Växjö kommun informerar om

Stadsutvecklingsprojekt
Torparängen

Granskning pågår 17 sep – 19 okt 2015

I våras var det första förslaget för Torparängens detaljplan ute för samråd. Det
kom in många bra och viktiga synpunkter från er Växjöbor. Växjö kommun har
under sommaren läst igenom, tagit hänsyn till och svarat på dessa synpunkter.
Nu har ett nytt förslag på detaljplan tagits fram. Ett förslag som nu är ute för
granskning.
Synpunkter från samrådet
”Bevara strandskyddet som det är i dag”
Växjö kommun har ännu en gång tittat över om strandskyddet behöver upphävas eller ej. Kommunen anser fortfarande att ett upphävande av strandskyddet i Torparängen är nödvändigt eftersom det är ett allmänt intresse att kunna
åstadkomma nya bostäder i staden framöver. Växjö kommun motiverar att
strandskyddet kan upphävas eftersom man har tagit hänsyn till de stora naturvärdena och till människors friluftsliv och tillgång till strandkanten. Kommunen
bedömer också att de gröna ytorna som kommer finnas längs strandkanten är
tillräckliga för att tillgodose både djur och växtliv och att bibehålla en naturkaraktär längs med strandstråket.
”Varför dra in bilar på en säker cykelväg som är bilfri idag?
Det blir väldigt dålig trafiksäkerhet för de som cyklar där”
Växjö kommun har sett över den framtida trafiksituationen i
det nya området och försökt hitta bättre lösningar för att göra
området mer trafiksäkert. Exempelvis har parkeringsytan till
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förskolan flyttats närmare Torparvägen. Den ligger nu på östra
sidan om cykelvägen så att bilar inte behöver korsa cykelvägen
när man ska parkera för att lämna sina barn på förskolan. Cykelvägen är också tydligt separerad från bilvägen så att man lugnt
och avskilt ska kunna cykla genom området.

Läs fler synpunkter och svar från samrådstiden på
www.vaxjo.se/torparangen. Här kan du också hitta hela
granskningshandlingen och samrådsredogörelsen.

Vad byggs runt om i Växjö?
Under oktober månad kommer en utställning om olika stadsutvecklingsprojekt i Växjö att visas på
Teleborgs bibliotek. 21 oktober klockan 18.00 föreläser också projektledare från kommunen om
några stadsutvecklingsprojekt som planeras och pågår i staden, bland annat Torparängen.
Välkommen att anmäla dig till kvällen på: teleborg.bibliotek@vaxjo.se
vaxjo.se/torparangen
Om du har frågor är du välkommen att ringa oss på 0470-410 00 eller skriva till info@vaxjo.se
Markus Hulenvik, planarkitekt och Kristina Thorvaldsson, projektledare

VARFÖR FÅR JAG DENNA INFORMATION?
Detta är ett informationsblad som skickas till dig som bor i närheten av Torparängen för att du i god tid ska få kännedom
om planerna för området. Alla handlingar kring detaljplanen skickas till sakägarna men du kan också hitta dem på www.
vaxjo.se/torparangen.

VARFÖR SKA DET BYGGAS
EN BEGRAVNINGSPLATS I
TORPARÄNGEN?
Behovet av en ny kyrkogård i Växjö stad är idag stort. På
de tre kyrkogårdar som finns i Växjö är varje år endast ett
fåtal gravplatser lediga för nyupplåtelse. Därför behöver
en ny kyrkogård byggas och valet av plats har fallit på
Torparängen. Många frågar sig varför. Svenska kyrkan har
gjort en utredning med flera tänkbara lägen där platsen i
Torparängen ansågs vara bäst.
• Vår vision har varit att skapa en naturlig begravningsplats med betoning på natur. Valet stod mellan
Vikaholm och Torparängen där Vikaholm föll bort då
markförhållanden där inte möjliggör för en ny begravningsplats, berättar Mats Lindblad som är kyrkogårdsoch fastighetschef på Svenska kyrkan.
Torparängen har också ett väldigt bra läge i Växjö. Här
kan en begravningsplats placeras med närhet till Växjö
stads centrum och Teleborgs centrum med dess växande
bostadsområde. Torparängen ger inte bara närhet, utan
med områdets fantastiska läge också avskildhet och ro för
besökarna.
• Bevarandet av naturvärdena i området tillsammans
med Södra Bergundasjön gör det till meditativ plats
men även ett tillskott för invånarna i Växjö. Begravningsplatsen blir ett tillskott även som stadsdelspark, säger
	Mats Lindblad.
Begravningsplatsen skall enbart användas för gravsättning
av urnor. Kopplingen till naturen ska finnas i allt tillfört

material och utrustning, detta är en väldigt viktigt aspekt.
Växter, gräs och örter inom området ska vara karakteriserade. Stenmuren som idag finns i området och sten i
strandlinjen utgör självklara avgränsningar av området
och tillsammans med befintliga solitära träd skapar de den
karaktär som önskas. Kyrkan är mycket nöjda med platsen
i Torparängen.
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VAD HÄNDER NU?
Efter att ha läst igenom de synpunkter som kom in under
samrådet har Växjö kommun arbetat fram ett nytt förslag
på detaljplan. Detta finns nu ute för granskning i fyra
veckor. Till granskningshandlingarna bifogas också hela
samrådsredogörelsen med kommunens svar på samtliga
synpunkter som kom in under samrådet i våras. Under
granskningen finns det nu möjlighet att ännu en gång
komma in med synpunkter. Granskningshandlingarna
finns hos Växjö kommun och digitalt på Växjö kommuns
hemsida. På Växjö kommuns hemsida finns också dokument över olika utredningar som tagits fram kring området. Naturinventeringar, gestaltningsprogram bullerutredningar, volymstudie, kulturmiljöbedömning med mera.
Har du funderingar eller frågor kring dessa, tveka inte att
höra av dig till oss!

HAR DU SYNPUNKTER PÅ FÖRSLAGET?
Det finns nu möjlighet att lämna synpunkter på det nya förslaget av detaljplan för Torparängen.
Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen till byggnadsnämnden senast 19 okt 2015.
Postadress:
Byggnadsnämnden
Box 1222
351 12 Växjö
E-post:
byggnadsnamnden@vaxjo.se
vaxjo.se/torparangen
Om du har frågor är du välkommen att ringa oss på 0470-410 00 eller skriva till info@vaxjo.se
Markus Hulenvik, planarkitekt och Kristina Thorvaldsson, projektledare
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