Röster från er ambassadörer – detta vill ni berätta om Växjö
En stad där livspusslet går ihop. Närhet till stadsliv, naturliv och kulturliv. /Sebastian Villabos på
Remium Aktiv Förvaltning, Klas Qvarnström på Klas Q AB, Maria Simonsson på Ekonova, Leif
Sandberg på Linnéateatern, Jeanette Johansson på Företagsfabriken och Jonas Nilsson på Nordea.
Entreprenörer har vi på alla våra förskolor och skolor. Glädjen och stoltheten över Växjö. Där vi
tillsammans utvecklar en utbildningsförvaltningen där alla kan växa och få möjlighet att möta
kreativa, engagerade, nyfikna och trygga vuxna.
Nytänkande. dynamiskt. framåtanda. Lagom storlek. Kort till beslut. Flexibelt . Närhet till land
storstad. Positiv spiral. Samarbete mellan land o stad.
Sjöarna i Växjö och i dess närhet. Närhet till naturen med alla vackra stenmurar. En stor stad i litet
format.
Det är ett oerhört stöttande och peppande företagarklimat i Växjö. Företagare i Växjö hjälper
varandra och gläds åt varandras framgång. Här finns en kreativitet, framåtanda och en
utvecklingslust utöver det vanliga.
Närheten till sjöarna, rikt kulturliv, bra kommunikationer ut i världen, bra möjligheter med högre
studier, matstad i Sverige, Ekebobacken, mångfald, härligt företagsklimat även hos ALLA politiker!
Skrivet av Peter på Kvartersplanket.se
Där man vågar. / Daniel Hegborn
Politisk enighet i långsiktig utveckling av staden, kräver mod att utveckla nytt. Vi bor i en liten
storstad som har allt, inte minst vacker natur och många sjöar.
Entreprenörsanda, närhet till både "storstadspuls" och natur, det händer mycket, utvecklas, det finns
allt man behöver att köpa, rikt kulturliv, idrott att vara stolt över (Arenastad). Eva Fodor Velander,
SweBizz AB
entreprenör anda, dynamiskt stad, vackert natur.
Närhet till allt, shopping, restauranger, arenastaden, natur, promenadstråk, sjöar och en levande
torghandel! Växjö "rustas" upp hela tiden...
Stad som har allt men ändå fortsätter att utvecklas.
Närheten. Fin stadskärna. Fina promenadstråk. Arenastaden. Allt inom gångavstånd
Integrera staden bättre med gamla vattenverksområdet och bygg ett Växjösjöstad med bostäder
caféer båtbyggare vid Helgasjönsstrand /Frank Andersson Skanska
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Den fantastiska stadsdelen söder m dess oaser
Bra klimat för kreativa företagare!
Närheten till stad, skog och sjö. Agnetha Högstedt
Geografiska läget. Bra boende men nära till kusterna och Danmark. Växjö är lagom stort men här
finns det man behöver. Sjö och natur. Man kan cykla över hela stan om man vill.
Expansiv, modern och livlig. En stad att räkna med som besöksmål - maten shoppingen och sjöarna.
Och - tre kuster i väster, öster och söder. Perfekt läge i lekfulla, nyskapande, berikande och jordnära.
Småland.
Nära till naturen samtidigt som centrum har ett förhållandevis stort utbud av restauranger, kultur
och butiker. En skön mix av stad och land.
Närheten - 15 minuter till allt. Stadskärna, kommunikationer, idrott, kultur - allt finns här! Kulturen i
kombination med andra verksamheter är unik!
Sjöarna, närheten till allt, man kan cykla överallt. Lätt att bygga nätverk. Flyg och tåg på nära håll.
Känns som att man är med i utvecklingen. Samarbete mellan organisationer.
Välkomnande och tillåtande attityd. Människor som vill mycket. Företagare som är nytänkande.
Tillräckligt liten för att vara enkelt att bo i men tillräckligt stor för att ha ett stort utbud. Catharina
Livskvalitet, enkelhet, natur, klurighet/entreprenörskap, lätt att leva för hela familjen, lagom stor
stad!
Som Växjöbo känner jag en enorm stolthet kring Arenastaden och all den framåtanda som finns på
området. Brukar även tillägga att Arenastaden inte nått sin fulla potential, det är ännu ett embryo av
vad som komma skall! #goväxjö ;) /Andreas
Liten storstad ständigt på bettet! Brittmarie Svensson
Närheten mellan stad och natur. Storas stadens utbud i lilla stadens format. Bra matställen, rikt
kultur & idrottsliv. Gott att vara helt enkelt :)
stolt historia, stolt framtid
Cykling i världsklass, Livskvalitet, Världen runt hörnet, Framtida företagande i nya branscher, Andas,
Utvecklas, Nutida företagande i världsklass... Andreas Schroff
Lagom stort, både stad och landsbygd, sjöar och skog nära, Växjö är en stad som VÅGAR satsa
framåt!
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Nära till allt. Allt finns på 10 minuters avstånd. Cykelvänligt och ett enormt utbud av idrott kultur
natur och evenemang. Lisa E
1992 när jag kom till Växjö fanns en restaurang, gamla biografer och uteserveringar var inte tillåtna.
Runt 2000 hände ngt. Restauranger öppnade på sommaren, Filmstaden lockade och kulturen
blomstrade upp. Arenorna skapades och växjöborna fyllde dem.
Idéer, kluriga studenter, entreprenörer, och högkvalitativa matproducenter tillsammans med en
kommun som är framåt. Det är Växjö! Tobias Gustavsson Familyfood
Det finns ett stort engagemang i Växjö. På Växjö rödakorskrets har vi över 200 frivilliga och behöver
alltid bli fler. Med hjälp av våra frivilliga kan vi ge stöd till över 1000 personer varje vecka.
En ort mitt i sydSverige med känslan av både stor- som småstad i ett.
Växjö har många fina företag! Marknadsför alla goda företagsetableringar som exempel på de som
har lyckats. Detta smittar av sig och gör att andra också vågar förverkliga sina drömmar och idéer.
/Conny Hermansson
Närhet till världen via tåg till Köpenhamn. Politiker som jobbar över gränserna med gemensamt mål,
Vi ska utveckla Växjö. En fantastisk arenastad! Ständig utveckling av staden!
Framåt och satsar mycket på framtiden. Alltid något på gång. Miljön och naturen är svårt att slita sig
ifrån. Kort sagt man trivs mycket, mycket bra. Göran Adolfsson
Växjö andan: Vi skapar bästa möjliga förutsättning för näringslivet och framtidens entreprenörer.
Bredden av utbud och att Växjö lyfter företagsamheten tillsammans. Gröna Växjö!
Positiviteten!
Att Växjö växer. Närhet till sjöarna och skogen. Universitetet. Arenastaden. PM och vänners klass och
satsningar. Förtätning av stadskärnan. Café de Luxe.
Konserthuset.
Viljan och modet att expandera, ex Arenastaden. Visionen om Europas grönaste stad.
Växjö - med lugn i stormen. Här jobbar vi hårt och är rediga. Växjö växer för varje år, ändå kommer
det aldrig bli längre än fem minuter till blåbärsskogen
Närhet till allt, shopping, bra mat, sport, natur.
Växjö är positivt lagom stor för oss som bor och besöker staden. Närhet i det goda livet, positiv
utveckling med politisk enighet. Ärlig ambition i att göra Växjö hållbar!
I Växjö är det nära till allt! Jag har nära till stan, arenastaden, växjösjön & skogen.
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Framåtanda expansion närhet till stadsliv naturliv. Stort utbud av kultur och idrott.
Lagom stor småstad
Här finns framåtanda, kreativitet, entreprenörskap. Staden växer och det byggs mycket vilket är
positivt. Här finns också skogen, sjöar och lugnet!
Lagom stor stad där det mesta finns nära. Vill du ha mer är tillgängligheten till övriga världen god.
Livskvalité i inspirerande och utvecklande miljö! Göran Ivarsson
Här är allt nära! Ge Växjö 15 minuter och du når hemmet, jobbet, staden, naturen och världen.
Framåt anda, driv, stort miljöfokus, en liten stad i en stor förpackning.
Närhet till natur och avstånd. Växer snabbt. Liten stad men där det händer mycket. Smidigt.
Välkomnande.
Nära till allt! Fantastisk Arenastad med stort utbud! Trevlig promenad runt Växjösjön! Bra
restauranger! Möbelriket i Lammhult!
Inget är omöjligt. Större möjlighet att få gehör för idéer än på andra liknande platser

Att Växjö har mod att agera - att våga nya satsningar, med arenastad, WTC, nya stadsdelar som
exempel. Det sprider engagemang och inspiration!
Nyckeln till Framtidsskeppet som överlämnades av en astronaut till Örjan Mossberg 2009! Nästa år
kommer astronauter på besök. Läge att lyfta Future Vessel och vikten av rent vatten i framtiden:-)
Willemo Carlsson
I Växjö behöver du aldrig vara uttråkad! Växjö är en kulturstad, en musikstad, en idrottsstad,
evenemangsstad och nu även utsökt matstad.
En stor stad med go puls!
Välkomnande för kreativa entreprenörer. /Michael Reklamriket
Utbudet av kultur! Både för vuxna och barn. Med en fyraåring hemma har jag upptäck många nya
evenemang och roliga tillställningar som vänder sig till barnen. /Anna Bergström
Samarbetet mellan näringsliv och politiker oavsett partifärg, som jobbar för regionens framtid och
välmående. Det är stort! Catarina Bacher
Lättheten att knyta kontakter och bygga nätverk. Viljan att samverka och utveckla!
Här finns människor som ser till att du känner dig välkommen. Ett värdskap i världsklass. Patrik
Adaktusson
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Tillåtande, öppenhet, engagerad och dynamisk atmosfär med sjöar i stan och skogen runt hörnet. En
kunskapsstad med ett entreprenöriellt universitet. Hälsningar Emma Hermansson
Nära till natur som källa för återhämtning och som kontrast till en livaktig stad. Bo Blomkvist
Storstad i liten förpackning, närhet till brett utbud. Toppenbra kommunikationer (tex 2 tim till
Kastrup). Öppna sinnen.
Jag berättar gärna om Arenastaden, som är ett utmärkt exempel på viljan att satsa framåt. /Maria
Närheten till ALLT är utmärkande för den lilla storstaden där alla kan vara sig själva och alla ser
framåt. /Ulf Hedin
Vi är så stolta Växjöbor för att vi är så kreativa och nytänkande
Utvecklingstakten i staden både vad gäller företag och byggnationer.
Storstadskänsla i en mindre och tillgänglig stad drivkraften i universitet, närheten till naturen
Att vi har en fantastisk närhet till naturen och sjöarna. En storstad i litet format.
Full fart framåt, inga bromsspår.
När man startar företag får man mycket bra stöd! Det händer mycket i Växjö- evenemangen haglar.
Naturen är lättillgänglig!
Jag älskar stämningen, att här finns så mycket bra folk och att tack vare storleken går det att komma i
kontakt med dem. Mathias Gaunitz
Idrottsstad!
Att jag fortfarande trivs i Växjö efter 13 år :) /Rüdiger
I Växjö snackar man inte, man gör!
Växjö är där storstan möter landet!!
En stad där livspusslet går ihop. Nära till både stadsliv, naturliv och kulturliv.
Det händer något hela tiden. Mycket kultur.
Att det finns många fina sjöar.
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