (Natura 2000-område).  
Söder om Torne ligger Tvetaryd, med flera fritidshus 
byggda på höjdsträckningen och sluttningen ner mot 
Åsnens strand.  

 

I nordöstra delen av Torne finns allmän badplats med 
badbrygga, två bollplaner samt en gammal festplats 
(”Strandpärlan”) med dansbana. Torne saknar allmän 
samlingslokal men den lokala fotbollsföreningen har 
en egen lokal. Strax norr om samhället finns en cam-
pingplats med servicebyggnad och minigolfbana.   
För att höja ortens trivselvärde har olika åtgärder dis-
kuterats, t.ex. anläggande av strandpromenad, strand-
park m.m. Förslag har framförts att flytta den befintliga 
båtrampen.  
Kommunalt vatten och avlopp finns. Dagligvarubutik 
med bensinförsäljning (planeras flyttas till infarten från 
väster). Linjelagd bussförbindelse till Växjö/Alvesta.  

  

 

Samhällsföreningen har inventerat besöksmål lämpli-
ga för turism, t.ex. Sunnerö källa, Ekudden (natur-
park), utsiktsplats vid Spjällsjöns nordspets, Tvetaryds 
linbasta (kulturminne), Torne gård, banvallsleden.  

 
Utvecklingsmöjligheter: Kommunen är generellt positiv 
till bebyggelseutveckling i attraktiva, sjönära lägen i 
anslutning till samhället och till omvandling av fritids-
boende till permanentboende i Tvetaryd. Utveckling 
av bostadsbebyggelse mellan Torne och Tvetaryd bör 
utredas med tanke på en eventuell framtida ersättning 
av nuvarande reningsverk med en överföringsledning 
till Vislanda, alt. flyttning av bef. reningsverk. En första 
utredning angående avloppsreningsverk i Torne gjor-
des hösten 2007  (se även avsnitt 2.5. och 6.8.1.).  
En eventuell förtätning av bebyggelsen på udden som 
ligger öster om sundet och bron har aktualiserats. För 
detta krävs detaljplaneläggning av området.  
Tornes roll som baspunkt för det rörliga friluftslivet och 
turismen med anknytning till Åsnen, men också med 
jord- och skogsbruksområdena västerut, bör förstär-
kas.  
Bokskogen norr och väster om bostadsbebyggelsen 
bör behandlas som tätortsnära rekreationsområde.  
En särskild plan som belyser utvecklingsmöjligheter 
för Torne och övriga tätorter samt landsbygdsdelarna i 
södra kommundelarna håller på att tas fram.  
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Ulvön är ett mindre f.d. stationssamhälle utmed den 
nedlagda Halmstadsbanan. Samhället ligger natur-
skönt vid Åsnens västra strand. Den gamla banvallen 
är idag cykel- och vandringsled.  
Allmän badplats med brygga finns (se bilden nedan). 
Samlingslokal finns i gammal IOGT-NTO-lokal.  
Området är rikt på natur- och kulturvärden. Ulvö bya-
lag har pekat ut ett antal lokala sevärdheterna; utsikts-
torn på Ramnaberg, Dansestenen, Drakakistan (gång-
tunnel under stenformation), Dolda fallet.   

 

  

 

Utvecklingsmöjligheter: Kompletterande bebyggelse 
anpassas till befintliga naturvärden och befintlig be-
byggelse. 

  
 


