VÄXJÖ KOMMUN INFORMERAR OM

Stadsutvecklingsprojekt
Torparängen

Samråd pågår 6 mars–20 april 2015

Torparängen ligger vid Södra Bergundasjön i norra delen av Teleborg och
är ett stadsutvecklingsprojekt vilket innebär att förändringar kommer
att ske på området under de närmsta åren. Målet för området är att ta
till vara på platsens historia, samtidigt som ett nytt bostadsområde
växer fram.
Varför gör vi det här?
Växjö stad är levande och förändras ständigt. Vi behöver se till
vilka behov som finns och fortsätta göra staden till en attraktiv
plats, bland annat genom att leva upp till den efterfrågan på
bostäder som finns. Torparängen utgör därför ett förtätningsprojekt i Växjö stad. Planprogrammet för Torparängen godkändes av kommunstyrelsen i augusti 2013
och nu pågår processen med att ta fram en så kallad
detaljplan för området.
Vad innebär förslaget för Torparängen?
Området Torparängen består idag av bland annat Växjö BK:s gamla fotbollsplan och koloniområdet London. Detaljplanen möjliggör
för byggande av bostadshus, en ny begravningsplats, en fortsatt koloniodling och
en helt ny förskola på området. Tanken
är att även utveckla naturmarken. Vissa
Skala: 1:10 000
områden bevaras som idag samtidigt
som detaljplanen gör det möjligt
att bygga en stadsdelspark och en
stadsdelslekplats. Två nya infarter
till området finns ritade i planen
och en av dem ligger i anknytning till Furåtårondellen. Nedanför
gamla fotbollsplanen, vid Södra
Bergundasjön, finns i planen en
brygga som kan skapa en trevlig
mötesplats för boende i området.
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Hej, mitt namn är Kristina Thorvaldsson och jag är projektledare för
Torparängen. Har du frågor, funderingar eller bara vill veta mer om
projektet är du hjärtligt välkommen att kontakta mig på 0470-410 00.

vaxjo.se/torparangen
Om du har frågor är du välkommen att ringa oss på 0470-410 00 eller skriva till info@vaxjo.se
Markus Hulenvik, planarkitekt och Kristina Thorvaldsson, projektledare
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VARFÖR FÅR JAG DENNA INFORMATION?
Detta är ett informationsblad som skickas till dig som bor i närheten av Torparängen för att du i god tid ska få kännedom
om planerna för området. Alla handlingar kring detaljplanen skickas till sakägarna men du kan också hitta dem på www.
vaxjo.se/torparangen.

VAD ÄR EN DETALJPLAN?
En detaljplan innehåller information om vad marken
får användas till och vad som får byggas på området.
Allmänna intressen vägs mot enskilda för att nå en
god helhetslösning. Här ser du hur detaljplanen för
Torparängen ser ut. Den finns i större format hos
Växjö kommun och digitalt på Växjö kommuns hemsida. Har du funderingar eller frågor kring den är du
välkommen att höra av dig till oss.
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VAD ÄR ETT SAMRÅD?
Nu är ett första förslag på detaljplan ute för så kallat
samråd med myndigheter, fastighetsägare, grannar
och andra berörda sakägare. Under samrådstiden
finns det möjlighet att få information och lämna
synpunkter på det planförslag som Växjö kommun
lägger fram. Syftet med att ha ett samråd är att
förbättra kommunens beslutsunderlag och att ge de
som berörs av planen möjlighet att få insyn i arbetet.
Efter att samrådet är slut redogörs synpunkterna
som kom in under samrådstiden samt kommunens
kommentarer till dessa.

Välkommen att vandra
med oss i Torparängen!
Under samrådstiden kommer vi vid tre tillfällen
anordna vandringar på området Torparängen. Vi
berättar hur vi har tänkt när vi utformat detaljplanen och hur det kommer att se ut när det är
klart.
Datum för vandringar
Tisdag 17 mars kl. 18:00
Onsdag 18 mars kl. 18:00
Söndag 22 mars kl. 11:00
Samling vid torpet London.
Häng med när din stadsdel växer!

HAR DU SYNPUNKTER PÅ FÖRSLAGET?
Det finns nu möjlighet att lämna synpunkter under samrådstiden. Synpunkter på planförslaget ska
lämnas skriftligen till byggnadsnämnden senast den 20:e april 2015.
Postadress:
Byggnadsnämnden
Box 1222
351 12 Växjö
E-post:
byggnadsnamnden@vaxjo.se
vaxjo.se/torparangen
Om du har frågor är du välkommen att ringa oss på 0470-410 00 eller skriva till info@vaxjo.se
Markus Hulenvik, planarkitekt och Kristina Thorvaldsson, projektledare
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