Araby direkt
Anteckningar förda vid kommunstyrelsens direktmöte på Araby, Araby Park Arena måndagen
den 25 januari 2016. Ca 80 personer deltog på mötet utöver tjänstemän och förtroendevalda.
Mötet filmades och eftersändes i Öppna Kanalen.
Kommunstyrelsens ordförande, Bo Frank, och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, Per
Schöldberg, inledde mötet och hälsade alla välkomna. Därefter genomfördes följande
informationspunkter:
 Polisens arbete i Araby – Jonas Eek och Scott Goodwin, Polisen
 Tillsammans gör vi förändringar – Jenny Matei, boende i området
 Vad händer i Växjö och Arabyområdet framöver – Monica Skagne, kommunchef
 Araby Akademi – Lars Edqvist, kommunstyrelsen
Frågor och diskussionspunkter
Under pausen ges möjlighet att diskutera med ansvariga tjänstemän kring samtalsbord med
följande teman:
Vad kan jag göra/Araby Akademi
 Ett gäng ungdomar från Araby arbetar med att ordna en välgörenhetsgala och vill
gärna berätta mer om det. Tjejen jag talade med heter Iman Hussein.
 En kille föreslog kvällskurser i språk och IT i Centrumskolans lokaler.
 En organisation som heter Människan i centrum vill vara en del av Araby akademi.
Jag tror att de de nattvandrar och deras representant heter Alan Abdulla.
 Vi borde starta en svenskutbildning för äldre för att öka kontakten mellan äldre på
området.
 Vi borde försöka få olika religiösa samfund att engagera sig och samarbete på
området.
Bo, bygg och trivsel
 Frågor om försäljningar och att HG fick information samma dag som beslutet togs.
Hyresgäster borde ha informerats för beslut tog, ansågs det.
 Barn vandaliserar tvättstugor och föräldrar förhåller sig passiva när vandaliseringen
pågår.
 Miljöhusen är stökiga. (känt problem som vi jobbar ständig med, kommunikation och
miljö-värdar)
 Cyklar och barnvagnar står i vägen i trapphus.
 Felparkeringar
 Fortkörningar i området
 För kallt i lägenheten
 Höga hyror i nyproduktionen, vi bygger inte för ”vanligt folk”.
 Önskemål om fler kolonilotter norr om Araby Park Arena
 Önskemål om bättre belysning utmed stråket i Arabyskogen
 Önskemål om bättre belysning i parken speciellt vid lekplatsen och rosenträdgården








Önskemål om bättre belysning på stråket runt området
Önskemål om bättre belysning i inne på bostadsgårdarna
Önskemål om hundrastgård öster om Paletten
Önskemål om bänkar/grillplatser i Arabyparken
Flera vittnade om problem med höga ljudvolymer inne på gårdarna invid Araby Park
Arena under somrarna.
Lika många var emot som för ett bygge av en ny väg genom området

Polis
Räddningstjänst
Barn, ungdom och mötesplatser
Avslutning
Åsa Karlsson Björkmarker, kommunalråd sammanfattar mötet och avslutar kvällen.

