VäxjöW

kommun
Europas grönaste stad

Direktmöte i Tävelsås den 4 maj 2017
Anteckningar förda vid kommunstyrelsens direktmöte i Tävelsås den 4 maj i bygdegården. Ca
130 personer deltog på mötet utöver tjänstemän och förtroendevalda.
Mötet :filmades och eftersänds i Öppna kanalen.
•

Välkomna!

Hans Olofsson, ordförande i Tävelsås Sockenråd
•

Inledning

Per Schöldberg (C) kommunalråd
•

Verksamheten på Tävelsås förskola och skola

Information från Therese Graesen, lokalsamordnare utbildningsförvaltningen samt Eva
Lindh, rektor/förskolechef för Tävelsås skola/förskola.
Det har skett en större ökning av barn i området än vad kommunen har räknat med i sin
planering och det behövs både en kort och långsiktig lösning på lokaler för förskola och skola.
Familjer med tre barn är ingen ovanlighet.
Hur löser man skolsituationen kortsiktigt? Viktigt att skolan.finns kvar!
Svar: Eva Lindh svarar att man ska försöka jobba fram kortsiktiga lösningar genom
schemaläggning och utnyttja lokalerna på bästa sätt.
Hur löser man skolsituationen långsiktigt?
Svar: Therese Graesen svarar att man tänker ihop med Vidingehem, lokalförsörjningsgruppen
och andra förvaltningar inom kommunen för att hitta en bra helhet, man måste tänka på hela
samhället och inte bara förskola/skola.
Kan man inte sätta dit en barack vid den Gula Villan?
Svar: Om man sätter dit en barack försvinner det för stor yta av barnens utemiljö, samt att
marken inte är lämpad för detta svarar Therese Graesen.
Får alla klasser stanna kvar på skolan till hösten?
Svar: Alla klasser ska vara kvar på skolan säger Eva Lindh.
Enligt rykten som går så ska klass 6 inte få vara kvar på Vederslövs skola, stämmer det?
Svar: Eva Lindh svarar att det är ett rykte och att klass 6 ska vara kvar på Vederslövs skola.
•

Nya tomter och bebyggelse i framtiden

Information från Håkan Strandmark, fastighetschef på Vidingehem
Håkan visade en bild på en tänkbar utveckling av Tävelsås. Vidingehem har inlett
förhandlingar med stiftet om att köpa mark och bygga både verksamhet och bostäder på.
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Även tilltagen yta för parkering är med för att lösa rådande parkeringsproblem vid kyrka och
skola.
Vad är tidsplanen på den nya planerade byggnationen?
Svar: Håkan Strandmark svarar att det är ett stort projekt och många detaljer som måste blir
rätt och att det är klart tidigast om 5 år.
När man ändå bygger kan man inte bygga en fullstor idrottshall? Den som är i Vederslöv är
undermålig.
Svar: Eva Johansson (C) svarar att en spontanyta är inplanerad men ingen sporthall. Att
Vederslövs idrottshall skulle vara undermålig är inget som jag fått vetskap om eller känner
till.
Hur löser man avloppet ifall Vidingehem bygger som ritningen visar?
Svar: Håkan Strandmark ser att det finns två lösningar, 1: en tillfällig enskild lösning 2: en
senare en anslutning till det kommunala nätet.
Å·r tanken att man på den nya skolan ska ha upp till årskurs 6?
Svar: Håkan Strandmark svarade att den nya skolan ska ha plats för 150-175 barn.

•

Trafiksituationen vid skolan och kyrkan
Information från Bo Svensson Trafikverket och Malin Engström Växjö kommun

Varför är det inte 30 km/h utanför skolan när Vederslövs skola har det?
Svar: Bo Svensson svarar att vägen ska ha rätt hastighet och när det är avvikelser från rätt
hastighet är det Länsstyrelsen som ansvarar för det och man måste ta kontakt med dem ifall
avvikelser ska göras från rådande hastighet. Oliver Rosengren (M) sa att kommunen skulle ta
kontakten med Länsstyrelsen. I Tävelsås har man bara verksamhet på ena sidan av vägen och
det är också en avgörande faktor till att det är högre hastighet.
Varfå'r finns det ingen skylt på vägen som visar att det är skola?
Svar: Per Schöldberg svarar att vi tar med oss frågan.
Uppföljande svar från Per-OlofLöfberg, Trafikplaneringschef:
Anledningen till detta är att kommunen inte äger någon mark att sätta skylten på. Detta är en
fråga för Trafikverket då skylten i så fall kommer att hamna inom deras vägområde. Vi
undersöker dock möjligheterna till att få till en skylt genom en ansökan till verket i fråga. Vi
undersöker också vem som skall göra denna ansökan.
Vi har slackat in flera skrivelser angående 30 väg utanfå'r skolan till kommunen och har
aldrig fått svar på att dessa egentligen ska till Länsstyrelsen?
Svar: Per Schöldberg svarar att det var inte alls bra och ber om ursäkt att kommunen inte har
svarat.
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Sofia Stynsberg (M) lyfter att det pågår en diskussion om parkering bakom kyrkan. Sofia
berättar att hon nyligen haft möte med församlingen om situationen kring kyrkan och
problemen med parkeringen.
•

Kollektivtrafiksituationen
Information från Thomas Nilsson Länstrafiken Kronoberg

Varför är nattbussen indragen och varför har ingen information om detta kommit ut?
Svar: Thomas Nilsson Länstrafiken svarar att det antagligen beror på att det varit för få som
har åkt nattbussen men han återkommer med svar.
Uppföljande svar Patrik Tidåsen trafikchef Länstrafiken Kronoberg: Nattbussen på linje 241
fanns med i besparingarna på Länstrafiken inför 2017. En del av den trafiken som har lägst
resenärer drogs då in. På linje 241 var det natturen på lördagar samt en förmiddagstur fram
och tillbaka som endast gick onsdagar och fredagar som drogs in. I båda fallen hade vi 1-2
resenärer per avgång. Information kommer i samband med ny tidtabell vid årsskiftet.
Det är dåligt med bussar och det går inte att cykla utan man är hänvisad till bil, tas det ett
samlat grepp kring detta?
Svar: Sofia Stynsberg svarar att kommunen har högt satta mål med att man ska åka buss och
cykla och att kommunen strävar efter det och jobbar på det. Man är beroende av varandra och
regionenjobbar för en pendlarparkering.
Många barn som växer upp i Tävelsås och ser att man måste ta bilen då det inte går att åka
kollektivt, Växjö går ut så hårt att man är Europas grönaste stad men detta ger en skev bild.
Svar: Sofia Stynsberg svarar att i ytterområdena är man beroende av staten och regionen.
Om det börjar gå fler bussar hit så krävs det också att man åker buss också annars läggs linjen
ner igen.
Det behövs även bussar som går mitt på dagen så det går att ta sig hem om barnen blir sjuka.

• Information från polisen
Svante Petersson, kommunpolis Alvesta-Växjö
Svante redogjorde vad som hänt och blivit inrapporterat i området. Viltolyckor är det som
förekommer mest.
•

Ordet fritt - frågor/diskussion

Kyrkogårdsmuren har ett plastband som varnar för att den kan trilla ihop och har haft det i
minst 3 år ska det göras något åt detta?
Svar: Museet och länsstyrelsen har tagit beslut om att den ska lagas men man vet inte när.
Vad är status på Södra Länken?
Svar: Per Schöldberg (C) svarar att det inte är tidsbestämt, prioriteringen just nu är
Fagrabäcksrondellen. Men Södra Länken kommer behövas i framtiden.
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När får vi en cykelväg till Växjö? Cykelvägen bör prioriteras då underlaget är större än
vad man har sagt. Många som går med barnvagn och hundar utmed vägen i Rinkaby, många
cyklister som kommer från Teleborg och cyklar utåt Tävelsås.
Svar: Bo Svensson Trafikverket svarar att en cykelväg Växjö-Tävelsås är en av 33
prioriterade cykelvägar i länet men man vet inte idag när om det kommer byggas en.
Cykelväg till Växjö, planen i dag är att stanna vid Bygdegården. Låt den gå vidare till
Stenslanda för det bor många barnfamiljer där.
Svar: Tack för en bra synpunkt, svarar Sofia Stynsberg (M)
Finns inga bra lekplatser i Tävelsås.
Svar: Sofia Stynsberg (M) svarar att man håller på med ett lekplatsprogram och en
inventering av lekplatser som förhoppningsvis är klar till hösten. Hon tar med sig synpunkten.
Önskar belysning till cykelvägen på det nya området.
Svar: Sofia Stynsberg (M) svarar att det inte är kommunen som äger marken utan man far
höra om markägaren vill sätta upp belysning.
Vad är en rimligprisbildför att få bredband via.fiber i Rinkaby?
Svar: Mats Bild Wexnet: Jag har gått genom flera föreningar och anslutningsavgiften har
varierat 20000-30 000kr. Kommunen har inte satt något maxbelopp.
Kommunen i Ljungby sägs gå in och subventionerar varför gör inte Växjö det?

• Avslutning
Åsa Karlsson Björkmarker (S) Kommunalråd
Åsa summerade kvällen och konstaterade att mycket har diskuterats och informerats under kvällen. En
stor spridning och en härlig blandning av ämnen.

Per Schöldberg (C)
Kommunalråd

Tävelsås

Direktmöte Tävelsås

Utbildningsförvaltningen
i Växjö kommun
Hållbar utbildning 1-20 år

Vårt uppdrag och vår vision
Att ge Växjö kommuns barn och
ungdomar möjligheter att utvecklas från
nyfikna, kreativa ettåringar till kunniga och
engagerade 20-åringar – utrustade för ett
vuxet liv, när det gäller fortsatta studier,
yrkeslivet och i övriga samhället.
Hållbar utbildning för barn och elever från
1-20 år!

Verksamhetsmål
Barn och elever i våra verksamheter
känner trygghet och trivsel.
De får det stöd och den stimulans
som krävs så att de kan
utveckla sina förmågor så långt det
är möjligt och så att deras
kreativitet, engagemang,
nyfikenhet förstärks och utvecklas.

Målgemenskap för att
nå hög måluppfyllelse:
• inkluderande värdegrund och
kunskapssyn där alla kan lyckas,
• trygg och trivsam arbetsmiljö,
• lärprocesser utifrån forskning och
beprövad erfarenhet,
• kollegialt lärande i en professionell
yrkeskår
• det goda ledarskapet på alla nivåer
• välutvecklat systematiskt
kvalitetsarbete i tydlig styrkedja
• omvärldsbevakning

Tävelsås skola och
förskola
• Härligt läge vid Tävelsåssjön
• Hög kvalitet på undervisning och
lärande
• Behov på både kort och lång sikt vad
gäller lokaler och trafiksituation

Tävelsås förskola – nuläge
•
•
•
•
•

89 barn idag
Mycket väl fungerande verksamhet
Framåt – ökande prognos under några år
Lokalerna mycket väl utnyttjade
Utökning av barnantalet i förskolan kan påverka skolan

Tävelsås skola - nuläge
•
•
•
•

51 elever idag – 62 elever till hösten
Två klassrum, tre grupprum och ett kapprum
Årskurs 1-3 – viss del av undervisningen i Vederslöv skola
Väl fungerande verksamhet med hög kvalitet

Utemiljö – nuläge
• Fantastiskt utemiljö!
• Tillfredsställande storlek, enligt
Boverkets rekommendationer
• Men trafiken…

Trafik – nuläge
• Trafik av olika slag och flera parter
• Problematisk trafiksituation
• Skolskjutsar
• Parkering personal och vårdnadshavare
• Cykelväg förbi skolan
• Trafik till kyrkan
• Ny lösning behövs

Framtid –Tävelsås förskola och skola
• Barn- och elevtalen ökar – förskolan och skolan behöver mer
utrymme
• Nybyggnation av bostäder ger ökat antal barn och elever
• En säker trafiklösning behöver utarbetas
• Lokalutredning pågår med långsiktig lösning för Tävelsås
• Fortsätta att utveckla en redan väl fungerande verksamhet

Teleborg

Statligt vägsystem

•
•
•
•
Tävelsås

Väg 682 Viktig pendlingsväg
ÅDT 1840 fordon (2015)
+ 31 % på 20 år
Befolkning + 16 %

