
Hanaslöv
Regionens största skidanläggning 
och ett centrautvecklat för 
året-runt-aktiviteter.

GC-väg Alvesta - Gemla - Växjö
Stärker möjligheten till cykelpendling 
och ett hållbart resande mellan Alvesta, 
Gemla och Växjö. 

Även viktig som ett rekreativt stråk.

Växjö Västra Verksamhetsområde
Ett grönt och attraktivt verksamhets-
område för framtidens företag. 

Strategiskt placerad med närhet till 
riksväg 25 och 30 samt flygplats.

Gemla
Utbyggnadsområden för bostä-
der. Tätare bebyggelse kring sta-
tionsområdet. Byggs på sikt ihop 
med Aringsås.

Aringsås
En ny stadsdel mellan Alvesta och Gemla 
med ett naturnära boende i fokus. Ett 
nytt stationsläge ska bli del av områdets 
centrum och ge förutsättningar för ett 
hållbart resande.

Bergkvara/Kvälleberg
Riksintressant kulturmiljö med stor 
potetial att utveckla turismnäringen 
inom regionen.

Kust till kust-banan
En ökad kapacitet och fler stationer ger 
föruttsättning för en ökad tillgänglighet 
och ett hållbart resande inom regionen.

Södra länken
Viktig länk för sammanbinda de 
södra delarna av Växjö stad och 
univeristetsområdet med riksvägarna 
och Alvesta.

Växjö station
Stationsområdet utvecklas med 
handel, kontor och bostäder. 

Kopplingen till centrum förstärks och 
attraktiva mötesplatser tillskapas

Bäckaslöv station
Ny stadsdel med stations byggs upp. 
Närheten till arbetsplatser på Västra 
mark ger goda förutsättningar för 
arbetspendling inom regionen. Även 
en förtätning av Västra mark kommer 
att ske.

Alvesta verksamhetsområde
Ny verksamhetsmark med ett 
strategiskt läge utmed riksväg 25.

Alvesta station
Regionalt viktig transportnod med 
ett levande, tätbebyggt och 
tillgängligt centrum. 

Tofta Sjöstad
Ny stadsdel i Växjö stad. Tät 
bebyggelse som blir natur- 
och sjönära.

Södra Växjö
En ny stadsdel byggs upp i ett av 
Växjö stads tydligaste stråk. Här 
blir det tät stadsmiljö med mycket 
verksamheter och service.

Växjö flygplats
En regionalt viktig funktion för det 
långväga resandet. 

Nytt sjukhus
Regionen får ett nytt sjukhus i 
västra delarna av Växjö stad. 

Riksväg 25
En viktig länk mellan Alvesta och 
Växjö för den vägburna gods- och 
persontransporten. God kapacitet 
och framkomlighet ska prioriteras.
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