Följ kulturstråket mot Ringsberg och Kristineberg.
Förr var det ett område med odling och öltillverkning.
Nu utvecklar vi en modern mötesplats med rötterna
i det gamla Växjö. Välkommen att vara med!
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ny kulturell mötesplats i Växjö

Bryggeri och bistro
Nu är programmet med idéer för gestaltning och fysisk miljö på området Ringsberg/Kristineberg klart. Kommunstyrelsen har godkänt rapporten och beslutat att gå vidare med planerna för ett bryggeri och bistro på området, som i
förlängningen planeras att bli ett centrum för kultur.
Nu får byggnadsnämnden i uppdrag av kommunstyrelsen att genomföra en detaljplan av fastigheten med
beteckning 8:30, där bryggeriet planeras att byggas.
Detaljplanen behövs för att säkerställa eventuella allmänna behov (gator, parker, torg, gång- och
cykelstråk) samt för att reglera markens användning
och avgränsningar. Detaljplanen får inte reglera mer
än det som syftet kräver, och omfattar inte detaljer
avseende konstruktion och utformning av hus, system
för uppvärmning eller upplåtelseformer.
Många människor har bidragit till utredningen
kring området Ringsberg/Kristineberg. Totalt har
omkring 650 invånare involverats i processen genom
workshops och träffar, där synpunkter, tankar och
idéer om vad området, och Växjö som stad behöver för
att blomstra har tagits i beaktning.
Ambitionen har varit att så många som möjligt av
de deltagande invånarna skall känna igen sig i programmet för utvecklingen av området. Projektledare
Jonna Wehlin bedömer att 75 procent av invånarnas
tankar, förslag och idéer på olika sätt har vävts in i
utvecklingsplanen.
– Jag är tacksam för det engagemang som Växjös
invånare har visat i arbetet med att ta fram det här
programmet. Alla som har bidraget har gjort utvecklingsplanen mer mångfacetterad och kreativ! säger
Jonna

Den fortsatta utvecklingen av området kommer att
ske allteftersom det finns resurser och behov som gör
det möjligt att realisera. Programmet för utveckling
av området kan du ta del av i sin helhet på Växjö kommuns webbsida.
Det här är det sista planerade nyhetsbrevet för
Ringsberg/Kristineberg. I fortsättningen kommer nyheter som har med utvecklingen av området att göra
att publiceras på kommunens webbsida. Information
om de fortsatta planerna för bryggeriet kommer att
erbjudas alla som bor i området eller på annat sätt är
berörda.
Frågor om programmet för utvecklingen av
Ringsberg/Kristineberg samt metodarbetet:
Jonna Wehlin, jonna.wehling@vaxjo.se, 0470-410 00
Frågor om bryggeriet samt framtida utveckling av
Ringsberg/Kristineberg: Christer Carlsson,
christer.carlsson@vofab.se, 0470-410 00

Du är välkommen att ringa kontaktcenter telefon 0470 - 410 00 eller skriva till e-post: info@vaxjo.se
vaxjo.se/ringsberg | facebook.com/vaxjokommun | twitter.com/vaxjokommun
Nyhetsbrevet ges ut av Växjö kommun | Text: Jonna Wehlin

