6. TÄTORTERNA OCH LANDSBYGDEN
Växjö stad, tätorterna och landsbygden är ömsesidigt beroende av varandra.
Staden har en stark arbetsmarknad, erbjuder goda utbildningsmöjligheter och har
ett rikt utbud av kultur och service. Närheten till naturen ger möjligheter till
friluftsliv, rekreation samt bra och rymliga boendemiljöer i natursköna lägen. Jordoch skogsbruket är på flera sätt en viktig tillgång.

6.1 Ledstjärnor
För tätorternas och landsbygdens planering gäller följande tre ledstjärnor:
Attraktiv boendemiljö
Bebyggelsen ligger ofta i en vacker bygd, omgiven av skogs- och jordbruksområden och i direkt anslutning till vattendrag eller sjöar. Sjönära lägen, stora
tomter och centrumlägen är kvaliteter som kan bidra till ett ökat byggande.
Attraktiv boendemiljö kan med andra ord handla om att välja den boendeform
som passar var och en bäst. En positiv attityd från kommunens sida underlättar för
privata initiativ vid avstyckning av enstaka tomter eller ny bebyggelse i tätorterna.
I tätorterna och de mindre byarna finns kvaliteter att ta vara på i byggandet. En
sammanhållen bebyggelse förbättrar underlaget för kommunal service. Det är
viktigt att all ny bebyggelse utformas med hänsyn till natur- och kulturlandskapet.
Centrumförnyelse
De sex större tätorterna; Åryd, Braås, Lmmhult, Rottne, Ingelstad och Gemla, är
centrum för ett omland. Det är viktigt att de centrala delarna av orterna har en
utformning och karaktär som bidrar till att marknadsföra orten och dess
landsbygd. En centrumförnyelse bör utgå från befintliga värden och historiska
spår och höja attraktionen. I centrumförnyelsearbetet ingår även
trafiksäkerhetsfrågor.
Förbättrade kommunikationer
Det behövs både bra kollektiva pendlingsmöjligheter med tåg och buss och bra
standard på vägnätet. I tätorterna är trafikmiljö- och säkerhetsfrågor viktiga
faktorer i människors vardag. Trafiksituationen i de sex större tätorterna har
analyserats och förslag på åtgärder arbetats fram för problemsträckor och
områden.
Bredband är en viktig del av den tekniska infrastrukturen. En god tillgänglighet
för invånare och företagare ger större valfrihet för boende på landsbygden och i
mindre orter. Informationstekniken bör bli ett naturligt hjälpmedel för medborgare
och företagare i kommunen. Därför satsar Växjö kommun på en utbyggnad av ITinfrastrukturen så att flertalet av kommuninvånarna på landsbygden och i mindre
orter får tillgång till fiberkabel och/eller ADSL.
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6.2 Lokalt utvecklingsarbete och översiktlig planering
I kommunens sex större tätorter, Braås, Gemla, Ingelstad, Lammhult, Rottne och
Åryd, med omgivande landsbygd bor idag cirka 21 500 av kommunens totalt
cirka 77 000 invånare. Det småländska landskapet med dess vackra boendemiljöer
är ett starkt varumärke. I kombination med Växjö stads utbud ger det regionen
goda förutsättningar för en positiv utveckling. Samtidigt brottas de mindre orterna
och landsbygden med en negativ befolkningsutveckling vilket får konsekvenser
för kommunal service och lokalt näringsliv.

Bild: Växjö kommun

Det finns ett starkt lokalt utvecklingsarbete runt om i kommunen. Ett 20-tal
intresseföreningar och utvecklingsgrupper arbetar aktivt med frågor som rör den
egna orten och bygden. För att få en god utveckling i tätorterna och på
landsbygden krävs både ideella, kommunala och privata initiativ. Arbetet måste
bedrivas på olika nivåer och ur olika synvinklar. I landsbygdsarbetet har sju
viktiga områden identifierats, vilka beskrivs nedan;
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Attraktiv boendemiljö
En varierad boendemiljö med en blandning av hyresrätter, småhus och gårdar,
större tomter i skogen eller nära sjön är en starkt bidragande faktor till varför
människor väljer att bosätta sig i mindre tätorter och på landsbygden. Kommunen
är positiv till avstyckningar. Byggnader ska anpassas till det omgivande natur- och
kulturlandskapet och tomterna bör, när det finns behov och är lämpligt, vara större
än en ordinär villatomt. Förtätningar och kompletteringar, rätt utformade, hjälper
till att stärka ortens särdrag. Riktlinjer för hur strandskyddet behandlas i Växjö
kommun finns under kapitel 3.1.1 Sjöar och vattendrag.
Det är dock viktigt att komma ihåg att en starkt bidragande orsak till varför inte
nybyggnationen på landsbygden är mer omfattande är den ekonomiska risken för
den enskilde.
Förbättrade kommunikationer
Goda kommunikationsmöjligheter med bil och kollektiva färdmedel är en viktig
förutsättning för att människor ska kunna ha ett fungerande vardagsliv och att
näringslivet fungerar. Ett flexibelt kommunikationsnät och säkra vägar med
kontinuerligt underhåll underlättar utbytet inom och mellan region, stad och land.
Möjligheterna att åka kollektivt till och från de sex större tätorterna kan utvecklas.
Ur ett lokalt och regional perspektiv är det viktigt att det småskaliga vägnätet har
en god standard och underhålls väl. För orter med järnväg, som Lammhult och
Gemla, finns möjlighet att med tågstopp få bra kommunikationer.
IT och telekommunikation
Ett utbyggt och tillförlitligt IT- och telekommunikationsnät stimulerar det lokala
näringslivet och är många gånger en förutsättning för att människor ska kunna
arbeta från hemmet. Det är viktigt att skolorna har bra förutsättningar att använda
IT i den dagliga undervisningen och att informationstekniken blir ett naturligt
hjälpmedel för medborgare och företagare. IT-nätet byggs ut så att flertalet av
kommunens invånare kommer att få tillgång till fiberkabel och/eller ADSL.
Centrumförnyelse
Minskade befolkningssiffror och service är ett faktum för många av de mindre
orterna. De större orterna fyller en viktig funktion som servicecentra för ett
omland. Det är därför viktigt att dessa orter har en attraktiv miljö så att folk lockas
både till inflyttning och att bo kvar på orten. Det finns möjlighet att med relativt
små medel förbättra den fysiska miljön. Trafiknätsanalyser för de 6 tätorterna har
tagits fram. Arbetet ligger till grund för framtida åtgärder för att öka
trafiksäkerheten.
Syftet med centrumförnyelsearbetet är att höja attraktiviteten i tätorternas centrum.
Detta sker genom att identifiera fysiska särdrag och kvaliteter som ska utvecklas
och/eller bevaras. Detta stärker i sin tur ortens profil och ansikte utåt.
Centrumförnyelsearbetet bedrivs genom en dialog med politiker, tjänstemän,
utvecklingsgrupper och det lokala näringslivet på orten. Arbetsunderlaget
uppdateras och revideras allteftersom olika åtgärder genomförs. Åtgärderna
bekostas av årligen avsatt summa i kommunens exploateringsbudget. Även arbetet
med trafiknätsanalyser är ett kontinuerligt arbete som uppdateras i takt med att
åtgärder i trafiknätet kan genomföras.
Profilering och marknadsföring
En tydlig profilering av kommunens orter, särdrag och kvaliteter bidrar till
marknadsföringen av kommunen och regionen. På internet marknadsför sig flera
orter, byar och socknar genom att lyfta fram kvaliteter och berätta om olika
arrangemang som äger rum. När kommunen satsar på att stödja attraktiva
boendemiljöer och att förnya centrumkärnorna så bidrar man också indirekt till
marknadsföringen av orten.
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Bra klimat för lokalt näringsliv och turism
En stark och livskraftig tätort och landsbygd är beroende av ett väl fungerande
lokalt näringsliv. Tätorternas och landsbygdens naturliga förutsättningar ger stora
möjligheter att utveckla den naturnära turismen, något som gynnar det lokala
näringslivet. Tillgänglighet till naturområden och naturnära boende är här viktiga
faktorer. Jord- och skogsbruk är en viktig näring som bl a bidrar till sysselsättning,
övrigt näringsliv, skogs- och livsmedelsindustrin, energisektorn, turismen,
landskapsbilden och den biologiska mångfalden.
God service
En levande landsbygd är beroende av den kommunala servicen. Skola,
barnomsorg, bibliotek, etc är ofta avgörande faktorer för människor när de väljer
boendeort. Servicen är en förutsättning för att man ska kunna bo kvar i sin
hemmiljö när man blir äldre. Det finns stora möjligheter att tillsammans med
tätorternas och landsbygdens förenings- och näringsliv stärka och samordna det
lokala serviceutbudet.
Översiktsplanens roll
Översiktsplanens roll är att identifiera strategiska frågor i landsbygdsarbetet som
kan påverkas med hjälp av fysiska åtgärder. Attraktiva boendemiljöer, bra
kommunikationer och centrumförnyelse har samband med fysisk planering.
Satsning på dessa frågor ger förhoppningsvis positiva indirekta effekter för det
lokala serviceutbudet och näringslivet samt bidrar till profilering av orten.

Bild: Kopplingen mellan det lokala utvecklingsarbetet och den fysiska översiktliga planeringen
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Att arbeta vidare med
Centrumförnyelsearbete i de sex största tätorterna utanför Växjö stad.
Regelbundna diskussionsmöten om den fysiska planeringen med lokala
utvecklingsgrupper, samhällsföreningar och sockenråd.
En inventering av den tätortsnära strandzonen i de sex största tätorterna. Aktuella
sjöar är Innaren och Sörabysjön, södra delarna av Örken, Lammen, Lynnen,
Allgunnen, Torsjön och Kyrksjön, Helige å samt Årydsjön.
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6.3 Tätorter
De flesta mindre orter upplevde en stark bebyggelseutveckling under 1970-talet
vilket successivt mattades av under 1980-talet för att helt avstanna i början av
1990-talet. En orsak till den låga nybyggnadsnivån är svårigheten att få
finansiering. Efterfrågan på boende i Växjö stad påverkar dock i slutändan
behovet av bostäder i de mindre orterna. Här har Växjö kommun genom sina
bostadsbolag en viktig roll att fylla. Genom att bygga hyreslägenheter kan en
generationsväxling påbörjas i tätorternas småhusområden. Det är viktigt att
kommunen har en öppen attityd, inte minst inför privata initiativ, både på privat
och kommunal mark. Översiktsplanen pekar ut områden i de 6 orterna som ses
som intressanta för bebyggelse. Dessa områdens geografiska avgränsning
preciseras i detalj-planeskedet.

6.3.1 Åryd
Åryd med sina knappt 700 invånare ligger på ett bra pendlingsavstånd öster om
Växjö. Avståndet på ca 1,5 mil innebär en körväg på ca 10 minuter. Åryd är den
av kommunens 6 större tätorter som har lägst medelålder.
Centrum och kommunikationer
Herrgården och den gamla järnbruksmiljön på en udde i Årydsjön är en historiskt
intressant och vacker miljö medan den nyare bebyggelsen runt Växjövägen och
Billavägen är ganska anonym. Åryd behöver en tydligare mittpunkt och naturlig
mötesplats vid affären, skolan och idrottsplatsen. Om kontakten mellan denna
mittpunkt, bruksmiljön och sjön utvecklas skulle Åryds karaktär och attraktion
stärkas väsentligt. Växjövägen har en bred landsvägskaraktär i centrum; det vackra
sjöläget skulle kunna utnyttjas bättre genom att till exempel förändra gaturummets
bredd och karaktär.
Kommunen har i en trafikanalys (Trafikanalys för Braås, Ingelstad, Gemla, Rottne,
Åryd och Lammhult, TN 2005-05-17 §33) för orten uppmärksammat
problempunkter som bör åtgärdas i det lokala trafiknätet. Hastighetsdämpande
åtgärder på Växjövägen och Billavägen i form av avsmalnande gator är föreslagna
åtgärder.
Bostäder och verksamhetsområden

Åryd har en blandad bebyggelse av villor och hyreslägenheter. I bostadsområdet i
tätortens norra del, vid Kyrkekullsvägen, finns en stor mängd byggklara
kommunala tomter. Inne på bruksområdet, väster om Masugnsvägen, finns
utrymme för markbostäder med hyresrätt, se karta. Bruksmiljön längs
Masugnsvägen och området i anslutning till herrgården är i övrigt värt att bevara
och därför bör ytterligare bebyggelse i bruksmiljön inte tillåtas. Möjlighet att
anlägga en naturcamping intill badplatsen finns. Någon kommunalägd mark
planlagd för verksamheter finns inte men i Industribyn finns både lediga lokaler
och mark för nybyggnation.

Bilder: Bruksområde, korsningen Växjövägen/Billavägen och vy över Årydsjön
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6.3.2 Lammhult
Lammhult med drygt 1 700 invånare ligger i norra kommundelen ca 4 mil från
Växjö. Med sitt starka näringsliv är Lammhult en ort med ett inpendlingsöverskott.
Lammhult är ett centrum för design, tillverkning av och handel med möbler.
Möbelriket är ett vida känt begrepp där Lammhult med sin framgångsrika
möbeldesign är ett självklart centrum.
Centrum och kommunikationer
Samhället skärs på ett olyckligt sätt sönder av riksväg 30 och stambanan. Centrum
är splittrat och domineras av den tunga trafiken på riksvägen. Vägverket planerar
hastighetsdämpande åtgärder och en bättre anslutning av Värnamovägen. I
anslutning till denna planering måste centrum göras tydligare och attraktivare.
Öster om den punkt där riksväg 30 möter Värnamovägen kan en torgbildning
skapas där Möbelriket kan tydliggöras.
Kollektivtrafiken är relativt bra men stambanan borde kunna utnyttjas för
pendeltrafik. Utbyggnaden av IT- och telekommunikationsnätet kommer att
stimulera inflyttning och näringslivet. Kommunen har i en trafikanalys
(Trafikanalys för Braås, Ingelstad, Gemla, Rottne, Åryd och Lammhult, TN 200505-17 §33) för orten uppmärksammat problempunkter som bör åtgärdas i det
lokala trafiknätet. Exempel är breda gaturum som på flera ställen uppmuntrar till
höga hastigheter. En central fråga är också att lösa korsningspunkten mellan
riksväg 30 och Värnamovägen.
Bostäder och verksamhetsområden
Lammhult har ett varierat bestånd av småhus och hyreslägenheter. Nybyggnation
kan ske främst genom kompletteringar i eller intill befintliga villakvarter och
förtätningar i centrum. Möjligheterna att hitta attraktiva tomter väster om Lammen
bör undersökas noga, se karta. Även området nordväst om samhället vid
Ljungsberg är lämpligt att pröva för bebyggelse. Det skulle vara positivt om
Björnös isolerade villabebyggelse kunde förenas med orten i övrigt genom en
aktivare skötsel av naturområdet söder om Asavägen.
Företag lokaliseras till Grevarydsområdet i södra delen av Lammhult där nära 6 ha
byggklar mark finns. Grevaryds Äng i anslutning till verksamhetsområdet är
föreslaget som naturreservat. I området finns rester av eklandskapet och
betesmarken som en gång omgav Lammhults Herrgård.

Bilder: Lammhults Hembygdsgård, exempel på framgångsrik möbeldesign, Lammhults centrum
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6.3.3 Braås
Braås med knappt 1 600 invånare ligger i nordöstra delen av kommunen, tre mil
från Växjö stad. Orten har ett vackert läge i sluttningen ner mot sjön Örken. Braås
centrum präglas av en stadsplan med gator i rutnät. Ortens största arbetsplats är
Volvo Articulated Haulers AB som är världsledande på dumprar. Här finns ett bra
serviceutbud som inkluderar högstadieskola. Aktiva föreningar med engagerade
medlemmar bär upp utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter.
Centrum och kommunikationer
Den vackra naturen runt Örken med bland annat hembygdspark och
naturreservaten Braås Park och Sjösås Äng är en stor tillgång för rekreation och
friluftsliv. Utveckling av smalspårsområdet längs sjön med gångstig,
ångbåtsbrygga, badplats och stationsmiljö kommer att binda samman
naturreservaten och bidra till att utveckla Braås karaktär och kvaliteter. Torget
behöver göras till en tydligare och tätare mötesplats. Under 2005 bedrivs ett
programarbete för torget och möjligheten till förtätning i Braås centrum. Från
Braås till Kvarngården ska det f d smalspåret användas för gång- och cykeltrafik.
Braås ligger i nära anslutning till riksväg 23. Braås har stor utpendling men också
inpendling, främst då till Volvo. IT- och telekommunikationsnätet spelar en viktig
roll för ortens utveckling. Kommunen har i en trafikanalys (Trafikanalys för Braås,
Ingelstad, Gemla, Rottne, Åryd och Lammhult, TN 2005-05-17 §33) för orten
uppmärksammat problempunkter som bör åtgärdas i det lokala trafiknätet.
Hastighetsdämpande åtgärder i form av avsmalnande gator, säkrare
övergångställen samt tydligare skyltning är några av föreslagna åtgärder.
Bostäder och verksamhetsområden
Braås erbjuder en bra boendemiljö och blandad bebyggelse med villaområden och
hyresbostäder. Vid behov bör i första hand förtätningar och kompletteringar ske i
centrum, möjligheter finns runt torget och ner mot sjön Örken. Detta har
preciserats i en idéskiss för centrumförnyelse för Braås (KS 2004-08-26 § 251).
Om det blir aktuellt med en större nybyggnation av småhus är området vid Örkens
sydvästra strand lämpligt att pröva, se karta.
Volvo har verksamhet i de centrala delarna vid Örkens strand och sydväst om
tätorten. Framtida expansion sker sydväst om tätorten. Den centrala anläggningen
kan bestå som verksamhetsområde men utvecklas som en del av centrala Braås och
bättre utnyttja läget vid Örken. Byggklar mark för verksamheter finns också öster
om Växjövägen vid södra infarten till tätorten.

Bilder: Folkfest i hembygdsparken,
Lillön i höstfärger och Sjösås kyrka
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6.3.4 Rottne
Rottne har drygt 2 200 invånare och är kommunens näst största ort, 2 mil norr om
Växjö. Orten ligger mellan det vackra odlingslandskapet vid Sörabysjön och sjön
Innaren. Rottne har sitt ursprung kring Söraby kyrka och när smalspåret byggts ut
växte samhället kring stationen. Orten växte snabbt även under 1960–1970-talen.
Rottne är en bostadsort med stor arbetspendling till Växjö.
Centrum och kommunikationer
I centrum har Löpanäsvägen rustats upp till gårdsgata. En fortsatt utveckling kring
smalspåret och andra centrala delar kan göra orten än mer attraktiv. I korsningen
mellan smalspåret och Löpanäsvägen bildar den gamla järnvägsmiljön en nästan
färdig park med kvalitéer som kan utvecklas ytterliggare som mötesplats. Det f d
smalspåret till Brittatorp och sträckan söderut till Rottne kvarn ska användas för
gång- och cykeltrafik.
Vägen söderut till Sandsbro har byggts om och vägnät och kollektivtrafik till
Växjö är bra, med en pendlingstid på ca 15 minuter. IT- och telekommunikationsnätet har en viktig roll i ortens utveckling. Kommunen har i en trafikanalys
(Trafikanalys för Braås, Ingelstad, Gemla, Rottne, Åryd och Lammhult, TN 200505-17 §33) för orten uppmärksammat problempunkter som bör åtgärdas i det
lokala trafiknätet. Föreslagna åtgärder fokuserar främst på att förbättra
trafiksäkerheten för barn på väg till och från skolan genom hastighetssänkningar.
Bostäder och verksamhetsområden
Utbyggnad av tätorten bör främst göras genom förtätning och komplettering av
befintlig bebyggelse i centrum. Möjligheter finns på stationsområdet och längs
med smalspåret, se karta. Under senare år har ett mindre antal hyreslägenheter
producerats på orten. Detta tillskott är viktigt för att frigöra småhus. Efterfrågan på
hyreslägenheter kommer troligtvis att öka. En visionsskiss för smalspårsområdet
med intilliggande förtätningsmöjligheter har därför har tagits fram för successivt
genomförande.
Efterfrågan av tomter i attraktiva lägen kan tillgodoses vid Ängsvägen i norra
delen av samhället. Området ner mot Innaren bör utvecklas ytterliggare som
attraktiv rekreations- och bostadsmiljö och ges ökad tillgänglighet. Strax söder om
Rottne, vid Löpanäs, bjuder landskapet på en magnifik utsikt. Möjligheten till
nybyggnation inom området bör prövas.
Det lokala näringslivet präglas av Rottne Industri AB som tillverkar skogsmaskiner.
Det finns även ett antal mindre företag inom olika branscher. Nya verksamheter
bör lokaliseras till Vinninge industriområde, beläget mellan Rottne och Brittatorp
där byggklar mark finns.

Bilder: Innaren, Söraby kyrka och utsikt över Sörabysjön
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6.3.5 Ingelstad
Ingelstad har drygt 1 600 invånare och ligger ca 2 mil söder om Växjö. Det lokala
näringslivet består av flera företag där Carrier Refrigeration AB bör nämnas. Orten
har vackra omgivningar där odlingslandskapet och dess bärkraftiga jordbruk är
tongivande. Potential finns att utveckla turistnäringen i området. I området finns
värdefulla natur- och kulturmiljöer. Inglingehög från bronsåldern ingår i
riksintresset för kulturmiljö, mer information finns i kapitel 3.3.
Centrum och kommunikationer
Samhället är beläget mellan Torsjön och Kyrksjön. Det finns stora förutsättningar
att utveckla det vackra samspelet mellan vattnet och grönytorna i tätortens centrala
delar. På senare år har åtgärder gjorts i centrum för att förbättra busstationens
utformning. Centrummiljön präglas av stora ytor vilket öppnar möjligheter till
förtätning. Under hösten 2005 pågår en studie för hur Torsjöns strand och
ålandskapet ner till Kyrksjön kan utvecklas samt kontakterna för gående och
cyklande i öst-västlig riktning förbättras.
Läget i anslutning till riksväg 30 och bra kollektivtrafik gör att många
arbetspendlar mellan Växjö och Ingelstad. Närheten till Växjö universitet kan
innebära utvecklingsmöjligheter för orten och det lokala näringslivet. IT- och
telekommunikationsnätet har en viktig roll i ortens utveckling. Ett vägreservat
finns mellan riksväg 30 via Dalängsvägen till Helenetorpsvägen.
Kommunen har i en trafikanalys (Trafikanalys för Braås, Ingelstad, Gemla, Rottne,
Åryd och Lammhult, TN 2005-05-17 §33) för orten uppmärksammat
problempunkter som bör åtgärdas i det lokala trafiknätet. Föreslagna åtgärder
fokuserar främst på hastighetsdämpning samt säkerhetshöjande åtgärder vid
övergångsställen och längs med en del cykelvägar.
Bostäder och verksamhetsområden
Ingelstad erbjuder en bra blandning mellan småhusområden och hyreshus. Nya
lägenhetsprojekt bör främst lokaliseras till centrum för att på så sätt stärka dess
struktur. Ett tillskott av hyreshus är viktigt för att frigöra småhus. Det finns ett fåtal
byggklara kommunala tomter. Dessa kan med fördel kompletteras med större
villatomter i attraktiva lägen. En omvandling av verksamhetsområdet vid Pålvägen
med inslag av bostäder bör prövas. Lokalisering av nya verksamheter bör främst
ske i nordöstra delen av tätorten intill nuvarande verksamhetsområde.

Bilder: Gamla Växjövägen, utsikt över Torsjön, Pensionat Solviken
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6.3.6 Gemla
Gemla med drygt 1 300 invånare ligger en mil väster om Växjö och drygt 5 km
öster om Alvesta. Kust-till-kustbanan går genom samhället, dock utan att tågen
stannar. Gemla ligger i ett vackert jordbrukslandskap med Helige å i tätortens östra
del. Strax sydväst om Gemla ligger Öja som statistiskt sett räknas till Gemla tätort.
Centrum och kommunikationer
Växjövägen och järnvägen är två starkt avskärande barriärer. Något tydligt och
samlat centrum finns inte. I korsningen mellan Gransholmsvägen och Växjövägen
finns möjlighet till förtätning. Nackdelen är dåliga grundförhållanden.
Gemla har ett aktivt näringsliv med ett stort antal små och medelstora företag. I
området finns också ett bärkraftigt skogs- och jordbruk. Ortens läge mellan Växjö
och Alvesta och det vackra jordbrukslandskap gör att det är en attraktiv
pendlingsort. En förbättring av vägnätet samt en utbyggnad av järnvägen med
dubbelspår och station skulle ge stora utvecklingsmöjligheter för samhället.
Kommunen har i ett förslag till trafikanalys (Trafikanalys för Braås, Ingelstad,
Gemla, Rottne, Åryd och Lammhult, 2004) för orten uppmärksammat
problempunkter som bör åtgärdas i det lokala trafiknätet. Trafiknätsanalysen
fokuserar främst på Växjövägen och olika åtgärder för att höja trafiksäkerheten
genom säkra övergångsställen och hastighetsdämpande åtgärder. Växjövägens
utfart mot riksväg 23 lyfts fram som en stor osäkerhetsfaktor som bör åtgärdas.
Behovet av en planskild korsning under järnvägen är stort. Ett östligt och ett
västligt läge finns beskrivet. Det finns även ett uttalat behov av att lösa cykelväg till
Växjö på ett gent och säkert sätt.
Bostäder och verksamhetsområden
Gemla är mer lantlig till sin karaktär än till exempel Rottne och Braås. Gränsen
mellan tätort och landsbygd är diffus, detta är en särprägel som bör värnas. Gemla
är splittrat i 3-4 bebyggelsegrupper där Öja utgör den sydligaste. Bebyggelsegrupperna kan kompletteras med mindre projekt, både avstyckningar för småhus
och hyreshusproduktion. Vid Öpestorp finns ytor där villabebyggelse bör prövas.
Vid Svarta vägen nära stationen finns ytor lämpliga för flerbostadshusbebyggelse.
Det finns ett fåtal byggklara kommunala tomter kvar i tätorten. Ett nybildat
område finns vid Herrgårdsvägen. Nya verksamheter bör lokaliseras till befintligt
område längs med Industrivägen, i samhällets västra del.

Bilder: Gransholm , Gemla och Helige å
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6.4 Landsbygden
Mindre orter och byar på landsbygden är Furuby, Värends Nöbbele, Tävelsås,
Vederslöv, Åby, Böksholm, Dädesjö, Ör, Berg, Jät, Tolg, Gårdsby, Brittatorp,
Uråsa och Kalvsvik. I en del av dessa har kommunen mark och/eller byggklara
tomter.
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6.4.1 Attraktiva boendemiljöer
Landsbygden i Växjö kommun har ett varierat utbud av vackra boendemiljöer
som ger stora valmöjligheter för den som söker bostadsort. De kvaliteter och den
lantliga karaktär som många av de mindre orterna och byarna präglas av lockar
med genuin bykänsla, välbevarade kulturmiljöer och närhet till jordbrukslandskapet.
Attraktiva byar
Uråsa, Värends Nöbbele och Vederslöv är exempel på orter där bymiljön är väl
bevarad. Kyrka, skola, serviceanläggningar och ny bebyggelse ligger samlat. En
del av de mindre orterna har en blandad bebyggelse som är spridd över landskapet
med boende i natursköna och attraktiva lägen. Exempel är Tolg, Aneboda, Asa,
Berg, Böksholm och Dädesjö.
Gårdsby och Tävelsås ligger i ett öppet jordbrukslandskap nära Växjö. Även Åby
och Furuby är exempel på mindre orter med närhet till staden som ger möjligheter
till god boendemiljö med naturskönt läge.
Nybyggnation
Höga investeringskostnader vid nybyggnation ställer krav på tomtens läge och
kvalitet så att en rimlig möjlighet finns att få tillbaka investerade medel när
bostaden säljs. Kommunen har ett 70-tal tomter till försäljning i de sex största
tätorterna och i de mindre orterna, men endast ett fåtal har sålts de senaste tio åren.
Det som speciellt efterfrågas är stora tomter i natursköna lägen nära skog och sjö
eller i ett vackert kulturlandskap.
Kommunen är positiv till avstyckning av enstaka tomter. Tomter som styckas av
på landsbygden bör vara större än en ordinär villatomt. När det gäller avstyckningar och fastighetsbildning för nya bebyggelsegrupper är det angeläget att
det i första hand görs kompletteringar till byar och tätorter. Kommunen genomför
normalt detaljplanering för ny bebyggelse i mindre orter och byar. Enstaka
avstyckningar och nybyggnation av hus kan prövas som bygglov utan detaljplan.
En grupp av hus kräver i normalfallet detaljplan. Vid privata initiativ hjälper
kommunen till för att underlätta hanteringen. Hänsyn tas alltid till natur- och
kulturlandskapet. Grundprinciperna för hantering av strandskyddet som beskrivs i
kapitel 3.1.1 Sjöar och vattendrag gäller både i tätorterna och landsbygden.
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Samlad bebyggelse
I samband med att Plan- och Bygglagen, PBL, trädde i kraft 1987 infördes
begreppet samlad bebyggelse. Samlad bebyggelse innebär en grupp av 10–20 hus
vars tomter gränsar intill varandra eller är åtskilda endast av väg, parkmark och
dylikt.
Byggnadsnämnden beslöt 1987 avgränsa ett 40-tal områden på
landsbygden som samlad bebyggelse, samt ytterligare ett antal områden som
gränsar intill detaljplanelagda områden. För områden med samlad bebyggelse
gäller generellt krav på bygglov. För en- och tvåbostadshus som inte ingår i så
kallad samlad bebyggelse, behövs inte bygglov för mindre tillbyggnader och
komplementbyggnader. Dokumentet uppdaterades under 2004.

6.4.2 Kommunikationer
Bra vägnät och goda förbindelser i kollektivtrafiken är viktiga förutsättningar för
att kunna bo och ha verksamhet på landsbygden. Bra kommunikationer är också
viktigt för arbetspendling och för att få tillgång till stadens serviceutbud.
Vägnät och kollektivtrafik
Många av kommunens byar och orter utgör attraktiva boendemiljöer, men har
problem med vägnät och kollektivtrafik. Berg, Tolg, Kalvsvik, Vederslöv och
Värends Nöbbele är exempel på orter som uttalat behov av förbättringar av
kommunikationerna. Att förbättra vägnät och kollektivtrafik är ett stort och
prioriterat område.
IT-kommunikation
När det gäller IT-kommunikation och IT-infrastruktur är det viktiga
förutsättningar för att landsbygden ska kunna behålla sin befolkning och stimulera
till nyföretagande och utveckling av det befintliga lokala näringslivet. Med Växjö
kommuns IT-utbyggnad kommer flertalet av kommuninvånarna på landsbygden
och i mindre orter att få tillgång till fiberkabel och/eller ADSL.
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6.5 Målkonflikter
Planens innehåll är en övergripande beskrivning av viktiga frågor som på olika
sätt måste beaktas i kommande planarbete. Det är därför inte möjligt att ställa
flera planeringsalternativ mot varandra och bedöma deras konsekvenser.
Texten tar istället upp exempel på målkonflikter som uppkommer i den fysiska
planeringen.
Attraktiv boendemiljö
Genom att vara positiv till enstaka avstyckningar på landsbygden gör
kommunen det möjligt för människor att hitta just den boendemiljö som passar
dem bäst. En förutsättning för nybyggnation på landsbygden är att man tar
hänsyn till omgivande bebyggelse och landskap så att byggnaderna på ett
naturligt sätt smälter in i miljön. En analys över tillgänglighets- och
rekreationsbehov samt naturvärden är grunden för en bedömning av lämpliga
områden för ny strandnära bebyggelse.
Konflikt
Konflikter kan uppstå mellan nybyggnation och befintligt jordbruk vilken
riskerar få större krav på sin verksamhet för att minska buller och lukt.
Möjligheterna till effektiva avloppsanläggningar blir mindre vid en spridd
landsbygdsbebyggelse än i tätorterna och i staden. Utsläppen av näringsämnen
bidrar till övergödning i sjöar vattendrag och i havet. En ökad bebyggelse på
ren landsbygd kan medföra ökande kommunala kostnaderna, t ex kostnader
för skolskjuts. Sjönära byggnation kan komma i konflikt med
strandskyddsbestämmelserna.
Centrumförnyelse
Centrummiljön är ortens ansikte utåt. Ett bra och funktionellt centrum speglar
dess kraft och framåtanda. Genom att vara medveten om de mindre tätorternas
särdrag och historia kan man påverka utformningen av både ny bebyggelse
och förnyelse av befintliga områden. En kvalitet i det byggda betyder hänsyn
till arkitektur och utemiljöns utformning. Nyproduktion av lägenheter kan ge
en positiv effekt på befintligt bostadsbestånd i form av en generationsväxling.
Konflikt
En intressekonflikt uppstår då vissa intressenter vill att orten ska utvecklas och
befolkningen öka medan andra anser att det är lugnt och skönt som det är och
inte ser något behov av förändring.
Bra kommunikationer
Ett bra vägnät underlättar pendling, förbättrar kollektivtrafikens möjligheter
och ger människor och företag valfrihet. Trafiknätsanalyser för de mindre
orterna identifierar problem och föreslår effektiva åtgärder. Kommunen
bevakar investeringar i vägnätet i de regionala infrastrukturplanerna. Ofta
handlar det om långsiktig planering. Det är då viktigt att samarbeta med andra
kommuner för att övertyga de statliga myndigheterna om vikten av nya
satsningar på infrastrukturen.
Konflikt
Med en spridd bebyggelse blir det svårt att ha en attraktiv kollektivtrafik med
täta turer. När invånarna använder bilen för att ta sig fram och tillbaka från
arbete, och fritidsaktiviteter blir det svårare att nå miljömålen.
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