
Förverkliga "Vision 2040 -
Mötesplatsen vid Nissan" i
Gislaved

Moderaterna i Gislaved

Bygg en ny simhall i Gislaved
för hela kommunen
Vi jobbar för att en ny simhall ska

ersätta det gamla och snart uttjänta

Gislebadet. Vi vill bygga en ny

modern simanläggning för att främja

en aktiv och hälsosam livsstil med

fokus på barn och ungdomar som

prioriterad målgrupp. Vår plan är att

arbetet ska kunna påbörjas under

hösten 2022.

www.moderatgvd.se

Det här jobbar vi för i Gislaved

Vi jobbar aktivt för att förverkliga

"Vision 2040 - Mötesplatsen vid

Nissan", en visionsplan om hur vi

ska utveckla Gislaveds tätort.

Genom att lyfta fram Nissan vill vi

skapa attraktiva boenden, verk-

samhetslokaler och nya

utomhusmiljöer.

 



Sörgårdens förskola ska få nya
lokaler
Sörgårdens förskola har gamla lokaler

som är dåligt anpassade för dagens

läromiljöer. Under 2022 kommer en ny

förskola att byggas på samma plats

som den befintliga förskolan ligger på.

Investeringen ligger på 47 miljoner.

Projekt Stationsallén
Vi jobbar med att förverkliga "projekt

Stationsallén". Projektet går ut på att få

till nybyggnation av cirka 50 lägenheter i

centrala Gislaved på parkeringen

nedanför kommunhuset. Här kommer

även en ny förskola samt ett parkerings-

garage i två våningar byggas. Om allt går

som planerat kommer byggnation starta

under 2022.

Det här jobbar vi för i Gislaved

BLI MEDLEM!

Eller swisha 100 kr till

123 336 00 70. Uppge

namn och personnr.

Anton Sjödell

Kommunalråd
Gislaveds kommun

Börje Eriksson

Ordförande 
Moderaterna
i Gislaved-Reftele

Utveckla handelsplatsen
Smålandia 
Det finns en efterfrågan från olika

aktörer att kunna etablera sig på

handelsområdet Smålandia i Gislaved.

För att det ska kunna bli verklighet

planerar vi nu för drygt 10 hektar ny

mark för handelsverksamhet. I

anslutning till detta skapas 3 hektar ny

mark för framtida bostäder. Detaljplane-

arbetet har påbörjats under 2021.

Skomakargärdet får en etapp 2
för bostäder och ledig mark
finns på Henja

Satsa på trygghetsskapande
åtgärder i Gislaved
Gislaved ska vara en trygg ort. 

Kommunen behöver fortsätta med

trygghetsskapande åtgärder som 

fler upplysta platser och öppna

offentliga ytor. Men vi vill också se fler

patrullerande poliser i hela kommunen.

Just nu pågår arbetet med att planera

för fler villatomter och mer mark för

flerbostadshus på Skomakargärdet på

Sörgården. Samtidigt finns ledig mark

för villatomter på Skogsbäcksgatan på

Henja.


