Minnesanteckningar från Direktmöte Öjaby, 1 april 2019
Minnesanteckningar förda vid Växjö kommuns direktmöte i Öjaby, Öjaby församlingshem.
Lite drygt 200 personer deltog på mötet utöver tjänstepersoner och förtroendevalda.
Mötet filmades och länk till film finns på https://www.vaxjo.se/sidor/politik-ochdemokrati/sa-kan-du-paverka/direktmoten.html
•

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

•

Nya bostads- och verksamhetsområden i närheten av Öjaby
Planeringschef Paul Herbertsson informerar om pågående och planerade projekt i och i
närheten av Öjaby, bland annat:
- Bredvik
- Badlagun i Norra Bergundasjön
- Gamla Bergundaskolan
- Norra Öjaby
- Verksamhetsmark Nylanda
- Verksamhetsmark Öjaby1:17 m.fl.

Frågor från publiken:
När kommer kommunen förvärva marken vid väg 25? Hade det inte varit bättre för
PostNord att ligga ute vid en större väg?
Paul Herbertsson svarar att Växjö kommun inte äger marken vid väg 25, utan det gör en
privat aktör, Hovs Mark och Maskin. Växjö kommun utvecklar området tillsammans med
denna aktör. Kommunen ägde heller inte marken när PostNord ville etablera sig där de
ligger nu.
Hur stort område har företaget Micropower?
Ca 3–4 hektar.
Gäller inte 200 m strandskydd vid Helgasjön? (Rör bostadsområdet nedanför travbanan)
Kerstin Ivansson, planarkitekt, svarar att från början är det beslutade strandskyddet 200 m,
men nu prövas om vi kan få dispens för de områden som är inritade som bostadsmark.
Planförslaget är utskickat på granskning i dagarna, och finns på Växjö kommuns hemsida,
och man har där möjlighet att lämna synpunkter.
Vart ska vägarna gå? Ska all trafik ledas till Öjabyvägen?
Trafikplaneringschef Per-Olof Löfberg svarar att gällande det nya bostadsområdet är en
ny gata är inritad och denna kommer angöra Öjabyvägen. När det gäller
verksamhetstrafik, vill inte kommunen heller ha för tung trafik på Öjabyvägen, så tung

trafik har in- och utfartsförbud mot Öjabyvägen och är istället hänvisade till
Nylandavägen.
•

Nytt friluftsområde – Öjaby Norra
Kommunekolog Martin Unell informerar om nytt friluftsområde, där fokus kommer
ligga på:
- Bättre stigar - inom området, till omgivningen, elljusspår
- Entréer - fokus gång- och cykel, parkeringar
- Målområden - lekplats med naturkaraktär, plats och brygga vid vatten, grillplatser,
skogen

Frågor från publiken:
Martin nämnde att det blir sämre tillgänglighet till Kvälleberg, betyder det att stigen från
Liljevägen till Kvälleberg kommer försvinna?
Martin Unell svarar nej, den kommer inte försvinna, men det kommer inte vara riktigt lika
mycket naturupplevelse på vägen. Gång- och cykelporten under väg 30 kommer finnas
kvar och vi har anpassat detaljplanen med ett grönområde i sydöstra delen.
Hur ligger skidspåret till i tid?
Anna Tenje (M) svarar att hon är djupt imponerad av det engagemang och de idéer som
finns gällande detta, både för sommar- och vinteraktiviteter, men kan inte svara på hur det
ser ut i övrigt med tidplan osv.
Jon Malmqvist (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden meddelar att de har kommit
in med ansökan som är under behandling.
•

Pågående och planerade VA-arbeten
Leif Gummesson, enhetschef på tekniska förvaltningen, informerar om planerade och
utförda VA-arbeten i Öjaby.

Frågor från publiken:
Vad händer när man blivit kontaktad av VA-avdelningen för att man har kopplat fel med
spillvattnet?
Leif Gummesson svarar att kommunen har en konsultfirma som tittar på vad som är fel
och man försöker hitta en lösning. Fastighetsägaren måste koppla bort sina felaktiga ytor.
Vad händer på Fornvägen?
Leif Gummesson svarar att man håller på att sanera hela vägen och att gamla ledningar
byts ut. Detta arbetet görs i tre etapper. Första etappen är klar, och man håller på med den
andra. Tredje kommer troligen i höst, och inför detta kommer även mer information till
boende i området.
Många gator har väldigt dålig beläggning. Finns det planer på att lägga om dessa?

Leif Gummesson svarar att man håller på att se över var behovet av asfaltering finns.
•

Information från kommunpolis Scott Goodwin
Scott Goodwin informerar kort från polisen. Han uppmanar alla Öjabybor att tänka på
hastigheten på Öjabyvägen.
Presentationerna återfinns längre ner i dokumentet.

•

Fika med diskussionsstationer
Fika serverades, och det fanns möjlighet att ställa frågor, diskutera och få ytterligare
information från tjänstepersoner och förtroendevalda vid bemannade stationer enligt
nedan:
- Planering och byggnation
- VA och trafik
- Friluftsliv och grönområden
- Skola och Förskola
- Vård & Service

•

Återsamling och sammanfattning

Ansvarig tjänsteperson på varje station summerar kort vilka frågor som ställdes.
Vård och Service
Anneli Loberg, omsorgschef, informerar om att den fråga hon fick mest rörde tillgängliga
lägenheter, seniorlägenheter och möjligheter att kunna bo kvar hemma och ha hjälp av
hemtjänsten. Det finns idag några tillgängliga lägenheter på Kantorsvägen i Öjaby, och de
kommunala bostadsbolagen jobbar för att skapa fler.
Träffpunkt och mötesplats finns i varje kommundel. I Öjaby träffas man en, och ibland två
gånger i veckan. Träffarna kommer äga rum i församlingshemmet i fortsättningen för att vara
tillgängliga för alla.
VA och Trafik
Leif Gummesson, enhetschef, informerar om att det var många som ställde frågor om att
koppla om sina dagvattenledningar till spillvatten. En del var oroliga för utloppet av diket som
ska byggas vid Öjabyvägen ner mot Helgasjön, Porlaviken.
Trafikplaneringschef Per-Olof Löfberg, berättar att han fått in många synpunkter om att
koppla ihop Nylandavägen med Öjabyvägen, samt en del synpunkter om beläggning av gator.
Man diskuterade även skyltning och lastbilsuppställningsplatser.
Friluftsliv och grönområden
Kommunekolog Martin Unell informerar om att han fått mycket synpunkter om vattenskotrar
som många upplever som störande. Även stora motorbåtar stör. Mycket skog försvinner i och
med exploatering och många påpekar att det är viktigt att stigar finns kvar. Det ställdes även
många frågor om det området som ligger norr om det utpekade friluftsområdet, och om Växjö
kommun inte kan utöka friluftsområdet på den marken. Denna marken äger dock inte Växjö

kommun. Önskemål framkom även om att utöka området längs med sjön, med utegym till
exempel.
Skola & Förskola
Anders Tjäder, områdeschef, berättar att han fått många synpunkter på trafiken utanför
skolorna. Många frågade även om det kommer byggas någon ny förskola på det nya området.
Som det ser ut idag finns det inget behov av någon ny kommunal förskola, utan Lindö
förskola och Öjaby skola har kapacitet att rymma de elever som kommer de närmaste 10–15
åren.
Planering och byggnation
Planeringschef Paul Herbertsson har fått många frågor om det nya verksamhetsområdet; vissa
tycker det är bra med nya och fler arbetstillfällen, medan några är negativa då man tar natur i
anspråk. Många har frågor om norra Öjaby där Obos ska bygga bostäder, och många har
synpunkter och frågor om trafiken och hur denna ska ledas in och ut ur området. Önskemål
finns om att koppla ihop Öjabyvägen och Nylandavägen. Många var också intresserade av
villatomter i Bredvik, dessa kommer under året.
Övriga frågor/synpunkter
Om det blir så att det nya sjukhuset kommer byggas där Räppevallen idag är, se till att
klubben då får en bra, annan idrottsplats. Den måste finnas i närområdet, och inte på det nya
planerade Bäckaslövsområdet.
Saknar en mataffär i Öjaby!
Anna Tenje (M) svarar att om en mataffär ska fungera måste folk också handla där. Man kan
alltså inte bara köpa någon liter mjölk då och då om den ska kunna gå runt. När kommunen
arbetar med de nya planerade områdena gör man det även möjligt att etablera till exempel en
jourbutik.
Malin Lauber (S), kommunalråd och kommunstyrelsens andre vice ordförande avslutar
kvällen.

Öjaby Direkt - Nya områden
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1. Arenastaden
2. Stationsområdet
3. Vikaholm
4. Telestadshöjden
5. Bredvik
6. Bäckaslöv
7. Torparängen
8. Hovshaga Centrum
9. Sjöudden
10. Hagavik
11. Välle Broar
12. Öjabymotet
13. Ekeberg

Bredvik
• Ca 400 bostäder
• Småhus och flerbostadshus
• Ny grundskola, Pär
Lagerkvist skola
• Växjö kommun markägare
Markanvisningar:
-Kärnhem, 59 par/radhus
-Eksjöhus, 18 rahus
-APP, 14 lgh
-Obos, 34 ägande/parhus
-Värendshem, 51 lgh
-Växjöbostäder, 70 lgh
-ETC, 45 lgh

Bredvik

• Ca 400 bostäder
• Småhus och flerbostadshus
• Ny grundskola, Pär
Lagerkvist skola
• Växjö kommun markägare

Markanvisningar:
-Kärnhem
-Eksjöhus
-APP
-Obos
-Värendshem
-Växjöbostäder
-ETC

Bredvik

En badlagun skapas i Norra Bergundasjön
• Två vinster – viktig cykellänk mellan Bredvik och Bäckaslöv
samt renare vatten i norra delen av sjön

Gamla Bergundaskolan
Snöflingan 10

GBJ Bygg AB

Etapp 1
5 st flerbostadshus i 3-4 vån,
80 st hyresrätter
Etapp 2
28 st radhus

Norra Öjaby
Obos
•

Ca 315 bostäder

•

Varav ca 100
villatomter/radhus

•

Lägenheter upp till 6 vån

Verksamhetsmark
Nylanda
• Post Nord, 340 anställda
• Atea, 370 anställda
• Micro Power, 150
anställda år 2022
• Staples 150 anställda

Verksamhetsmark
Öjaby 1:17 m.fl
Ca 140 ha
verksamhetsmark

Friluftsområde Öjaby Norra
Martin Unell, kommunekolog

Friluftsområde
Ledord:
- Friluftsliv och rörelse
- Utveckla naturvärden
- Naturpedagogik
- Naturlek
- Koppling till Helgö och
Dragsåsen

Ett värdefullt friluftsområde idag!
• lek, promenader, löpning, bärplockning, skogsupplevelse
• förskolor, skolor, föreningar har undervisning och aktiviteter
• travträning och ridning genom skogen
• ca 32 000 besökare/år
Värdet kommer att öka!
• Fler boende och förskolor
• Stort antal arbetsplatser
• Exploateringar minskar tillgänglig yta
• Kvälleberg mer avsides, stört av omgivande verksamheter och vägar,
inriktning träning mer än rekreation och friluftsliv

… karaktäristiska höjdformationer.

…skogsupplevelsen i sig, varierad tall- och granskog,
möjlighet till bär och svampplockning

…befintliga stigar av olika karaktär

…närheten till sjön

Kompletterande naturinventering
och trädinmätning, gjord hösten
2017
Stora biologiska värden i form av
- värdefull äldre barrskog
- rödlistade arter och signalarter
knutna till tallskog och död ved
av gran och tall

• Bättre stigar
- inom området
- till omgivningen
- elljusspår
• Entréer
- fokus gång- och cykel
- parkeringar
• Målområden
- lekplats med naturkaraktär
- plats och brygga vid vatten
- grillplatser
- skogen

Öjaby planerade/utförda VA-arbeten

Nylandavägen/Öjabyvägen

Öjaby samhälle

Öjaby samhälle, ev. kommande sanering
under året

