Minnesanteckningar från Direktmöte på Teleborg, 19 mars 2018
Minnesanteckningar förda vid Växjö kommuns direktmöte på Teleborg 19 mars 2018 i IKEAsalen, Linnéuniversitetet. Ca 120 personer deltog på mötet utöver tjänstepersoner och
förtroendevalda.
Mötet filmades och eftersändes i Öppna Kanalen.
•

Kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) hälsar välkommen och inleder
kvällens direktmöte.
Tjänstepersoner från Växjö kommun och förtroendevalda på plats presenterar sig.

•

Skola och förskola
Områdeschef för södra området, Henrick Caesar berättar om utbildningsförvaltningens
mål och visioner vad gäller barn och elever på Växjö kommuns skolor och förskolor.
Caesar berättar också vad som är på gång vad gäller byggnation av skolor och
förskolor på Teleborg och Vikaholm. Även förskolechef Anette Rang och
Torparskolans rektor Emma Nilsson finns på plats.
Information från tekniska förvaltningen – stadsrum
Stadsträdgårdsmästare Ewa Eklind Blomkvist informerar b.la. om Trummen Land Art,
Geometriparken och Linnéträdgården.
Information från tekniska förvaltningen – sjörening i Södra Bergundasjön,
Trummen och Växjösjön
Sjömiljöansvarig Andreas Hedrén informerar om de olika metoder som Växjö
kommun använder för att få renare och klarare vatten i våra sjöar.
Bygg- och bostadsprojekt på Teleborg
Planeringschef Paul Herbertsson informerar om pågående byggprojekt på Teleborg;
Campus, Teleborg Centrum, Vikaholm, Telestadshöjden, Torparängen och Arken.
Herbertsson informerar även om träbyggnadsprojektet Välle broar.
Trygghet och säkerhet
Kommunpolis Scott Goodwin informerar om hur polisen arbetar i området. Anders
Gustafsson, enhetschef på förvaltningen för arbete och välfärd informerar om vad som
görs från kommunens sida.
Linnéstudenterna - Friend family projektet
Eva Nilsson, ansvarig för projektet Friend family, presenterar kort projektet där
internationella studenter får kontakt med en lokal vänfamilj.

•

•

•

•

•

•

Fika med frågestationer
Fika serverades, och det fanns möjlighet att ställa frågor och få ytterligare information
från tjänstepersoner och förtroendevalda vid bemannade frågebord enligt nedan:
- Tekniska förvaltningen
- Bygg- och bostadsprojekt
- Skola och förskola
- Omsorgsförvaltningen
- Trygghet och säkerhet

Även projektet Friend family bjöd på fika, och serverade typiska kakor för den iranska
högtiden nowruz, som firas i anslutning till vårdagjämningen.
•

Ordet fritt – frågor och diskussion
Nedan följer en redogörelse av de frågor som ställdes under kvällen, samt de svar som
gavs från politiker och tjänstepersoner:

Hur många invånare bor på Teleborg och hur ser befolkningsutvecklingen ut?
Se separat exceldokument för statistik.
Det byggs väldigt många moderna hus i Växjö. Jag saknar vackra äldre hus, t.ex.
sekelskifteshus. Finns det några planer på att bygga mer sådant?
Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, svarar att vad man tycker är vackra hus ju är
ytterst subjektivt, men att Björn Sundeby planerar att bygga ett sekelskifteshus där landstinget
tidigare hade sitt kontor längs med Teleborgsvägen. På Torparängen är det ju sex olika
byggherrar som ska bygga, och de husen kommer se väldigt olika ut. Det byggs mycket höga
hus just nu, men även radhus och det finns ett urval av hyresrätter, bostadsrätter och
äganderätter. Växjö kommuns träbyggnadsstrategi gör ju också att arkitekturen blir varierad.
Var kommer övergödningen i sjöarna ifrån? Lantbruket?
Sjömiljöansvarig Andreas Hedrén svarar att det till absolut största delen är en fråga om
historia. Från ca 1950 till 1970 hade vi hundra gånger så stor tillförsel av övergödande ämnen
som idag till sjöarna. Orsaken är framförallt staden i sig, och inte lantbruket. Mycket
föroreningar kom förr direkt från reningsverk utan någon kemisk rengöring.
Kommer det göras något så att fler människor, speciellt seniorer, åker mer buss? Exempelvis
de tider bussarna är tomma?
Anna Tenje svarar att när Vikaholm byggdes gick bussen dit redan innan bostäderna började
byggas. Detta för att det skulle vara självklart att välja bussen istället för bilen. I det stora hela
handlar det om en beteendeförändring.
Region Kronoberg, som har hand om Länstrafiken, skulle kunna införa subventionerade priser
för pensionärer, men har valt att inte göra detta. Om kommunfullmäktige skulle fatta ett
sådant beslut kommer Växjö kommuns skattebetalare få betala varenda krona till Region
Kronoberg för vad den subventionerade biljetten skulle ha kostat. Om däremot Region
Kronoberg själva skulle ta beslutet kostar det inget alls för skattebetalarna. Skriv
medborgarförslag till Region Kronoberg i frågan!
Det byggs mycket i Växjö, men man glömmer att bygga ut vägnätet. Hur är det med Södra
länken? Och hur blir det med sträckan från cirkulationsplatsen på Södra Järnvägsgatan upp
till rondellen vid Biltema? Vad händer i frågan pendlarparkering?
Trafikplaneringschef Per-Olof Löfberg svarar att i Växjö kommun byggs det allt mer och vi
blir fler och fler. Inom kort kommer vi ha 100 000 invånare, och vi växer med ca 1000–1500
personer per år. Att bygga fler filer på befintligt gatunät är inget alternativ i dagsläget. Det

finns inte plats. Istället måste vi jobba aktivt för att människor ska använda sig av andra
färdmedel än bil. Vi etablerar därför fler bussfiler t.ex. Vissa länkar ska byggas ut, och Södra
länken söder om Telestadshöjden är en sådan. En annan är Bäckaslövsboulevarden som just
nu projekteras. Denna kommer gå från cirkulationsplatsen på Söderleden och upp till
rondellen vid Biltema, och bli en parallell infartsgata till Storgatan.
I och med att Stationsområdet förändras måste vi göra av bussarna någonstans. Detta är
anledningen till att Norra Järnvägsgatan stängts av för biltrafik och endast kommer bli
bussgata. Trafiken hänvisas istället till Södra Järnvägsgatan, så då så småningom kommer
mynna ut i Bäckaslövsboulevarden.
Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden berättar att det är ett stort arbete att
ändra folks mentalitet, kring att cykla och gå istället för att ta bilen i och in till centrum.
Många har börjat använda sig av elcykel, vilket är smidigt. Växer Växjö i den takt det hittills
gjort, kommer det bli stora trafikproblem om folk inte ändrar sitt sätt att transportera sig på.
Det är också därför vi jobbar strategiskt med b.la. pendlarparkering.
Det är viktigt att de som verkligen behöver bil även i fortsättningen ska kunna använda denna,
t.ex. de som bor utanför stadskärnan.
Anna Tenje inflikar att ett annat problem t.ex. är att föräldrar skjutsar sina barn till skolor och
förskolor, med anledning av att de tycker det är för mycket bilar kring skolorna. Det hade
varit bättre om fler cyklade.
Jag har en uppmaning till alla politiker. Såg en artikel av Oliver Rosengren (M) och Pernilla
Tornéus (M) kring föräldraansvar. Jag ser mycket allvarligt på den abdikerande
föräldragenerationen och det är viktigt att politiker sätter ner foten kring detta!
En fråga kring den planerade begravningsplatsen på Teleborg. Vad ska det bli med den? Nu
är det ju en lekplats och jag brukar rasta min hund där.
Frågan kunde inte besvaras på mötet utan vidarebefordrades och Kristina Thorvaldsson,
projektledare för Torparängen, svarar enligt nedan på frågan:
Växjö kommun sålde i höstas marken där begravningsplatsen ska ligga till Växjö pastorat.
Växjö kyrkogårds- och fastighetsförvaltning håller nu på att tillsammans med en
landskapsarkitekt ta fram de första skisserna för området. Dessa kommer visas och diskuteras
med allmänheten innan de går vidare med projekteringshandlingar och därefter markarbeten.
Begravningsplatsen är beräknad att tas i bruk från och med år 2021.
Svenska kyrkan låter meddela följande: Begravningsplatsen är tänkt bara för urnor, utformad
med hög nivå av bevarande av befintlig vegetation, gångstruktur mm.
Begravningsplatsen skall markeras i gräns med stenmurar eller andra avgränsningar, inga
byggnader teknik eller dylikt.
Förr kunde man cykla längs med Teleborgsvägen och Tävelsåsvägen, men förtätningen kring
Teleborgsvägen är förfärlig. Sista gluggen där man kunde se sjön Trummen, söder om BUP
har man nu tätat igen med bebyggelse. Är även orolig för förtätningen av bebyggelsen inne i
stan, t.ex. utmed järnvägen. Sprid ut bebyggelsen istället och låt det vara sikt vid sjöarna.

Anna Tenje svarar att i och med att det byggs mycket är det bra och viktigt att man då bygger
olika rekreationsstråk runt sjöarna som stadsträdgårdsmästare Ewa Eklind Blomkvist visade
tidigare under kvällen.
Alternativet om man inte förtätar innebär att Växjö skulle spridas ut över ett stort område,
istället för att man bygger centralt där det redan finns befintlig bebyggelse, el, vägar, avlopp
etc. Detta skulle bli extremt kostsamt och dessutom inte alls miljövänligt. Många skulle då få
längre avstånd till servicen och jobb i stan och det skulle leda till mer biltrafik, mer busstrafik
mm. Det finns nog ingen annan väg att gå än att förtäta. Dessutom tycker nog inte alla att det
som byggts på stationsområdet är så hemskt, då det är flera hundra personer som valt att flytta
dit.
Det byggs även på andra ställen än inne i centrum, och det finns planer för t.ex. Ingelstad.
Många människor, exempelvis de som bor på Vikaholm, har fått mycket långt till en mataffär.
Anna Tenje svarar att det nu i veckan kom besked om att Lidl kommer öppna butik på
Teleborg Centrum.
Det är svårt med livsmedelsbutiker ute i bostadsområdet, eftersom det är oklart om det finns
tillräckligt med kundunderlag för att en affär ska gå runt där. Många lanthandlare har det ju
svårt eftersom folk som bor där endast handlar det lilla man glömt, och sedan storhandlar på
stormarknaderna. Det är då svårt för de mindre affärerna att klara sig.
Planeringschef Paul Herbertsson svarar att i de planer som finns för Telestadshöjden finns
lokaler för affärsverksamhet, och om Skanska, som äger marken i området, hittar en
näringsidkare som vill driva livsmedelsbutik så vore det ju jättebra.
Undrar över området Romalyckan och hur man arbetar med bekämpandet av kriminalitet
där. Hur många möten har Växjöbostäder, hyresgästföreningen och polisen haft från och med
2016 och fram till idag där? Planeras det för några kommande möten? I vilket läge kan
Växjöbostäder överväga att byta ut sina tags?
Maria Säterdal, VD för Växjöbostäder svarar att det anordnas ett antal möten för att öka
tryggheten, men specifikt hur många som hållits eller kommer hållas med ovan nämnda
aktörer är oklart. Växjöbostäder har en bostadssocialgrupp som jobbar med
trygghetsvandringar och det finns en trygghetsjour man kan ringa under dagtid. Ringer man
kvällstid svarar Securitas. Man har ständig dialog med polisen och jobbar med att sysselsätta
ungdomar med sommarjobb etc.
Kommunpolis Scott Goodwin svarar att Växjöbostäder och polisen har möten varje vecka.
Om man som boende i ett område upplever problem är det viktigt att fortsätta höra av sig till
polisen om problemen fortgår. Polisen vill ha så mycket information som möjligt; när är det
problem, vad för typ av problem, vilka personer rör det osv.
Det ska ju byggas nya affärer på Teleborg, b.la. ICA Kvantum vid Trummens strand. Har
man tänkt på att anlägga en busshållplats precis vid ICA då? Annars blir det mycket svårt för
dem som bor på södra Teleborg att åka och handla utan bil.
Maria Säterdal, VD för Växjöbostäder svarar att när man ändrade i detaljplanen för området,
så diskuterades att en busshållplats skulle ligga i närheten men inte exakt var.

Frågan vidarebefordrades till tekniska förvaltningen efter mötet som svarar enligt nedan:
Det finns idag inte några planer på att anlägga en ny busshållplats på Teleborgsvägen. I
dagsläget finns det en hållplats i anslutning till området på Trummenvägen som trafikeras av
linje 3. Se bild nedan:

Om man vill handla på just ICA Kvantum kommer man inte kunna åka buss med linje 1 eller
5 dit. Det har ju däremot i dagarna presenterats en plan för att Lidl skall flytta in i ICA:s
gamla lokaler på Teleborg Centrum så om man vill handla och åka med linje 1 och 5 finns ju
möjlighet precis som innan att göra det där.
Finns det planer på en polisstation på Teleborg som det fanns förr?
Kommunpolis Scott Goodwin svarar att det är många som vill ha polis i sitt närområde. Det
har under senaste åren varit en stor omorganisation inom polisen och man har inte kunnat
arbeta brottsförebyggande på samma sätt som innan, med patrullerande poliser på gatorna.
Växjö kommer få ett ganska stort tillskott av poliser inom kort, och då hoppas man kunna
vara mer närvarande i områdena med fler fotpatrullerande poliser som kan jobba
brottsförebyggande. Dock är det inte tal om någon ny station på Teleborg som det ser ut nu.
När kommer Södra länken? Den behövs då ju mer det byggs desto mer tung trafik blir det.
Nils Fransson (L), ordförande i byggnadsnämnden svarar att han håller med om att Södra
länken behövs och att man från kommunens sida arbetar med att få fram den så snart det bara
går. Just nu verkar det dock inte som Trafikverket prioriterar denna.
Andreas Hedrén berättade innan att man kommer rena Södra Bergundasjön med någon slags
aluminiumbehandling. Har detta testats innan och i sådana fall var? Hur påverkar detta
djurlivet?
Sjömiljöansvarig Andreas Hedrén svarar att detta b.la gjorts i sjön Flaten som ligger nära
Stockholm. Man har där fått ett bra resultat med ökad biologisk mångfald, mindre
algproduktion, mindre organiskt material på sjöbotten samt bättre fågelliv. Mer information
kring detta finns på www.vaxjo.se/sjoar
Planeras det för något parkeringshus på universitetsområdet? Behovet är mycket stort!

Planeringschef Paul Herbertsson svarar att det är Videum som bygger på Campus, men han
vet att parkeringsfrågan är uppe till mycket diskussion. Det finns dock inget beslut om att
bygga något parkeringshus, men det planeras för 80 nya parkeringsplatser på området.
Hur är det med wifi och den strålning detta sänder ut? Det finns hälsorisker med detta, och
borde inte finnas i närheten av skolor och förskolor.
Anna Tenje svarar att den expertisen inte finns inom kommunen, och att något svar på detta
därför inte kan lämnas.
Jag har en villa i anslutning till Telestadshöjden där det nu planeras för ett nytt område.
Innan vi köpte villan tittade vi på planförslaget och där stod det att det att ny bebyggelse
skulle vara låg och följa terrängen. Nu kommer en detaljplan som tillåter hus med sexton
våningar, som dessutom kommer ligga på en höjd. Vad är det som har hänt? Hur kan det
ändras på detta sätt?
Nils Fransson, ordförande i byggnadsnämnden svarar att grannar har möjlighet att yttra sig
över planerna och frågeställaren och Fransson kommer diskutera frågan efter mötet.
•

Malin Lauber (S) avslutar mötet.

Fråga inkommen via Växjö kommuns facebooksida innan mötet:
Trafikläget på Söderleden är ganska kaotiskt till och från. Vid vissa tider kommer man inte
fram alls. Jag hade gärna sett att man gör Söderleden tvåfilig.
Trafikplaneringschef Per-Olof Löfberg svarar att det inte finns några planer på att göra
Söderleden tvåfilig, då detta helt enkelt inte är möjligt.

Utbildningsförvaltningen
i Växjö kommun
Hållbar utbildning 1-20 år

Hållbar utbildning
Utbildningsförvaltningens uppdrag är att
se till att de barn och elever som finns i
våra verksamheter utvecklas från nyfikna
kreativa ettåringar till kunniga, engagerade
20-åringar som är utrustade för ett vuxet
liv, såväl i vidare studier, i yrkeslivet som i
samhället i övrigt.

Helhetsperspektivet från 1 till 20 år ger:
• ökad måluppfyllelse för barn och elever i Växjö kommun,
• effektivare resursutnyttjande,
• minskat behov av kompensatoriska insatser tack vare systematiskt
arbete med tidiga insatser.

Södra området
– vad byggs just nu?
• Ljungfälleskolan – ombyggnation och
tillbyggnation
• Torparskolan – ombyggnation och
tillbyggnation
• Södergårdens förskola öppnar igen

Vad är på gång?
•
•
•
•

Trummens förskola
Vallvikens förskola
Furutå förskola
Vikaholms förskola

Stadsrum i Växjö
Ewa Eklind Blomkvist
stadsträdgårdsmästare
Tekniska förvaltningen

Uppleva och göra

Linnéträdgården, Trummen Land Art, Geometriparken

Klarare vatten och god status i Växjösjöarna
Andreas Hedrén Växjö kommun

Södra Bergundasjön 2018-2020
- från klarhet till klarhet?

•
•
•
•

Stor förbättring sedan 1970 tal! Men fortfarande kraftig övergödning
Juni 2014: KF ger enhälligt bifall till förslag till åtgärdsstrategi 2014-2020 i
Trummen, Växjösjön, S Bergundasjön, och på längre sikt även N Bergundasjön.
Målsättning: God status. Ökat siktdjup, mindre algblomningar, mindre belastning
på nedströms sjöar och hav.
Åtgärder 2014 och framåt: Reduktionsfiske, bottenbehandling, växtetableringar,
renare tillförsel (bäckar, dagvatten mm).

Andreas Hedrén, Växjö Kommun

Foto: Hans Runesson

Resultat av reduktionsfiske i Växjösjöarna
Mycket positiva
nedströmseffekter:
-fosfor (%)
Trummen
50!
Växjösjön
25 (50%?)
S Bergundasjön
75?
N Bergundasjön
75?

Fosforfastläggning i sjöbotten med aluminium.
Växjösjön 2018, S Bergundasjön 2019-2020

PLANERING OCH BYGGNATION
PÅ TELEBORG

Campus
Videum

Epic

Hus O

Byggnation av hus Epic och
Hus O är klart. Hus Charlie
färdigställs i september.
Växjöbostäder
Byggnation pågår av 248
studentlägenheter i kv.
Docenten. Klart höst 2018.

Charlie
Docenten

Teleborg Centrum

Vikaholm
• Området planeras för ca 1000 bostäder
• Ca 600 bostäder är färdiga

Telestadshöjden
• Ca 500 bostäder
• Samverkan mellan
Växjö kommun 22%
och Skanska 78%
• Detaljplan klar våren
2018

Träbyggnadsprojekt

Välle Broar
• Träbaserat
• Planprogram 2006
-Vallen
-Docenten
-Pelarsalen
-Limnologen Syd
-Passet

Torparängen
• Ca 300 bostäder
• Utbyggnad av infrastruktur klar
• Byggstart bostäder 2018

Arken
Växjöbostäder

• Totalt ca 85 lägenheter
• Etapp 1, våren 2019

Trygghet & säkerhet
Anders Gustafsson
Enhetschef, förvaltningen för arbete och välfärd

Scott Goodwin
kommunpolis

