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Deltagare i delegationen från Växjö:
Åke Eriksson,
Kjell Jönsson,
Nils Posse,
Bo Frank,
Yngve Rehnström,
Per-Olof Löfberg,

Borgmästare – Växjö kommun
1:e vice Borgmästare – Växjö kommun
2:e vice Borgmästare – Växjö kommun
Kommunalråd – Växjö kommun
Rektor Teknikum – Växjö kommun
Vänortssamordnare - Växjö kommun

Inleli Gräns,

Ordförande, Växjö-Kaunas vänortsförening

Jan Fors,
Olle Fält,
Jörgen Gustavsson,

Smålands Airport
Smålands Airport
Stockholmsplanet AB

Vänortsutbyte Växjö-Kaunas 19-21 maj 2006 i Kaunas
Delegationen från Växjö till Kaunas i Litauen, för firande av årets upplaga av Kaunas
dagarna, var i år något mindre än delegationen år 2005. Anledningen till detta något
begränsade deltagande var ett önskemål om att fokusera på ett antal begränsade
frågeställningar vid årets utbyte.
De konkreta frågor som vi ville avhandla i år var förutsättningarna för etablerandet av en
flyglinje mellan Växjö och Kaunas samt möjligheterna att starta ett konkret
gymnasieutbytes program städerna emellan.
Delegationen samlades på Smaland Airport för avfärd till Kaunas fredagen den 19 maj kl.
10.00. Överresan företogs med hjälp av det i Växjö nyetablerade taxiflygbolaget Walt Air
AB.

Växjödelegationen samlas för avfärd mot Litauen och vår vänort Kaunas
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Väl på Litauisk mark i Kaunas togs vi emot av Kaunas kommuns vänortssamordnare, Lina
Dubiate. Efter mottagandet inleddes helgens program för Växjö delegationen med att
folket från Smålands Airport anslöt till det på förhand inplanerade mötet med
flygplatsledningen på Kaunas Airport. Mötet förlöpte väl och parterna enades om
arbetsupplägget fram till planerad trafikstart avseende flygförbindelsen mellan Växjö och
Kaunas.
Vid 18-tiden var det sedan dags för det formella öppnandet av årets upplaga av Kaunas
dagarna vilket förrättades av Kaunas Borgmästare Arvydas Garbaravicius, med
efterföljande mottagning och ”mingel”. Totalt var 12 av Kaunas 23 vänorter på plats vid
årets firande och det totala antalet inbjudna delegater uppgick till ca 50 personer.
Lördagen den 20 maj inleddes med ett enskilt vänortsmöte mellan Växjö kommun och
Kaunas kommun där uppföljning av gällande vänortsavtal gjordes. Under mötet inleddes
även konkreta diskussioner avseende ett gymnasieutbytes program städerna emellan.

Enskilda vänortsöverläggningar mellan Växjö kommun och Kaunas kommun
Mötet inleddes med att Åke Eriksson tackade för inbjudan till årets Kaunas dagar och för
möjligheten till dessa enskilda överläggningar. Efter detta vidtog en konkret diskussion
huruvida man skulle kunna etablera ett gymnasieutbytes program städerna emellan och
man enades om att programmet skall gälla för elever i åldern 16-19 år. Vidare kom man
överrens om att som ett första steg i etablerandet av detta utbytesprogram genomföra
utbyte på skolledarnivå och kontaktuppgifter till Yngve Rehnström, Rektor vid Teknikum
Gymnasieskola i Växjö, överlämnades till direktören för utbildningsfrågor i Kaunas
kommun, vilken lovade att återkomma snarast i ärendet.
Vidare diskuterades möjligheterna kring etablerandet av en flyglinje mellan Växjö och
Kaunas där båda kommunerna såg positivt på en sådan utveckling och där Kaunas
Borgmästare Arvydas Garbaravicius lovade att vara Kaunas Airport behjälplig i att utföra
diverse marknadsstudier etc.
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Avslutningsvis tackade Kaunas vice Borgmästare Kazimieras Kuzminskas Växjö kommun
för det fina mottagandet som de olika grupperna och delegationerna från Kaunas erhållit
under förra året då de besökt Växjö. Dessa grupper och delegationer har bestått av allt från
basketspelande ungdomar till representanter från olika researrangörer i Litauen.

Överlämnande av vänskapsgåvor Borgmästarna emellan, Åke Eriksson och Arvydas
Garbaravicius
Efter avslutat vänortsmöte var det dags för presskonferens med den inbjudna pressen från
Kaunas, där Växjö kommuns Borgmästare Åke Eriksson vänligt besvarade reporterns
frågor om utbytet mellan Växjö och Kaunas.

Avslutande presskonferens med Åke Eriksson
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Klockan 12.00 var det så dags för samtliga gäster och delegationer som inbjudits till årets
Kaunas dagar att samlas i Kaunas Rådhus för Kaunas Borgmästares formella välkomsttal.

Samling i Kaunas Rådhus för välkosthälsning samt tacktal
I sitt tacktal poängterade Växjös Borgmästare Åke Eriksson att det faktiskt är 16 år sedan
Växjö och Kaunas inledde sitt vänortsutbyte och att vi under denna tid fått en hel del
uträttat. Som exempel nämndes demokratiprojektet, utbyte i frågor som energi, miljö,
turism och idrott.
Efter avslutad lunch i samband med Kaunas Borgmästares välkomsthälsning var det sedan
fri tid för samtliga delegater att fritt flanera bland de olika festivalsaktiviteter som Kaunas
stad erbjuder under dessa Kaunas dagar.

Musikparad på torget utanför Rådhuset i Kaunas
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Dagen avslutades sedan för Växjö delegationen med ett studiebesök hos ett Litauiskt
företag i Kaunas vid namn PENTACOM där delegationen bjöds på information samt
”mingel”. Inbjudna till denna företagsträff var förutom delegationen från Växjö kommun
även Sveriges Honorärkonsul i Litauen samt en av Växjö stads Rotaryklubbar som också
var i Kaunas unders dessa Kaunas dagar.

Bildkollage från företagsbesök i Kaunas
Söndagen den 21 maj var det sedan dags för återresa tillbaka till Sverige och Växjö. Årets
Vänortsbesök i Kaunas summerades som positivt och ytterligare ett steg i rätt riktning då
kontakt nu etablerats för utveckling och uppstart av ett konkret gymnasieutbytes program
städerna emellan. Dessutom togs ytterligare steg framåt avseende etablerandet av en
flyglinje mellan Växjö och Kaunas.

Författare och researrangör…

Per-Olof Löfberg
Vänortsamordnare
Växjö kommun
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