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Samrådsredogörelse kommunövergripande
friluftsprogram för Växjö kommun
Följande yttranden har inkommit på Friluftsprogram för Växjö kommun och
dess samrådsförslag. Nedan är yttrandena sammanfattade men kan i sin
helhet läsas efter förfrågan till Växjö kommun. Alla fem nämnder på
sändlistan har inkommit med yttranden. Av sändlistans angivna för
kännedom har totalt åtta yttranden inkommit från myndigheter,
samhällsföreningar, friluftsorganisationer och invånare.
Planeringskontoret (KS) ställer sig i stort positiv till förslaget på
kommunövergripande friluftsprogram som ett bra stöd för prioriteringar och
satsningar inom området samt den fysiska planeringen. Följande synpunkter
lämnas i yttrandet:
I del 1 behöver det tydligt framgå att friluftsprogrammet är ett vägledande
program som ska fungera som ett kunskapsunderlag ur ett friluftsperspektiv i
den fysiska planeringen. I del 2 behöver de mätbara målen kompletteras med
ansvar för att tydligare nå målen. Handlingsplanen som jobbats fram
parallellt behöver stämmas av och används i förvaltningarnas kommande
arbete när det gäller kommunens friluftsliv. I del 3 önskas att avgränsningen
av valda friluftsområden klarläggs i förhållande mot andra intressen.
Framförallt avstämningen mot grönstrukturprogram och översiktsplan bör
prioriteras. Alternativt ska friluftsområdenas avgränsning ses mer
schematiskt och då också illustreras så. Målbilderna för de prioriterade
friluftsområdena behöver förtydligas så att det blir tydligt att de beskriver
områdena år 2021 och inte nuläget. Målbilderna skulle tjäna på att texten
kortas in och att varje område kompletteras med några ledord som beskriver
utvecklingsriktning och framtida karaktär och att de upplevelsevärden som
är viktigast i respektive område lyfts fram.
Svar: Synpunkterna beaktas och arbetas in i det reviderade
friluftsprogrammet. Kartunderlagen klargörs och stäms av mot översiktsplan,
grönstrukturprogram och detaljplaner. Tillägg görs med ett utpekat ansvar
för de angivna mätbara målen i del 2.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Postadress Box 1222, 35112 Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18
Tel. 0470-41000 Fax Org.nr 212000-0662 Bg. 5009-9282
E-post peter.lonn@vaxjo.se www.vaxjo.se

1 (11)

ÄRENDE
Dnr KFN 2015-00135
2017-01-09

Tekniska nämndens beslut 2016-11-24
Tekniska nämnden har följande synpunkter på aktuellt friluftsprogram:
1. Det är ett omfattande program som är framtaget och det tydliggör
friluftslivets behov och möjligheter vilket är mycket positivt.
2. Det bör inledningsvis förtydligas om det är en plan eller ett program samt
vem som dokumentet vänder sig till och hur man ska använda sig av det.
3. Det bör förtydligas i dokumentet vilka begränsningar som gjorts gällande
friluftslivet, då det står ganska lite om t.ex. fiske, båtliv, skridskoåkning,
fågelskådning etc.
4. Det är bra att det tagits fram konkreta handlingsplaner men dessa måste
anpassas till budgetmedlen som finns för respektive nämnd.
5. I programmet hänvisas till ett friluftsråd men det framgår inte vilka som
ingår i det och vad det har för uppdrag.
6. I del 2 anges övergripande mål för friluftslivet. Det är svårt att veta vad
som finns och vad som är önsketänkande samt vad som behövs för att uppnå
dessa mål. Detta behöver klargöras tydligare för att programmet ska vara
ledande i det fortsatta arbetet med att utveckla kommunens friluftsliv.
7. I del 3 anges en målbild 2021 för olika områden. Även där är det svårt att
veta vad som finns och vad som är önsketänkande för de olika områdena.
8. Det bör också förtydligas vad en acceptabel status är på olika
anläggningar som exempelvis leder. Annars finns risken att bedömningen
blir olika beroende på vem som utför den och vem som nyttjar leden.
Det hänvisas i programmet till handlingsplaner som inte finns bifogade.
Innan beslut tas om handlingsplanernas genomförande måste beslut fattas
om gemensamma mål.
Svar: Inom friluftsliv och rekreation ingår en mängd friluftsaktiviteter där
programmet inte värderar vilka som är mest prioriterade, utan enbart
redovisar vilka som utövas mest frekvent i Växjö. I nationella
undersökningar redovisas statistik för 44st friluftsaktiviteter som utövas året
runt. Utövandet av friluftsaktiviteter i Växjö överensstämmer i stort med
nationella undersökningar. Den breda definitionen på friluftsliv ger ett
kunskapsunderlag som är mer diversifierat än planering för exempelvis
idrottsanläggningar och cykeltrafik. Alla åtta synpunkter beaktas och några
kommer förtydligas i slutliga friluftsprogrammet (speciellt #5, 6, 7, 8).
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Utbildningsnämnden är positiv till den föreslagna friluftsplanen och har
inget att erinra.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att förslaget till friluftsprogram är ett
användbart och väl genomarbetat kunskapsunderlag. Yttrandet betonar
positivt den bostadsnära naturens betydelse för folkhälsan samt att skolor
och förskolor har trafiksäkra gångvägar till parker och naturområden.
Nämnden lämnande följande synpunkter och förslag:
• I del 2, målområde 3 står att Växjö särskilt ska värna om tysta och rofyllda
områden. Frihet från oönskat ljud står också högst på önskelistan i
webenkäten 2016. Nämnden föreslår att man istället kartlägger ljudnivån
utifrån kriterierna i Naturvårdsverkets rapport 5709 om ljudkvalitet i naturoch kulturmiljöer. Där finns kriterier för god ljudmiljö i bl.a.
friluftsområden, tätortsnära rekreationsområden och parker.
• I målbilden 2021 för friluftsområdet i Fylleryd finns en idé om ett
friluftscentrum vid Norremarksfjället. Nämnden är positiv till att den
övertäckta deponin används för friluftsändamål, men det är viktigt att
aktiviteter och anordningar följer reglerna i detaljplanen.
• Norra Bergundasjön finns med som ett attraktivt naturområde på flera
ställen i programmet. Sjön är recipient för stadens avlopps-reningsverk och
har fosforöverskott vilket regelbundet ger kraftig algblomning som kan
resultera i dålig lukt. Det är bra att även planera in uppehållsplatser på ett
avstånd från sjön, så att besökare inte behöver utsättas för lukten under
perioderna med algblomning.
• Området kring masugnen och det gamla glasbruket i Åryd nämns i
målbilden som ett besöksmål. Marken mellan hembygdsgården och sjön är
delvis starkt förorenad. Länsstyrelsen har klassat föroreningen i den högsta
riskklassen och området är avspärrat. Vid en utveckling av området är det
viktigt att ta hänsyn till föroreningen, för att minimera risken för spridning
eller exponering.
Svar: Kartläggningen av områden med god ljudmiljö kommer följa kriterier i
Naturvårdsverkets rapport1 samt European Environment Agency (Technical
report, no 4/2014).2 Norremarksfjällets planerade friluftsliv kommer följa
riktlinjer i detaljplanen. Framtida uppehållsplatser nära Norra Bergundasjön
kommer väljas med hänsyn till dominerande vindriktning och sjöns
periodvis dåliga lukt. Föreslagna åtgärder i området Udden kommer inte
beröra den förorenade marken. Då området är avspärrat minimeras risken för
exponering bland besökare.

1
2

Naturvårdsverket, rapport 5709 God ljudmiljö, 2007
EEA, Good practice guide on quiet areas, no. 4/2014
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Stadsbyggnadskontoret anser att samrådsförslaget är genomarbetat och ett
bra stöd och underlag vid planläggning av grönområden viktiga för
friluftslivet i kommunen. Stadsbyggnadskontoret framför några synpunkter.
Stadsbyggnadskontoret saknar presentation av de ställningstaganden för
planeringen som redan är gjorda i antagna fördjupade översiktsplaner
och/eller i vissa fall den kommunövergripande översiktsplanen från 2005. De
efterlyser ett förtydligande gällande Friluftsprogrammets roll och ställning
gentemot andra antagna eller snart antagna dokument i kommunen.
Friluftsprogrammet beskriver och lyfter fram viktiga områden och
utveckling för friluftslivet men programmet utgör enbart ett
kunskapsunderlag för den fysiska planeringen fram tills att de inarbetas i
framtida översiktsplan. Det behöver tydligt framgå vad
översiktsplaneringens intention är i förhållande till friluftsprogrammets
utpekade områden och tillhörande målbilder. Redan kända konflikter måste
tydligt lyftas fram för att belysa konfliktsituationer tidigt och undvika
onödiga diskussioner framöver. I exempelvis Teleborg, Öjaby,
Ekebergskogen och Gemla finns en konflikt med översiktsplaneringen.
Svar: Översiktsplanen är ett styrande dokument och överordnad vid fysisk
planering. I framtida översiktsplanering kan kunskapsunderlag som
grönstruktur- och friluftsprogrammet ge bra stöd för att peka ut nya
friluftsområden i kommunen och utveckla kvalitet och upplevelsevärden i de
befintliga. Båda programmen lyfter fram naturvården, folkhälsan,
naturturism och möjligheter till ett aktivt friluftsliv som viktiga parametrar
att beakta i fysisk planering. Att planeringen av bostäder kombineras med
hänsyn till naturvärden ger ur flera aspekter en mer attraktiv kommun. Där
friluftsområdets avgränsning kommer i konflikt med föreslagen
markanvändning enligt gällande översiktsplan redovisas det i
kartunderlagen. Ur ett friluftsperspektiv är dessa områden värdefulla att
värna och utveckla för friluftsliv men avvägningen mot andra intressen görs i
kommande översiktsplan eller detaljplanering.
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Länsstyrelsens synpunkter
1. Övergripande - Länsstyrelsen Kronoberg anser att Växjö kommuns
friluftsprogram är ett lovvärt initiativ som innehåller många bra idéer och
som visar att Växjö kommun har en vilja att arbeta strategiskt med
friluftslivet genom att utveckla och ta tillvara dess potential som resurs för
såväl folkhälsa, turism/näringsliv som miljö och klimat. Valet att föra ihop
de 10 nationella friluftsmålen till tre är bra och underlättar hanteringen och
uppföljningen av dessa. Länsstyrelsen anser att programmet kan visa upp en
djupare analys på friluftsliv ur ett jämställdhetsperspektiv. Frågeställningar
som upplevd trygghet, användning, belysning, fysiska aktiviteter,
mötesplatser och utbud kan beskrivas utifrån genus.
2. Samordning och samverkan - Länsstyrelsen betonar vikten av dialog med
närliggande kommuner för ett gränsöverskridande samarbete för friluftslivet.
Synpunkter nämner också behovet av samverkan och marknadsföring av
befintliga längre leder. Utöver samarbete mellan kommunerna, poängteras
dialogen med Länsstyrelsens friluftslivsgrupp. Förslaget om ett friluftsråd är
utifrån ett samverkansperspektiv bra. Representanter från andra kommuner
föreslås kunna komplettera detta råd.
Vidare lägger friluftsprogrammet stort fokus vid friluftsområden som ligger
på kommunal mark och/eller inom befintliga eller blivande naturreservat.
Programmet kan föra en diskussion om hur man kan arbeta för att göra
vardagslandskapet mer tillgängligt för friluftsaktiviteter, och lösa de
spänningar och konflikter som kan uppstå mellan olika intressen. Här
föreslås en god dialog mellan föreningsliv, kommun och markägare så att
den respekten för allemansrätten stärks.
3. Tillgänglighet - I friluftsprogrammet anges att man vill jobba mycket för
att öka tillgängligheten till natur och friluftsliv. Länsstyrelsen anser att en
viktig fråga ur tillgänglighetssynpunkt är möjligheten att ta sig ut i
naturområden (även utanför Växjö stad) utan tillgång till bil, vilket idag är
svårt. Ett sätt att skapa sådana möjligheter är att utöka kollektivtrafiken till
och från t.ex. naturreservaten.
Värdefulla områden för friluftsliv - Viktigt att poängtera att områdena, tack
vare sin skyddsstatus, har skyltning som beskriver iordninggjorda stigar och
anordningar för friluftslivet.
4. Friluftsliv och ekosystemtjänster - En aspekt som hade kunnat vara
intressant att utveckla i programmet är hur befintliga strukturer i urbana
miljöer kan utvecklas till att bli mer naturliga och därmed mer attraktiva för
vardagsnära och spontana friluftsaktiviteter. Lekplatser och öppna gräsytor i
flerbostadsområden kan göras mer naturliga med träd (t.ex. fruktträd),
vegetation och vatten som inbjuder till aktivitet och som samtidigt
producerar ekosystemtjänster såsom klimatreglering och luftrening.
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Friluftsprogrammet nämner en intern handlingsplan som specificerar skötsel
och åtgärder i de utpekade friluftsområdena. Det är positivt om denna
handlingsplan har ett perspektiv med stöd i kommunens grönstrukturprogram
och länsstyrelsens handlingsplan för grön infrastruktur som är under
framtagande.
Övrigt – Länsstyrelsen påminner om iordningsställda friluftsanordningar i
naturreservaten Lunden och Gårdsby-Hemmesjö bökeskog.
Deltagande
Funktionsledare för naturskyddsfunktionen Elisabeth Ardö samt Mårten
Västerdal, naturskyddshandläggare. I beredning av ärendet har även
företrädare för sakområdena naturvård och friluftsliv deltagit.
Svar: Synpunkterna beaktas som helhet och arbetas in i det reviderade
friluftsprogrammet.
1. Jämställdhetsperspektivet är relevant och beaktas i kommande åtgärder.
Tillgängliga kunskapsunderlag finns tillgängliga i insamlad webenkät
(kvinna 62,3%, man 37%, hen 0,7%) och nationella undersökningar. På
grund att friluftsprogrammets komprimerade format, kan inte de listade
frågeställningarna beskrivas utförligt utifrån genus i del 1. Inom målområdet
Hållbar planering för friluftslivet finns ansatsen att friluftslivets planering
ska bygga på god kunskap. Här ingår jämställda åtgärder utifrån genus.
2. Många privata markägare bidrar för att tillgängliggöra skogens sociala
värden. En regelbunden dialog med friluftslivets intressenter är en
framgångsfaktor. Samverkan över kommungränser är speciellt viktigt i
utvecklingen av längre leder.
3. Region Kronoberg har huvudansvaret för att utveckla kollektivtrafikens
turlinjer. Frågan om busshållplatser vid fler naturreservat bör ställas till
denna huvudman. Växjö kommuns mål är att minska biltrafiken och öka
resandet med kollektivtrafik samt med cykel och till fots.
4. Växjö kommun jobbar just nu hårt för att göra de globala målen i Agenda
2030 lokalt förankrade. Antaget grönstrukturprogram beskriver värdet av
ekosystemtjänster ur flera aspekter, exempelvis biologisk mångfald,
klimatutjämning och odling. Handlingsplanen för friluftslivet kommer
synkroniseras med grönstrukturprogrammets åtgärder under friluftsliv och
rekreation.
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Friluftsfrämjandet – lokalavdelning Växjö
Kommentarer till Friluftsprogrammet
Friluftsfrämjandet värnar ett aktivt friluftsliv för alla och vad gäller Växjö
kommuns ambitioner för friluftslivet står vi nära varandra och vi vill hjälpa
till och stötta kommunens arbete.
I Friluftsprogrammet presenterar kommunen en omfattande besöksstatistik
för de olika friluftsområdena samt webenkäter som en nulägesanalys.
Föreningen framför sina erfarenheter av friluftsliv som ett komplement, men
poängterar samtidigt att underlaget inte är vetenskapligt förankrat. I
kommentarerna framförs bland annat att allmänheten vistas mindre i skogen
idag, att målpunkter är extra viktiga och ett ökat behov av trygghet och
närhet i naturen. Föreningen presenterar en modell där besökarnas
upplevelse av målpunkter analyseras efter tre kärnkriterier: Trygghet –
Variation – Nya horisonter. Kriterierna ska värderas utifrån besökarens
behov och relation till naturen. Modellen är framtagen i arbetet med egna
föreningsgrupper, skolgrupper och aktiviteter med invandrare och
nyanlända. Jämförande förutsättningar görs mellan Lund (Skrylle), Isaberg
(Gislaved, Gnosjö) och Växjö, ger förslaget att vi bör lyfta fram närheten till
flera friluftsområden som en värdefull fördel. Med en växande stad och
urbaniserad befolkning måste även Växjö ta tag i friluftsfrågorna och
synliggöra våra fantastiska tillgångar. Friluftsfrämjandet har också lämnat
fem egna analyser för Fyllerydsstugan, Norrastugan, Norremarksfjället, Pene
friluftsbas och VAIS-torpet. Föreningen har även lämnat förslag gällande
Fyllerydsstugan och Öjaby Norra.
Svar: Flera av föreningens kommentarer är värdefulla att beakta i den interna
handlingsplanen för friluftslivet. Nyckelorden under de tre rubrikerna är
viktiga påminnelser från en erfaren friluftsorganisation. Att bryta barriärer
och öka den upplevda tillgången till kommunens friluftsområden är viktiga
mål i det fortsatta arbetet. Ökad tillgänglighet i naturen uppskattas av många
och behandlas i flera delar av friluftsprogrammet. Att målpunkter erbjuder
flera möjligheter till aktivitet för flera målgrupper samtidigt ger ökad
attraktion, trygghet och social samvaro. För Växjö, vill vi bevara och
utveckla närheten till den bostadsnära naturen. Vår modell blir därför inte
likt centraliserade satsningar som Billingen i Skövde eller Skrylle i Lund. Att
nå nya grupper som hittar ut blir en viktig utmaning. Samtidigt måste rätt
platser och stråk utformas för att erbjuda besökaren trygghet och variation av
upplevelsevärden i naturen. Politiskt antagna grönstrukturprogram och
friluftsprogram är en viktig grund för att värdera det ovärderliga.
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Kommentarer via mejl från Lisa Långström, PepUp AB
Lisa påtalar att kapningen av Fylleryd för trafikplats Fagrabäck i
kombination med planerade bostäder i Södra Fylleryd och Hollstorp,
kommer ge ett ökat besökstryck på områdena Fylleryd, Notteryd och
Bökeskog. Vidare betonas vikten av att inte upprätta förbud i områdena utan
snarare verka för tillåtande av friluftsrelaterad verksamhet. Att skogen
utnyttjas bör ju alltid ses som ett positivt problem.
Som privatperson och företagare önskas möjlighet till snabba
återställningsinsatser efter stormar och andra naturomställningar. Som
företrädare för naturturism och grönt entreprenörskap anmäler Lisa sitt
intresse att bidra i programmets föreslagna friluftsråd.
Positiva kommentarer till en enhetlig skötsel av Sigfridsleden med tydliga
kopplingar till Höglandsleden. Denna kan sedan kopplas på Vildmarksleden
i Uppvidinge tillsammans med flera andra leder till cykel eller till fots.
Markerade stråk ger vägledning ut för boende i regionen och utvecklar ett
mervärde som naturturisminfrastruktur.
Lisa efterlyser planer på hur kommunen ska jobba för att få fler nya grupper
att komma i kontakt med friluftslivet. Naturen är ju en plats där sociala
strukturer är av mindre vikt då aktiviteterna ofta är gratis och kan verka som
både klassöverbryggande och integrationsfrämjande. Även planer på hur
man kan utveckla ett mer aktivt friluftsliv i skolan efterfrågas.
Svar: Växande städer med kraftiga utbyggnadsplaner behöver värdera en
fortsatt god tillgång till tätortsnära natur. I antaget grönstrukturprogram
presenteras bristanalyser, vilka är mest aktuella runt staden Växjö. I Växjö
kommun pågår arbetet med att formulera lokala mål utifrån de 17 antagna
globala målen för hållbar utveckling. Två av målen; hållbara städer och
samhällen samt ekosystem och biologisk mångfald, har nära kopplingar till
naturupplevelser och friluftsliv samt en god livsmiljö.
Flera parter i kommunen bidrar för att vägleda nya grupper ut i naturen. Runt
om i landet finns flera goda exempel att ta lärdom och erfarenheter av.
Förskolor och skolor är en viktiga arena för att barn och unga ska kunna få
positiva upplevelser vid utövande av friluftsliv. Även här finns goda
exempel på ”utelyft” att ta lärdom av som kan spridas vidare inom
kommunens verksamheter för barn och unga.
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Kommentar via mejl från invånaren Niklas Petersson, 5 oktober 2016.
Niklas är positiv till helheten i friluftsprogrammet men efterlyser ett grönt
gångstråk som binder samman Hissö med Helgö genom smala broar över
sunden. Frågetecken ställs också kring hur hög bron behöver vara för att
båtlivet ska kunna passera i farleden.
Svar: Att knyta samman friluftsområden via gröna stråk är prioriterat för
fortsatt god nåbarhet. Stråket Växjö Runt är ett lyckat exempel.
Broförbindelse mellan Hissö-Musön till Helgö finns med som förslag i
Grönstrukturprogrammet (s. 33) som antogs 2013. Att den föreslagna bron
passerar farleden för båtlivet gör förslaget komplext. Vår dialog med båtlivet
i Helgasjön har gett ett nekande svar tillbaka. År 2016 kom beslut om ett
utökat naturreservat Hissö, vilket gagnar både natur, sjö och friluftsliv. I
friluftsprogrammet önskar vi tydligt koppla samman Bokhultet med
Bergundasjöarna, Fylleryd med Notteryd genom gröna gångstråk.
Kommentar via mejl från Åryds samhällsförening, 11 oktober 2016.
Monica Gustavsson påminner om att en dialog bör tas med Åryds IK som
äger området Kullen. Kommenterar även likheter och skillnader mellan
grönstruktur- och friluftsprogram för Åryd.
Svar: Samrådsförslaget skickades för kännedom till Åryds IK. Visst finns
beröringspunkter i Grönstrukturprogram och Friluftsprogram, där den senare
har ett annat format utan detaljnivån. I friluftsprogrammet finns detaljerade
åtgärder i handlingsplanen för friluftsliv, som blir ett internt arbetsverktyg. I
genomförandet kommer de båda programmen synkronisera de föreslagna
åtgärderna.
Skogsstyrelsen Kronobergs distrikt ser mycket positivt på det friluftsprogram
kommunen gjort. Programmet innehåller en del fakta som kan vara till nytta
i många sammanhang. Det är också positivt med tydliga och mätbara mål där
kommunen arbetar över förvaltningsgränser med resurser som utvecklar
friluftslivet.
Skogsstyrelsen föreslår att Notteryds och Helgö naturreservat presenteras i
programmet. Ett samarbete kring arbetet med fler skolskogar är både
positivt och önskvärt. Genom Birgitta Warodell, Skogskonsulent.
Svar: Kommunen ser fram emot ett samarbete i utvecklingen av fler
utpekade skolskogar under 2017 och framåt. Skolan är en viktig arena för
naturundervisning, upplevelser och ökad utomhusvistelse bland alla barn och
unga. På sidan 41-42 behandlar vi naturreservaten Helgö och Notteryd samt
några till under rubriken Andra särskilt värdefulla områden för friluftsliv.
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Kommentarer via mejl från styrelsen i Växjö Scoutkår
Växjö Scoutkår vill sammanfattningsvis framföra följande:
● att det är mycket positivt att kommunen tagit fram ett friluftsprogram och
att man bjuder in föreningar att lämna synpunkter,
● att vi stödjer förslaget om att inrätta ett friluftsråd då vid bedömer att detta
skulle vara en bra arena för samverkan mellan kommunen och
friluftsorganisationerna,
● att handlingsplanen för friluftslivet också blir föremål för dialog med
berörda organisationer samt
● att de föreningar som har verksamhet inom beskrivna friluftsområden (i
vårt fall friluftsområde Araby) ges en stor möjlighet att påverka kommunens
prioriteringar vad gäller skötsel och utveckling.
Växjö Scoutkår bedriver scoutverksamhet för barn och ungdomar från åtta år
och uppåt, främst vid Stora Pene och i våra lokaler i Bergendalska gården.
För närvarande har vi cirka 60 ungdomar i verksamheten och föreningen har
drygt hundra medlemmar.
Friluftsliv utgör en av de sju pusselbitarna i Scoutmetoden och är en
fundamental del av scouting. Genom att vara utomhus så mycket som
möjligt tar vi del av vad naturen erbjuder i form av fantastiska upplevelser
och utmaningar där patrullens samarbetsförmåga sätts på prov. Genom att
vara ute lär vi oss också hur viktigt det är att ta hand om naturen och ta
ansvar för miljön. För scouter är därför tillgång till tätortsnära naturområden
en förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet!
Stora Pene utgör i sig ett område som lockar många invånare och besökare
både sjö- och landvägen. Det ligger också på flera vandrings-, cykel- och
ridleder och är basen för Växjö Scoutkårs verksamhet under sommarhalvåret. Växjö Scoutkår ser positivt på de målbilder som lyfts fram för
friluftsområde Araby men vill framföra att utvecklingen av området inte får
innebära begränsningar i hur vi kan utveckla vår verksamhet på Stora Pene.
Kommunens friluftsprogram bör klart uttrycka att området kring Stora Pene
idag är Växjö Scoutkårs lägerområde och ska så ska vara även i framtiden.
Föreningar som bedriver icke tävlingsinriktad verksamhet utgör i sig en
framgångsfaktor för att uppnå de ställda målen.
I avsnittet om framgångsfaktorer lyfts flera relevanta förutsättningar fram
som på olika sätt kan bidra till att uppfylla de mål som anges i programmet.
Växjö Scoutkår vill lyfta fram ytterligare en och det är förekomsten av
föreningar och organisationer som bedriver och erbjuder friluftsliv utan
tävlingsinriktning. I bakgrundsavsnittet lyfts just det ökade tävlingsinslaget
fram som en trend och då kan bland annat scouterna erbjuda ett icke
tävlingsinriktat alternativ för de som så önskar.
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Växjö Scoutkår ser fram emot att programmets goda intentioner övergår till
konkreta åtgärder för att stärka kommunens friluftsliv. Bra och tätortsnära
naturområden lämpade för olika typer av friluftsliv utgör viktiga
förutsättningar för scouting och de målbilder som lyfts fram i programmet
visar på goda intentioner från kommunen. I programmets inledning talas om
en handlingsplan som ska vara ett internt arbetsverktyg för kommunens
fortsatta arbete. Växjö Scoutkår hoppas att Växjö kommun även kommer
föra en dialog om handlingsplanen så att även föreningar och organisationer
får möjlighet att påverka inriktningen för skötsel och utveckling.
Svar: Växjö kommun kommer att beakta föreningens inkomna synpunkter,
för ett ännu bättre friluftsprogram och fortsatt attraktiva friluftsområden. En
tät dialog med kommunens friluftsorganisationer i genomförandet av
handlingsplanen är en självklar målsättning. De föreningar som använder
våra tätortsnära natur har expertkunskaper om vad som kan utvecklas för att
höja attraktiviteten för verksamheten, invånare och besökare. Att inrätta ett
friluftsråd bidrar till förbättrad samverkan och till förankrade beslut gällande
friluftslivet. Majoriteten av det friluftsliv som utövas sker spontant bland
invånare eller organiserat inom föreningsliv. Ett övergripande mål med
friluftsprogrammet är att öka utomhusvistelsen och skapa möjlighet och
intresse för fler att ta sig ut i våra befintliga friluftsområden. Dominerande
motiv för vistelse i naturen är för avkoppling och för att vara nära naturen.
Sveriges scoutkårer gör tillsammans med andra viktiga insatser för att fler
hittar ut i naturen. Ett livslångt intresse som är ovärderligt.
Kommentar från invånare i Gemla via Flexite och telefonkontakt
Invånaren från Gemla hade tolkat målbilden för orten som något som redan
finns på plats idag. Specifikt gällde detta beskrivningen av föreslaget utegym
nära elljusspåret.
Svar: Per telefon förklarades tanken med målbild 2021. Då flera haft
svårigheter att förstå just målbilderna, har vi valt ett mer konkret format på
innehållet i del 3 efter samrådet.
Peter Lönn
Projektledare friluftsprogram
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