Scenario 2
FOKUS:

DET FLERKÄRNIGA VÄXJÖ
Växjö stad har förutom centrum tre tydliga kärnor som
länkas samman med ett antal fokusorter där en stark
utveckling har skett. I dessa orter och stadsdelar finns
förutsättningar för variationsrika boendemöjligheter,
vardagsliv och attraktiva mötesplatser. Varje fokusort har
en unik karaktär som gör att människor känner tillhörighet
och ett centrum med service och barnomsorg i anslutning
till pendlarhållplats. Inom orterna är det gång- och cykelavstånd till allt. Staden och orterna utvecklas längs de
stråk som bildas.
Hållbara transporter uppnås med täta regionala huvudbusslinjer som binder samman Växjö och fokusorterna,
i kombination med utbyggd infrastruktur för cykel. Busslinjerna kopplar i första hand samman fokusorterna med
Växjös kärnor.
Övriga orter i kommunen fungerar fortsatt som
boendeorter men har inte samma utveckling som
fokusorterna.
Landsbygden utvecklas mot ett småföretagande
inom ett spektrum av inriktningar, allt från gårdsbutiker till designföretag. Ett väl utbyggt bredband gör det möjligt att arbeta från kommunens
alla delar. Växjö och fokusorterna tillhandahåller
den service som boende i kommunen och
regionen efterfrågar. Småskaliga besöksmål med
inriktning på kulturhistoria, lokala råvaror och
friluftsliv utvecklas.

Hur når vi dit?
Tydlig utbyggnadsstrategi med prioriterade stråk i staden och på
landsbygden med koppling till fokusorterna. Varje ort utvecklas
utifrån sin identitet.
Samordning av bebyggelseplanering och regional trafikering.
Bebyggelse
Investeringar och utbyggnad av bostadsbebyggelse, service och
arbetsplatser styrs till orterna Lammhult, Rottne, Ingelstad och
Braås samt stadskärnorna Teleborg, Samarkand och Norremark.
Staden utvecklas kring kärnorna, men bebyggelsen förtätas även i
stråken mellan centrum och kärnorna. Samarkands handel kompletteras med bland annat boende och parker. På sikt byggs stråken
i staden ut mot fokusorterna vilket förstärker förbindelserna.
Fokusorterna byggs ut med småhus och mindre flerbostadshus.
Bebyggelsen på orterna kommer att ta jordbruksmark, strandzoner och annan värdefull mark i anspråk för att utveckla orterna
med attraktiva boendemiljöer.
Viktiga funktioner såsom service och mötesplatser byggs ut och
samlas i ortscentrum. Här kommer bebyggelsen kunna vara lite
tätare och högre för att skapa förutsättningar för ett levande
centrum.
Kommunala satsningar på service i de prioriterade orterna.
Kommunala insatser för att få igång byggandet i och intresset för
fokusorterna.
Trafik
Stort fokus och satsning på kollektivtrafik. Snabba busslinjer med ett
fåtal hållplatser i strategiska lägen utvecklas i tre stråk ut från Växjö.
Busslinjerna har få strategiskt placerade hållplatser på landsbygden,
t.ex. vid Ör och Stojby, för att försörja viktiga upptagningsområden.
Inne i staden är stoppen tätare och kopplingen sker i första hand till
de tre kärnorna. Minst halvtimmestrafikering under stora delar av
dagen.
Busslinjerna fortsätter utanför kommunen för att skapa regionala
förbindelser.
Sammanhängande gång- och cykelvägar byggs ut inom orterna.
Satsning på gång- och cykelvägar mellan landsbygd, hållplatser och
fokusorter.
Rottne och Braås kopplas samman med en effektiv busslinje.
Grönstruktur
Parker och torg utvecklas och tillskapas centralt i fokusorter och
stadens kärnor.
Växjö stärks som sjöarnas och parkernas stad där de gröna kilarna
bibehålls och utvecklas. I fokusorterna bevaras och stärks områden
med höga natur-, rekreations- och kulturvärden samt att de görs
tillgängliga.

DIALOG 2018

Eva tar ett djupt andetag och drar in den friska
morgonluften utanför sitt hus i Rottne, så skönt
att hoppa upp på elcykeln och skjuta iväg, trots att
benen är lite möra efter gårdagens fotbollsmatch
med korplaget. Oftast cyklar hon hela vägen in till
stan men idag passar det bättre med bussen när
kroppen behöver vila.

Medan Eva väntar på bussen blickar hon bort
mot skolan, det känns så positivt att de håller
på att bygga ut den, att nya barnfamiljer väljer
att flytta hit. Flera föräldrar som har lämnat sina
barn på förskolan ansluter sig till busshållplatsen
som har blivit en riktig mötesplats. Rottne
centrum har verkligen blivit bra med fler affärer
med bättre öppettider och mer folk i rörelse.

Bussen bromsar in i Norremark och Eva
hoppar av. Hon har med sig cykelhjälmen
för nu bär det vidare med en poolcykel
trots att det bara är fem minuter till arbetet.
Det är så smidigt sedan buss och cykelsystemen kopplades ihop och det går att
åka buss och hyra cykel på samma biljett.
Förändringen har skett snabbt i Norremark, när hon började arbeta i området var
det nästan bara industrier och handel och
nu har hennes mor flyttat in i en nybyggd
lägenhet.

Efter alla år på butiksgolvet undrar Eva om
hon kommer att våga ta klivet och öppna en
egen verksamhet i Rottne. Drömmen kretsar
kring att driva något slags kontorshotell. Eva
vet genom sin man Maher som arbetar i den
lokala skogsindustrin att det finns tankar på
att utveckla verksamheten genom att etablera forskning på orten.

När hon väntar på bussen hem stöter
hon på en före detta kollega, Marie, de
har inte setts på många år. Marie bor i
Lammhult och arbetar mest hemma med
sin nätbutik. De minns förr i tiden när de
åkte bil till arbetet. Det känns avlägset nu
med de nya snabba bussarna som gör
det enkelt att resa klimatsmart.

Väl tillbaka i Rottne svänger Eva förbi gårdsförsäljningen på den lokala bondgården, det är
självservice som gäller med identifiering och
betalning via mobilen. Eva handlar bara lite till
kvällens middag, på lördag är det marknad inne
i samhället, då brukar Maher passa på att köpa
lokal mat för hela veckans behov.

På kvällen cyklar de iväg till padelbanan,
tonårssonen Samir ska spela en särskilt
viktig match och ville för en gångs skull att
föräldrarna skulle komma och titta. De tar
med sig varsin handduk för att kunna avsluta
kvällen nere vid det nya kallbadhuset. Tänk
att det finns så mycket att göra runt knuten!
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