Öster direkt
Anteckningar förda vid kommunstyrelsens direktmöte på Kvarnhagskällan, måndagen den 16
november 2015. Ca 100 personer deltog.
Mötet filmades och eftersändes i Öppna Kanalen.
Kommunstyrelsens ordförande, Bo Frank inledde mötet och hälsade alla välkomna. Därefter
genomfördes följande informationspunkter:
 Växjö – Europas grönaste stad, Cheryl Jones Fur, kommunstyrelsen
 Framtidens möjligheter med olika boenden för äldre, Ulf Hedin, omsorgsnämndens
ordförande och Annelie Loberg, omsorgschef för hemtjänsten
 Förskola och skola på Öster, Anders Elingfors, verksamhetschef på
utbildningsförvaltningen, Jonas Edh, rektor för östra området, och Agneta Johansson,
förskolechef för östra området
 Växjös beredskap för flyktingmottagande, Oliver Rosengren, nämnden för arbete och
välfärds ordförande
 Trygghet och säkerhet på Öster, Ola Severinsson, Polisen
 Vänfamiljsprojektet, Eva Nilsson, Linnéstudenterna
 Veab och kraftvärmeblocket Sandvik 3, Erik Tellgren, VD Veab
Frågor och diskussionspunkter


En fråga ställs om fortkörning och farthinder

Ola Severinsson, Polisen, svarar att mobila fartkontroller kan ordnas men att det är svårt att få
resurserna att räcka till.


En fråga ställs om s.k. norrlandsplogning som tvingar ut fotgängare i gatan.

Sofia Stynsberg, ordförande i tekniska nämnden svarar att det är viktigt att villaägare skottar
utanför sina tomter.


En fråga ställs om försäljningen av lägenheter samt om boende för psykiskt sjuka.

Bo Frank, kommunstyrelsens ordförande, svarar att mer information om försäljningen
kommer till våren.
Per Schöldberg, ordförande i Växjöbostäder, svarar att han ska återkomma angående problem
med störningar från andra boende.


En fråga ställs om seniorboende och trygghetsboende på Öster.

Bo Frank svarar att det finns för få seniorboenden och att man jobbar aktivt med frågan.


En fråga ställs om exploatering av kvarteret Trädan, pensionärernas hus och om
boende för ensamkommande barn och ungdomar.

Nils Fransson, ordförande för byggnadsnämnden svarar att området är detaljplanelagt och att
det bara är för ägaren att börja bygga.
Oliver Rosengren, ordförande för nämnden för arbete och välfärd, svarar att utöver boende på
Skyttegatan som redan finns så finns inget mer planerat.
Catharina Winberg, ordförande för VKAB, svarar att pensionärernas hus kommer att finnas
kvar som vanligt men möjligen i framtiden flyttas till Hovslund.


En fråga ställs om eventuell förtätning av den s.k. trädgårdsstaden på Öster.

Bo Frank svarar att man aldrig kan förtäta utan att fastighetsägarna vill det och detaljplanen
medger det.


En fråga ställs om visionen för hur Växjö ska se ut i framtiden.

Bo Frank svarar att det ska ordnas ett direktmöte om hur Växjö ska se ut om 50 år.


En fråga ställs om nedskräpning av människor.

Sofia Stynsberg, ordförande för tekniska nämnden, svarar att det är viktigt att försöka vara ett
föredöme och att man ska fundera över att driva projekt kring detta.


En fråga ställs om hur man ska sluta få folk att gå mitt på Storgatan där cyklisterna ska
kunna cykla

Sofia Stynsberg, ordförande för tekniska nämnden, svarar att man som cyklist är skyldig att
visa hänsyn i första hand.


En fråga ställs om hur man ska öka trafiksäkerheten runt skolor.

Sofia Stynsberg, ordförande för tekniska nämnden, svarar att man jobbar för att föräldrar inte
ska lämna sina barn med bil eftersom det ökar trafiken runt skolorna.
Per-Olof Löfberg, trafikplaneringschef svarar att infrastrukturåtgärder kommer att göras för
att öka trafiksäkerheten.
Avslutning
Åsa Karlsson Björkmarker, kommunalråd sammanfattar mötet och avslutar kvällen.

