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Ortsanalyserna är en del i underlaget till
översiktsplanen, men de utgör också underlag
för annan planering (samhällsbyggande i stort)
och för beslut i enskilda ärenden som har med
byggande och annan mark- och vattenanvändning att göra. De kan också ligga till grund för
dialog med och mellan medborgare och företag
om hur orten bör utvecklas. De ger den systematisering och sammanställning av baskunskaper
som politiker, allmänhet och planerare behöver
för att kunna förstå platsens historia, dagens
situation och framtidsmöjligheter och därmed
konstruktivt kunna forma en lokalt utvecklingsinriktad planeringsprocess. De är ”levande” i den
meningen att de regelbundet ses över och hålls
uppdaterade.
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Syftet med ortsanalyserna är:
1. Att synliggöra och skapa förståelse dels för
kvaliteter, säregenheter och traditioner att värna,
ta tillvara och utveckla, dels för brister och problem att åtgärda,
2. att stimulera diskussionen om och arbetet för
en utveckling av orten som både är hållbar och
innebär ökad livskraft, och
3. att vara underlag för fysisk samhällsplanering
av olika slag - särskilt översiktsplaneringen - och
för beslut om bygglov och andra tillståndspliktiga åtgärder.
Analyserna innehåller bedömningar och slutsatser, men innehåller inga politiska ställningstaganden. Dessa finns i stället i översiktsplanen.
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1. Läge och omland
Åryd ligger lokaliserad i östra delen av kommunen väster om Årydssjön och
cirka 15 kilometer ifrån Växjö. Orten har en låg självförsörjningsgrad och en
stor del av befolkningen pendlar ut från orten.

+ karta med •

Inpendlingsomland (var de som arbetar i Åryd bor)

+ karta med •

utpendlingsomland (var de som bor i Åryd arbetar)

Restider i minuter mellan Åryd och några orter i omlandet:
		
		
Tåg
		
Buss
		
Bil
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Växjö
31
16

Ingelstad
66
18

Furuby
70
8

Hovmantorp
29
15
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2. Landskapet
Vattnet var utgångspunkten för framväxten av Åryd. De första människorna i
området sökte boplats nära vattnet, som då gick betydligt högre upp i landskapet. Det innebär att höjderna vid Hemset och de höglänta skogsmarkerna norr
om Åryd blev de första boplatserna och odlingsmarkerna.
Kombinationen av rinnande vatten med möjlighet till fiske och vattenkraft
samt närbelägen brukbar mark gav möjlighet till avkastning. Kvarn och ström
fanns redan på 1400-talet. På 1600-talet anlades den första masugnen. Järnmalm
togs från sjöarna och träkol från skogarna. Det fanns ett starkt samband mellan
gårdarna i Åryd och Hemset och från början var det Hemset som var störst.
Efter storskiftet av Hemsets by kom gårdarna i Hemset att tillhöra Åryds gård
vilket gav möjlighet till effektivisering och utveckling av Åryds bruk. En ny
herrgårdsbyggnad uppfördes 1826-1829.
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3. Historisk utveckling
Före 1900-talet
I slutet av 1800-talet led järnbruksepoken mot sitt slut. De sjömalmsbaserade
järnbruken klarade inte av konkurrensen från de brytmalmsbaserade bruken i norr.
Åryds bruks produktion gick ned.
1874 byggdes järnvägen mellan Växjö och Karlskrona och möjligheterna att
sprida produkter från Åryd ökade. Tågstopp innebar möjlighet till etablering av
träindustri och bruket utvecklades med glasbruk och ångsåg. Etableringen bidrog
till positiv befolkningsutveckling och samhället byggdes ut.
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3. Historisk utveckling
1901–1940
När järnbruket lades ner etablerades istället ett glasbruk på samma plats.
Under denna period uppfördes enbart enstaka hus på udden i Årydsjön kring
Åryds bruk och Sjösalavägen. Hemset byggdes 1930.
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3. Historisk utveckling
1941–1960
Så sent som 1941 fanns fortfarande tre bostadskaserner för arbetare kvar inom
bruksområdet. Omkring 1950 började arbetarna själva bygga sina hus i området
Sjöbacken. Kasernerna avfolkades och revs. Parallellt med befolkningsutvecklingen växte affärslivet. Konsum, privatdriven butik, café, cykelbutik, bensinstation, taxirörelse och bageri fanns i området.
1955 övertogs Åryds bruksområde av Södra Skogsägarna som 1957 startade
spånplattetillverkningen. Under kommande 30 år fick industriområdet sin största
utbredning.
Ny bebyggelse tillkom längs Växjövägen, Värendsvägen och Sjösalavägen.
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3. Historisk utveckling
1961–1980
1965 lades järnvägen ned för persontrafik och för godstrafiken ett par år efter.
Under denna period skedde Åryds kraftigaste expansion.
Nya bostadsområden med småhus tillkom norr om Billavägen och väster om
Växjövägen.
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3. Historisk utveckling
1981–2000
Ett nytt bostadskvarter med några parhus tillkom i den karaktäristiska bruksmiljön. Husen som är välanpassade till omgivningen i skalan och karaktär förstärker platsens identitet.
Under denna period uppfördes också ett bostadsområde norr om Kyrkekullvägen i norra delen av samhället.
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3. Historisk utveckling
2001–2017
År 2010 rivdes stationshuset och ett nytt mötesspår byggdes. Spåret stod klart
år 2013. Mötesspåret sträcker sig från järnvägsövergången österut bakom industribyn.
Enstaka bebyggelsekompletteringar tillkom inom bostadsområdet i norr.
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4. Struktur och karaktär
Målpunkter

I struktur- och karaktärsanalysen identifieras stråk, barriärer, målpunkter, landmärken, utblickar och karaktärsområden. Strukturerna är grundelement i samhället som har stor påverkan på hur man rör sig, möts och lever sitt vardagsliv i orten.

En målpunkt är en enskild plats eller ett avgränsat område som är viktig för möten eller aktiviteter för många av dem som bor i orten men också besökare. Ofta
möts flera stråk på platsen eller så erbjuder platsen/området många aktiviteter och/
eller funktioner. Målpunkter som identifierats är knutna till handel och service,
fritid, kommunikationer och offentlig service.

Stråk

Ett långsträckt område eller sträckning där många rör sig eller vistas och som
fungerar som förbindelse mellan olika målpunkter eller områden. Ofta finns också
målpunkter längs med stråket. Rörelsen kan ske såväl till fots och cykel som med
t.ex. bil eller varutransporter. Det finns stråk som samlar olika transportslag och
det finns stråk som nyttjas för endast ett transportslag.

Centrum

Korsningspunkt med livsmedelsbutik och busshållplats i nära anslutning till en
småbåtshamn och ortens viktigaste stråk – Masugnsvägen.

Masugnen – caféet

Masugnsvägen

Mötesplats i en karaktäristisk bruksmiljö. Populärt utflyktsmål under sommartiden.

Ett stråk som kopplar centrumområdet med den kulturhistoriska miljön vid
bruksområdet och dess målpunkter. Längs stråket hittar man spår av det ”gamla”
Åryd med karaktärsfulla miljöer och byggnader som t.ex. Åryds herrgård, masugnen med omgivande bebyggelse och en allé.

Badplats

Ortens badplats.

Barriärer

Åryds idrottsplats

En barriär är ett hinder i landskapet eller den fysiska strukturen som helt hindrar eller tydligt begränsar rörelser eller visuell kontakt mellan olika områden.
En del barriärer är ett hinder för alla rörelser, t.ex. järnväg och vattendrag medan
andra kan vara mer eller mindre begränsande som t.ex. kraftiga höjdskillnader.
Barriären utgör ofta också gräns mellan områden.

Målpunkt knuten till fritidsaktiviteter.

Järnvägen
Tydlig barriär i södra utkanten av samhället.
Växjövägen
Tydlig barriär mellan målpunkter som livsmedelsbutik, skola och förskolor
söder om Billavägen samt idrottsytor och grönområden norr om Billavägen.
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4. Struktur och karaktär
Landmärken

Betydelsefulla objekt som kan användas som referenspunkter. Syns ofta på
långt håll eller står ut från sin omgivning. Bidrar tydligt till platsens, och ibland
hela ortens, karaktär och identitet.

Masugnen

Karaktäristiskt och identitetsskapande byggnadsverk som berättar en del av ortens historia.

Allén på masugnsvägen

Karaktäristisk och identitetsskapande trädmiljö som berättar en del av ortens
historia.

Utblickar

Betydelsefull och iögonfallande utblick som kan användas som referenspunkter
och berätta om ortens sammanhang. Bidrar tydligt till platsens, och ibland hela
ortens, karaktär och identitet.

Vy över sjön, Billavägens förlängning

Iögonfallande vy över Årydsjön som bidrar till ortens identitet.

Vy från Hemset

Magnifik utsikt över Årydsjön från Hemset, strax norr om Åryd.
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4. Struktur och karaktär
Masugnsvägen
Området har bevarat en del av karaktären av äldre bebyggelse i Åryd. Husen längs vägen och herrgården uppfördes under perioden från 1920 till och med
1940-talet.

Karaktärsområden

Ett Karaktärsområde är ett naturligt avgränsat område som uppfattas som en sammanhängande helhet. Området har ett likartat innehåll som bidrar till enhetlig
karaktär och gemensamt uttryck.

Centrum

Gruppbyggd småhusbebyggelse

Åryds centrum
Korsningen Billavägen och Växjövägen intill livsmedelsbutik, i direkt anslutning till andra målpunkter som skolan, förskolor, idrottsplats, busshållplats och
Åryds småbåtshamn.

Masugnsvägen - bruksmiljön
Parhus med tegelfasader i en och halv våning samlade kring en gemensam bostadsgård med stor del gräsmatta. Bebyggelsen är väl anpassad till den historiska
bruksmiljön i skala och karaktär.

Offentlig service

Skridskovägen
Småhusbebyggelse med en variation av radhus, kedjehus och fristående hus i
en till två våningar med träpanelklädda fasader. Ligger längs kvartersgator som
ansluter väl till omgivande gator.

Skolområde
Område med skola, förskolor, bibliotek. Området ligger intill Billavägen som
kopplar ihop ortens målpunkter.

Friliggande småhusbebyggelse

Väster och Öster om Växjövägen
Områden med friliggande hus som byggdes ut mellan 1940 och 1980-talet. I
huvudsak friliggande hus i en till två våningar med varierad stil, arkitektur och
tillhörande uthus. Tegelklädda fasader. Bebyggelsen ligger längs kvartersgator
som ansluter till omgivande gator.

Småskaligt verksamhetsområde

Öster om Växjövägen
Verksamhetsområde ligger intill sjön i anslutning till Masugnsvägen med en
blandning av verksamheter. Låga byggnader i högst två våningar och en hel del
uppställnings- och parkeringsytor.

Norr om Kyrkekullvägen
Område med friliggande hus i en till två våningar byggdes ut mellan 1980 och
2000-talet. Bebyggelsen ligger i en sänka omgiven av skog och längs återvändsgator utan genomfartstrafik. Området är kopplat med övrig bebyggelse genom
gång- och cykelväg. En gröning med lekmiljöer ligger integrerat i kvarteren.

Väster om Växjövägen
Storskaliga byggnader och hårdgjorda och utjämnade ytor anpassade till tunga
transporter. Placerat som en enklav, avskilt från det övriga samhället. Låga byggnader i anslutning till gator men också en hel del uppställnings- och parkeringsytor.

Bollvägen, Löparvägen
Område med friliggande hus med varierat fasadmaterial i en till en och halv
våning som byggdes ut mellan 1960 och 1980-talet. Bebyggelsen ligger längs
återvändsgator.
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4. Struktur och karaktär
Kulturhistorisk bebyggelsemiljö

Delar av Kullen betas och området har naturvärden knutna till blomrika marker.
Både idrottsplatsen och Kullen besöks av förskolor och skolan. Området ägs av
Åryds idrottsklubb.

Karaktärsgivande park- och /eller trädmiljö

Udden - badplats, promenadstråk, Herrgårdsparken
Udde i Årydsjön med höga rekreations-, kultur-, och naturvärden. I norr finns
badplats med brygga, och grillplats. I söder finns Herrgårdsparken med sina
värdefulla trädmiljöer vilken är en del av Åryds herrgård och bruksområdet. En
promenadstig leder längs stranden mellan badplatsen och Herrgårdsparken. Herrgårdsparken är i stort tillgänglig för allmänheten och det finns stigar som leder
genom området. Området ägs av Skogssällskapet. Höga naturvärden finns på udden knutet till trädmiljöer och framförallt äldre ädellövträd vid badplatsen, längs
stranden och i Herrgårdsparken.

Bruksmiljön och Herrgården
Växjös äldsta bruks- och industrimiljö med välbevarad masugn och rostugn
som ger en inblick i dåtidens fabriksmiljö. Herrgårdsparken är till stor del tillgänglig för allmänheten och erbjuder en fin promenadmiljö, själva herrgården
med närområdet är dock i privat ägo.

Finparken/Strandparken
Strandpark i centrala Åryd intill Årydsjön. Parken avslutar Billavägen, så parken och vyn över sjön utgör blickfång även från vägen. Platsen är ett av få ställen
där den som tar sig genom Åryd upplever närheten till sjön. Båtplatser, en brygga
och sittplats finns längs stranden och parken är en del av passagen mellan Billavägen och bruksområdet.

Öppet kulturlandskap

Udden
Öppet, mindre landskapsrum i form av åker lätt nordöstlig sluttning. Tydligt
avgränsat av trädmiljöer längs stranden och i Herrgårdsparken. Värden i form av
landskapsbild, landskaps- och kulturhistoria knutet till Herrgården och bruksmiljön, upplevelsevärde från badplats och promenadstråk. Även om området är litet
så är området den enda öppna åkermarken i Åryd.

Allén på masugnsvägen
Karaktäristisk och identitetsskapande trädmiljö som berättar en del av ortens
historia.

Större natur- och/eller fritidsområden

Hemset
Öppet landskapsrum med åker och betesmarker. Ligger på höjdryggen som
sträcker i nordsydlig riktning nordöst om Åryd. Skog och trädvegetation avslutar
landskapet i norr och väster men i öster och söder öppnar sig vyer över Årydsjön.
Räta linjer i form av gränser, markvägar, träd- och buskridåer bidrar till karaktär.
Högst på höjden ligger Hemsets gård med omkringliggande ekonomibyggnader,
betesmarket och trädmiljöer. Värden i form av landskapsbild, landskaps- och kulturhistoria, promenad- och cykelstråk längs grusvägar, odlingsmark.

Skogsområde, motionsspåret
Kuperad barrskog med delvis belyst motionsspår i direkt anslutning till bostadsområden och idrottsplatsen. Grusplan som vintertid spolas och grillplats
samt lekplats finns i anslutning till området. Sigfridsleden går genom området och
det finns möjlighet att fortsätta längs leden norrut genom skogen. Området ägs till
stor del av Skogssällskapet. Låglänt barrskog med höga naturvärden ansluter till
området i norr.
Idrottsplatsen och Kullen
Idrottsplats (Tivabvallen) med fotbollsplaner, tennisplan och boulebana i anslutning till bostadsområden, skola/förskola och skogsområde med motionsspår.
Direkt väster om fotbollsplanerna finns en skogbeväxt höjd som tidigare varit
Åryds Folkets park. Spår finns i form av förfallna sittgrupper och dansbana. Idag
finns stigar tvärs Kullen och den används för lek, promenader och pulkaåkning.
Åryd - ortsanalys
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5. Övergripande grönstruktur
Åryds direkta närhet till bruksområdet, skogsområden och Årydsjön är en av
ortens största kvaliteter, både som bostadsort och som ett samhälle robust mot
klimat och klimatförändringar.

Biologisk mångfald

I Åryd finns flera olika naturtyper och sju av Växjö kommuns tretton prioriterade naturtyper har identifierats. Naturtyperna som identifierats är blomrika marker, äldre ädellövträd, äldre barrskog, triviallövskog, rinnande vatten, kärrmiljöer
och dammar. Typiskt för orten och också bland det biologiskt mest värdefulla är
vattenmiljöerna men också de äldre ädellövträden på Udden och i anslutning till
bruksområdet.
Äldre ädellövträd är en av ortens viktigaste naturtyper och äldre ädellövträd
finns spridda i hela orten vilka bör värnas och tas tillvara.
Särskilt värdefulla områden är vattenmiljöerna och triviallövskogarna i anslutning till vatten i södra Åryd, trädmiljöerna kring bruksområdet (framförallt allén
längs Masugnsvägen, herrgårdsparken och badplatsen).
Värdefull äldre barrskog finns på fuktiga marker norr om elljusspåret och värdefull flora finns på Kullen. För att bevara och utveckla ortens biologiska mångfald är det viktigt att stärka spridningskorridorerna som finns mellan områdena.

Rekreation och friluftsliv

Ortens viktigaste områden för olika typer av rekreation är lekparkerna som ligger integrerade i bostadsområdena, Skogsområdet/motionsspåret, idrottsplatsen
och Kullen samt Udden och bruksmiljön.
Med undantag av några få bostäder längst i söder vid Kolgårdsvägen har alla
som bor i Åryd mindre än 300 meter till en park eller naturområde med rekreativt
värde som är större än 1 hektar, vilket är en riktlinje ur grönstrukturprogrammet.
Även från skolor och förskolor har man direkt närhet till grönområden. Dock utgör vattendrag, Växjövägen och Billavägen tydliga begränsningar i hur man rör
sig genom samhället, framförallt när det gäller barn.
Alla boende i Åryd har god tillgång till större naturområden (grönområden större än 10 ha inom 800 meter enligt friluftsprogrammet) och promenadstråk i det
omgivande landskapet.
En stor del av de gröna miljöer som bedömts som värdefulla för rekreation
utgörs till stor del av privat mark. Endast mindre lekplatser och parker samt en
mindre del av motionsspåret utgörs av kommunal mark.
Bortsett från Udden och Finparken/Strandparken finns inte några direkta platser
vid sjön som är tillgängliga för allmänheten. Inom Sjöbacksområdet respektive
Källelundsområdet finns kommunal mark vid sjön men den upplevs ianspråktagen för privata intressen.
Generellt behöver Åryds parker och natur- och friluftsområden utvecklas avseende kvalitet, upplevelsevärden och tillgänglighet. Prioriterat är utveckling av
området på Udden med badplats, strandstråket och Herrgårdsparken samt vid motionsspåret/idrottsplatsen och Kullen. Kullen har potential att utvecklas som aktivitetsplats för barn och ungdomar både i skola och förskola och på fritid.
Prioriterade gröna stråk att förbättra är att knyta ihop stråket mellan Åryds bruk
och gamla banvallen vid Växjövägen samt mellan skolan och motionsspåret tvärs
idrottsplatsen och Kullen.
Närheten till Årydsjön är en stor kvalitet och såväl den visuella som den fysiska
kontakten kan stärkas med utblickar, platser vid sjön och gång- och cykelstråk
som leder till sjön. Även möjligheten till vattenrelaterat friluftsliv som kanoting
och fiske bör kunna utvecklas.
Åryd - ortsanalys

Klimatutjämning

Åryds läge intill Årydsjön och dess utlopp till Aggaån/SKyeån gör orten känslig för höga vattennivåer och vattenflöden. Strandområden vid sjön och anslutande vattendrag kan komma att påverkas av översvämningar och det finns en
förhöjd risk för översvämning vid fördämningen i Åryd vilket kan hota befintlig
bebyggelse. Genom en ökad nederbörd till följd av klimatförändringar kan dagens
översvämningsrisk bli större.
Inom Åryd finns några mindre områden med beräknad risk för översvämning
av ledningsnätet vid skyfall. Avseende befintlig bebyggelse är det framförallt
Kyrkekullsvägen/Kaplansvägen/Prostvägen som kan komma att beröras. Möjliga lägen för dagvattenmagasin för att minska risken för översvämning såväl som
förbättra reningen av dagvattnet finns utpekade enligt grönstruktur-programmet
längs Växjövägen, dels norr om Källelundsvägen, dels i den norra delen av Finparken/Strandparken. Dessa bör tryggas från framtida exploatering.
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5. Övergripande grönstruktur
Trädmiljöer i anslutning till skolor och förskolor är värdefulla för att bidra till
ett gott och hälsosamt lokalklimat. Vid utveckling av utemiljöer inom skolområdet och i anslutning till förskolor och bör det vara en prioriterad fråga att bidra till
ett gott och hälsosamt lokalklimat genom träd och annan vegetation. Möjlighet till
trädskugga är en särskilt viktig aspekt.

Kulturhistoriska värden

   Åryds gamla bruksområde är en stor kvalitet i samhället och en ovanlig miljö
i Växjö kommun. Området består av en välbevarad masugn, en rostugn och en
herrgård med tillhörande herrgårdspark. Området är också utpekat i länsstyrelsens
kulturmiljöprogram. I området finns också vattenmiljöer präglade av möjligheten
till vattenkraft, hembygdsgård och alléer.
De kulturhistoriska värdena i de gröna miljöerna bör tas till vara och kan lyftas
fram som upplevelsevärde och göras tillgängliga.

Odling – och betesmark

Landskapet kring Åryd präglas skogsbygd och läget vid Årydsjöns utlopp.
Öppna kulturlandskap är en ovanlighet men finns på Udden i anslutning till Åryds
herrgård och vid Hemset. De öppna odlings- och betesmarkerna utgör viktiga
inslag i ortens landskap och som kontrast till skogen.
Förutom det självklara värdet som odlingsmark har de ett stort kulturhistoriskt
värde, stor betydelse för landskapsbild och biologisk mångfald samt ger möjlighet
till rekreation av olika slag och bör därför bevaras.

Åryd - ortsanalys
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6. Trafik och vägnät
Gång- och cykeltrafik

I övrigt gäller principen att det är möjligt att cykla i blandtrafik om hastigheten
inte är högre än 30 km/h.

Det finns goda förutsättningar för att gå eller cykla längs bostadsgatorna.
Ett komplett och sammanhängande gång- och cykelnät inom orten är inte utarbetat i orten, men de befintliga gaturummen är breda och har kapacitet för att kunna
rymma gång- och cykelstråk.
Gång inom 5, 10, 15 min

Åryd - ortsanalys

Cykel inom 5, 10, 15 min
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6. Trafik och vägnät
Kollektivtrafik
Det finns två busslinjer i Åryd. Buss nr 217 mellan Åryd och Växjö har 5 turer
på morgonen och 5 på eftermiddagen. Buss till Lessebo har en avgång per vardagskväll. Det finns en busshållplats på Billavägen.

Åryd - ortsanalys
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6. Trafik och vägnät
Väg- och gatunätet
Åryd ligger 4.6 km söder om väg 25 som leder mot Kalmar (i öst) och Halmstad (väst) och enligt Trafikverket är trafikflödet 6500 fordon per årsmedeldygn.
Från Åryd är det Växjövägen som ansluter till v25 från söder. Växjövägen utgör en stomme genom samhället i norr-sydlig riktning. I genomsnitt passerar ca
280 fordon/dygn. Billavägen är en förlängning av en ladsväg 850 i orten och ansluter till Växjövägen från väster.
Trafikbuller / Trafiksäkerhet
Utformningen av Växjövägens gaturum och hastighetsgränsen för vägen är mer
anpassad till biltrafik än till gång- eller cykeltrafik. Detta kan innebära förhöjd
olycksrisk för fotgängare och cyklister.
Trafiksituationen på Billavägen vid skolan och förskolorna behöver också ses
över. Här korsar skolbarn gatan på väg från skolan till idrottsplatsen och till bostadsbebyggelsen norr om Billavägen.

Åryd - ortsanalys
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7. Vatten- och avloppsförsörjning
Åryd får sitt dricksvatten via en grundvattentäkt norr om Åryd. Reservkapacitet
finns att förse ytterligare 900 personekvivalenter med dricksvatten. Åryd har eget
reningsverk som är dimensionerat för 1500 personekvivalenter. 2015 var årsbelastningen motsvarande 858 personekvivalenter. Det innebär att det finns ca 600
personekvivalenter i reservkapacitet. Den fysiska planeringen måste ta hänsyn till
de föreskrifter som gäller för Åryds vattentäkt.
I vissa områden av Åryd tar ledningsnätet emot tillskottsvatten i samband med
nederbörd och/eller höga grundvattennivåer. Dock har Åryd ett förhållandevis lågt
tillflöde av tillskottsvatten, för 2015 bedömdes ca 39 % av vattnet in till avloppsreningsverket vara tillskottsvatten. Trots den relativt låga andelen tillskottsvatten
bör ortens utbyggnation och sanering av tillskottsvatten planeras i samverkan för
att minimera problem i samband med en utbyggnad av Åryd.
Vid kraftigare regn riskerar vissa områden i Åryd att drabbas av översvämning.
Störst är risken kring flera lokalgator men framförallt kring befintliga vattendrag.
Dagvattnet i Åryd avleds till Årydsjön. I Dagvattenhandboken bedöms Årydsjön
som mindre känslig.
Status (nuläget) för sjön är: Ekologisk status – God
Kemisk status utan överallt överskridande ämnen – Ej klassad
Miljökvalitetsnorm (målet som eftersträvas) för sjön är:
God ekologisk status
God kemisk ytvattenstatus med mindre stränga krav PBDE och kvicksilver.

Åryd - ortsanalys
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8. Befolkning, bostäder och arbetstillfällen
Befolkning

Åldersstrukturen är normal med något fler barn och tonåringar, färre i eftergymnasial ålder och något fler äldre än kommunens genomsnitt. Undantaget är
åldersgruppen 75 år och äldre där det kommunala genomsnittet visar på en högre
andel än Åryds tätort, vilket är ett undantag för samtliga övriga tätorter som visar
på högre andelar äldre än kommunen totalt. Den lägre andelen 20–29 åringar måste betraktas som naturlig för landsbygdsorter som Ingelstad.

Mellan 2005 och 2016 har det fötts i genomsnitt 17,6 barn per år. Under samma
period har i genomsnitt 7,2 personer avlidit per år. Födelsenettot har varit positivt
under perioden och uppgår till 10,4 personer per år. Antalet inflyttade har på senare år ökat och uppgår till genomsnitt 111 personer per år. Utflyttarna har i medeltal
varit 112 personer per år. Flyttningsnettot har varierat från att varit positivt i början, för att sedan bli negativt till att åter bli positivt i slutet av perioden.
			Hemmesjö, Tegnaby

			 församlingar		Åryds tätort

Huruvida Åryd ska fortsätta att öka sin befolkning är därför beroende av en
fortsatt nettoinflyttning och ett fortsatt positivt födelsenetto.

Kommunen

Folkmängd		1560			697		89 500
Medelålder		39,6			37,7		39,8
Andel barn
0–16 år			
23,6%			
26,4%		
20,4%
Andel personer
65 år-			
17,0%			
14,5%		
18,7%
Källa: SCB

Åryd - ortsanalys
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8. Befolkning, bostäder och arbetstillfällen
Bostäder

Arbetstillfällen

År 2016 fanns det i Åryd 280 bostäder, varav 80 procent i småhus och 20 procent i flerbostadshus. Hyresrätter är representerade till 27 % medan äganderätterna uppgår till 73% .
Några bostadsrätter finns inte. Över hälften av samtliga bostadshus är byggda
på 1960- och 1970-talen.

Åryd har fler boenden i förvärvsarbete än arbetstillfällen. År 2015 fanns 352
förvärvsarbetande (nattbefolkning) medan antalet arbetstillfällen (dagbefolkning)
var 85, vilket ger en självförsörjningsgrad på 24 procent.

Åryd - ortsanalys

Åryd är med andra ord en utpräglad pendlingsort och beroende av tillgången till
framförallt arbetsmarknaden i Växjö stad. För tio år sedan var självförsörjningsgraden 29 procent så orten har minskat sin självförsörjningsgrad och blivit något
mer beroende av närliggande externa arbetsmarknader om än i blygsam skala.
De näringsgrenar som är mer framträdande är Tillverkning 33 % och Utbildning 42 %.
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9. Sammanfattande slutsatser
Utmaningar - att möta och övervinna

Styrkor - att ta till vara och förstärka
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Bruksudden (natur, kultur, turism)
Årydssjön
Samlade målpunkter
Samlad bebyggelse norr om centrum
Företagsbyns placering (verksamheterna kan få vara störande)
Närhet till Växjö
Närhet till järnväg som redan har mötesspår
Naturskönt läge
Centralt elljusspår/fotboll/pulka/kärlekskullen och hänger ihop i 		
ett sammanhang
Det går att bygga vidare med bostäder på ett naturligt sätt - Vi måste för
tydliga hur
Attraktivt som bostadsort med närhet till både natur och Växjö stad.

•
•
•

Brister - att beakta
•
•
•
•
•
•
•

Dåliga kommunikationer till Växjö stad
Upplever inte sjön från bostäderna
Stranden är otillgänglig med få tillgängliga platser för alla på grund av
privatiserad mark och eftersatt skötsel
Dåligt underlag (befolkningsmässigt) för att upprätthålla service
Inget äldreboende eller vårdcentral
Inte så många arbetsplatser
Ortens huvudstråk (Växjövägen och Billavägen) har inga separerade
gång- och cykelvägar.

Åryd - ortsanalys
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Erbjuder inte livsvillkor till alla åldersgrupper
Bara boendeort, töms på arbetstid
Återvändsgränd, inte naturligt att åka förbi
Bebyggelseöar, Uppbyggt av områden med bostadsbebyggelse som inte
är kopplade till varandra.
Svårt att utnyttja järnvägen för att utveckla samhället, samhället 		
ligger inte vid järnvägen
Översvämningsområden från vattendrag
Utveckla centrumfunktioner

9. Sammanfattande slutsatser
Värna!

Större natur- eller fritidsområde

Större område som används för rekreation och friluftsaktiviteter av ortens invånare, och vars kvaliteter kan upprätthållas med nuvarande skötsel och användning om detta fortsätter att göras med hänsyn till områdenas specifika värden.

Område, plats eller stråk med särskilda kvaliteter att bevara, ta
tillvara och bygga vidare på.
Kulturhistorisk bebyggelsemiljö

•
Udden – badplats, promenadstråk, Herrgårdsparken
		
Udde i Årydsjön med höga rekreations-, kultur-, och 		
		
naturvärden, möjlighet till odlingslotter på Udden i anslutning
		till badplatsen.
•
Skogsområdet, motionsspåret
		
Kuperad barrskog med delvis belyst motionsspår i direkt		
		
anslutning till bostadsområden och idrottsplatsen.
•
Idrottsplatsen och Kullen
		
Idrottsplats (Tivabvallen) med intilliggande skogbevuxen
		
höjd värdefullt för rekreation och idrottsaktiviteter. Särskilt
		
värdefullt för föreningsliv, skola och förskola.

Bebyggt område med tydliga spår från ortens tidigare utveckling, såsom tidstypiska och välbevarade byggnader och gatunät från den tiden, eller område med
på annat sätt särpräglad och karaktärsfull gestaltning.
•
Bruksmiljön
		
Platsen är viktig för samhället som mötesplats och 		
		
kulturhistorisk målpunkt. Utveckling av området ska ske
		
med hänsyn till områdets höga kulturhistoriska värden 		
		
och naturvärden.

Karaktärsgivande park- och/eller trädmiljö
Mindre park- eller naturområde eller trädmiljö som har ett värde för
rekreation och biologisk mångfald men framförallt för ortens identitet och
karaktär. Områdets kvaliteter kan upprätthållas med nuvarande skötsel
och användning om detta fortsätter att göras med hänsyn till områdenas
specifika värden.

Öppet kulturlandskap

Odlingslandskap med värden i form av landskapsbild, kulturhistoria och möjlighet till rekreation. Värdena kan bestå om områdena fortsätter att odlas och/
eller betas. Kan utgöra potential för närodlat.
•
Udden
		
Åker på Udden i anslutning till badplats och Herrgårdsparken.
•
Hemset
		
Åker, betesmarker och gårdsmiljö på höjd intill Årydsjön.

•
Finparken/Strandparken vid Årydsjön
		
Strandpark i centrala Åryd intill Årydsjön.
•
Allén längs Masugnsvägen
		
Allé.

Stråk

Angelägna förbindelser som knyter ihop viktiga målpunkter som fungerar väl.
•
hället.

GCV - Gamla banvallen
Ett grönt stråk intill sjön som kopplar ihop viktiga målpunkter

Åryd - ortsanalys
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9. Sammanfattande slutsatser
Förbättra!

Järnväg, hårt trafikerade vägar, stora höjdskillnader, m.m. som förhindrar eller försvårar passage, och där det är angeläget med åtgärder för att överbrygga
eller mildra barriäreffekten.

Område, plats eller stråk där särskilda insatser behövs för att stärka deras
funktion, utveckla dess potential eller förbättra den fysiska miljön.

•
Växjövägen
		
Möjlighet att förändra gaturummet, från landsväg till gata.
		
Uppmuntra till fler trafikslag/gång- och cykel och inte bara bil.

Offentlig service

Områden med offentlig service som behöver rustas upp, kompletteras eller utvecklas.
•
Skolområdet
		
Kvalitetshöjande åtgärder för de gröna ytorna och lekmiljöer
		
i anslutning till skolbyggnader behövs. Gaturum i anslutning
		
till skola och förskolor behöver rustas upp för att öka 		
		
säkerheten för gående och cyklister.

Grönstråk
Rekreativa förbindelser i grön miljö avsides intensiv gatutrafik som målpunkter, bostadsområden och grönområden men som idag saknas, inte är sammanhängande eller behöver förbättras.
•
Grönstråk Billavägen-banvallen-bruksområdet
		
Förbättra koppling till anslutande gång- och cykelstråk, 		
		
tvärs vägar och säkerheten vid järnvägen.
•
Strandstråket
		
Tillgängliggöra stranden genom att tydliggöra kopplingar
		
och rusta upp strandstråket.

Verksamheter

Områden med verksamheter som inte kan eller bör blandas med bostäder och
som behöver rustas upp, kompletteras eller utvecklas.
•
Verksamhetsområdet vid sjön
Förbättra fysisk miljö, dvs skapa möjligheter till uteplatser för alla som arbetar
inom området.

Stråk

Angelägna förbindelser som knyter ihop viktiga målpunkter men som idag saknas,
inte är sammanhängande eller behöver förbättras.
•
Billavägen
		
Behöver rustas upp och stärkas som vistelse- och mötesplats.
		
Behöver knytas ihop bättre med båtplatsen och parkyta vid sjön.

Barriärer
Åryd - ortsanalys
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9. Sammanfattande slutsatser
Utred!
Område, plats eller stråk som bör utreds för annan användning än idag.

Blandad bebyggelse

Område som bedöms vara lämpligt för nya bostäder och icke störande verksamheter eller där lämpligheten för sådan bebyggelse bör utredas.
•
Stationsnära läge, vid Växjövägen
		
Ickestörande verksamheter, flerfamiljshus, offentlig plats,
		
pendlarfunktioner, läge för ev. perronger.
•
Bruksområdet
		
Möjlighet att komplettera med fler bostäder anpassat till 		
		
kultur- och naturmiljö.		
•
Centrum, Billavägen
		
Möjlighet till bostäder, förskola, förtätat gaturum. Entré till
		
fotbollsplan och elljusspår. Koppling mellan skola och 		
		
grönområdet. Koppling till sjön. Möjlighet till offentliga 		
		
platser/park.
•
Bostadsbebyggelse, Billavägen
		
Möjlighet att komplettera med fler bostäder
•
Bostadsbebyggelse, öster om Växjövägen
		
Möjlighet att komplettera med fler bostäder

Åryd - ortsanalys
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