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Samhällsbyggnadsnämnden

Allmänna satsningen
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
1. ge i uppdrag till samhällsbyggnadskontoret att köpa in 8 st. vevbara flaggstänger.
2 ge i uppdrag till samhällsbyggnadskontoret att köpa in och installera välkomstskyltarna.
3 att ge samhällsbyggnadskontor i uppdrag att upprusta Gislaveds- och Hallandsleden.

Beskrivning av ärendet
1. Vevbar flaggstång bör ersätta de befintliga. För att uppnå jämlikhet ska orterna: Torup, Rydöbruk,
Drängsered, Unnaryd, Långaryd, Kinnared, Brännögård, Landeryd och Hyltebruk få en vevbar
flagstång per ort. Pris per/st. (6m) 4 095:- summa: 36 855:-, eller (8m) 4 195:- summa: 37 755:-.
2. Välkomstskyltar ska följa kommunens föreskrifter efter färg, form, teckensnitt. Välkomstskyltar tas
fram tillsammans med informationsenheten och bilderna på skyltarna tas fram i sammanarbete med
samhällsföreningarna.
Skyltar

1300x2000 mm
st. 15 730:-

1300 x 1400 mm
st. 11 417:-

Hyltebruk 5 st.
Torup 5 st.
Rydöbruk 3 st.
Unnaryd 4 st.
Kinnared 4 st.
Drängsered 5 st.
Brännögård 2 st.
Långaryd 3 st.
Landeryd 4 st.

78 650:78 650:47 190:62 920:62 920:78 650:31 460:47 190:62 920:-

57 085:57 085:34 251:45 668:45 668:57 085:22 834:34 251:45 668:-

Summa:

550 550:-

399 595:-

Totalt med motering:

Hylte kommun
Samhällsbyggnadskontoret

650 550:-

Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

499 595:-

Tfn 0345 - 180 00 vx
Fax 0345 – 181 90

sbk@hylte.se
www.hylte.se

Bankgiro 434 - 4354
Plusgiro 10 53 60-2
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3. Gislaved/Hallandsleden
GISLAVEDSLEDEN
En vandring på Gislavedsleden innebär både fantastiska naturupplevelser och fascinerande
kulturmiljöer. Gislavedsleden är nästan 10 mil lång och sträcker sig från Kinnared i söder till Isaberg i
norr. Leden passerar genom två naturreservat, Fegen och Isaberg, och går genom både lövskog och
barrskog, utmed sjöar och genom små byar med åkrar och hagar.
I söder ansluter leden till Hallandsleden och i norr till Höglandsleden via Järnbärarleden.
Gislavedsleden är därmed en del i en kedja av vandringleder längs den så kallade Europaled 6 från
Alexandroupolis i Grekland till Kilpisjärvi i Finland.
Gislavedsleden är markerad med orange färg och utmed leden finns lägerplatser med vindskydd och
toalett. Gislavedsleden i Hylte kommun är i stort behöv av upprustning. Gislaveds kommun har
jobbat mycket och marknadsfört Gislaveds led i Gislaveds kommun. Kvalitetsmässigt är leden i
mycket sämre skick i Hylte kommuns och måste röjas. För att upprusta leden vill Friluftsfrämjandet
ha 10 000 kr och Hylte kommun ska stå för materialkostnad.
HALLANDSLEDEN
Hallandsleden anknyter i söder till Skåneleden och i norr till Bohusleden. På sin väg genom Halland
delar sig leden i östlig och i en västlig sträckning vid Simlångsgården. De båda sträckningarna förenas
åter i Åkullaområdet. Från Varberg kan man följa "Europaled 1" och ansluta till övriga delar av
Hallandsleden strax före Åkulla.
Landskapet växlar hela tiden. Ena stunden vandrar man genom djupa skogar för att senare komma ut
i ett öppet landskap med hästhagar och små röda stugor. Hallandleden följer gamla färdvägar med
mängder av kulturspår såsom fornminnen och historiska byggnader. Många av sevärdheterna har fått
informationsskyltar.
Hela sträckan är drygt 360 km och leden är uppdelad i 25 etapper. Genom Hylte kommun går leden
från Simlångsdalen till Rydöbruk och vidare norrut mot Kinnared.
Ledhuvudmän för Hallandsleden är respektive kommun och innebär bl. a tillsyn, skötsel och
underhåll av Hallandsleden. Region Halland samordnar bl. a gemensam marknadsföring, digital
plattform via www.halland.se, produktion och tryck av hallandsledskartor och vill också i framtiden
försöka produktutveckla och affärutveckla vandring och natur, som är en stor reseanledning till
Halland.
Region Halland i samarbete med Skåne kommer att marknadsföra: Hallandsleden, Skåne leden och
Kattegattleden på en ny digital plattform som kommer att vända sig till utlänska turister/vandrare.
Upprustning av utökad del av Hallandsleden: Friluftsfrämjande har beräknat att det behövs 25 000: exklusive materialkostnad.

Handlingar i ärendet
Bild vevbar flagstång
Bilder på välkomstskyltar och karta
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Karta: Gislaved/Hallandsleden

Beslutet skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till

Mats Andresen
Samhällsbyggnadschef

Anita Zukanovic
Enhetschef
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