Scenario 1

FOKUS:

STADEN VÄXJÖ
Växjö stad är en tät och sammanhängande storstad. För
att hålla nere avstånden växer staden inåt och på höjden
istället för på bredden. Staden förtätas och kompletteras
genom att bland annat industrimark, parkeringsytor och
delar av grönytor omvandlas till en hög och tät blandstad.
Staden byggs framförallt ut med storstadskvarter i fem till
åtta våningar där bostäder och verksamheter kan
blandas i samma byggnad. Dessutom finns det flera
höghus runtom i staden som både blivit landmärken och
kunnat öka stadens befolkningstäthet. Fler boende i
staden ger underlag till ett sjudande stadsliv, en livskraftig
service och handel. Fler attraktioner tillkommer i staden
vilket utvecklar besöksmålet Växjö. Växjö får en viktig regional roll med ett stort utbud och stor dragningskraft. De
långväga förbindelserna är goda, med framförallt järnväg,
till de större städerna.
Trivsamma gaturum och korta avstånd mellan
service, hem och arbetsplats gör att många i
staden väljer att promenera och cykla. Stadsbusstrafiken utvecklas och kring vissa noder sker
en stark bebyggelse- och verksamhetsutveckling.
Utanför stadsbebyggelsen servar regionbussar
för att skapa kopplingar in till Växjö stad.
Kommunens övriga orter kompletteras med
den småhusbebyggelse som inte längre ryms i
Växjö stad. Landsbygden utvecklas inom lantbruk med inriktning på klimatsmart livsmedelsproduktion. All mark i kommunen som kan
användas för livsmedelsproduktion skyddas från
exploatering.

Hur når vi dit?
Nästan alla kommunens framtida satsningar sker i och kring
Växjö stad. Växjö stad växer och utvecklas, till stora delar
inom befintlig stadsgräns med viss komplettering i
ytterkanterna.
Bebyggelse
Fler höga hus byggs på väl valda platser i staden.
Befintlig villabebyggelse, t.ex. Väster, Öster och Söder, förtätas
genom kompletterande låg bebyggelse och fler bostäder. Inga nya
områden med villabebyggelse tillåts i Växjö stad för att undvika att
staden breds ut.
Parkeringsytor centralt i staden, t.ex. på Teatertorget och Norrtull,
bebyggs eller omvandlas till torg eller parker.
I centrala industri- och handelsområden sker en omvandling till
blandad stadsbebyggelse med arbetsplatser, exempelvis i Västra
Mark.
Utbyggnad av bostäder, service och arbetsplatser sker framförallt
inom cykelavstånd från centrum. Tillkomsten av nya arbetsplatser
sker inom stadsbebyggelsen. Utbyggnad av ytkrävande verksamheter minimeras. Mark avsätts för kommunal service som förskolor
och skolor med strategisk placering inom staden.
Trafik
I de centrala stadsrummen prioriteras yteffektiva transportslag:
gång, cykel och kollektivtrafik. Parkering anordnas yteffektivt i
lösningar såsom parkeringshus och parkering under mark.
Gena och sammanhängande gång- och cykelvägar i hela staden
med fokus på att snabbt komma in till centrum utvecklas.
Busslinjerna utvecklas till gena och snabba transportlinjer som kan
konkurrera med bilen även för kortare resor. Stadsbussar
prioriteras genom staden i egna filer, exempelvis som Teleborgsvägen och Liedbergsgatan.
Grönstruktur
Ytor för rekreation avsätts i staden. Fler människor inom stadens
gränser kräver satsningar på fler parker och offentliga platser med
funktioner och innehåll för olika intressen och sinnesstämning.
Fler parker tillskapas genom att omvandla hårdgjorda ytor, t.ex. vid
Västra Mark.
Stadsnära större rekreationsområden, t.ex. Fylleryd, utvecklas och
förvaltas för att möta det ökade trycket från stadens invånare.
Grönytorna är multifunktionella och fungerar både för rekreation
och andra ekosystemtjänster såsom fördröjning av dagvatten.
Ytsnål grönska, till exempel gröna tak, väggar och trädplanteringar
tillskapas inom staden.

DIALOG 2018

På kvällen trampar Bushra och åttaåringen Rasha iväg in
till centrum igen. Rasha älskar att dansa och just denna
kväll har konserthuset bjudit in till en prova-på-dans i
flamenco på Teatertorget. Båda två dansar sig svettiga
och upprymda. Efter dansen har de stämt träff med
Rashas klasskamrater för att titta på flamencoläraren
som ger en uppvisning på torgets nya scen. Efteråt
smakar det gott med en burrito från en av foodtrucksen
som finns på plats just denna kväll, man vet aldrig vad
som erbjuds under en dag i staden!

Bushra hämtar upp barnen från
förskolan och tar sikte på lekplatsen innan de styr hem till
lägenheten och packar in veckans
matbox med närproducerad mat
som har levererats under dagen.

Bushra sträcker på sig i sängen och tittar ut
från sjätte våningen över Växjös siluett som
badar i morgonljuset. Hon hör hur resten av
familjen stökar i köket. Idag är det skönt nog
Daniels tur att lämna på förskolan.
Den ljumma sensommarvinden håller kvar Bushra
i en skön semesterkänsla under den korta cykelturen till kontoret i centrum. Hon parkerar lådcykeln
och smiter in på caféet på hörnan för att avnjuta en
snabb cappuccino och uppdatera sig i flödet.

På eftermiddagen cyklar Bushra iväg till
ett möte i ett av de nya höghusen i Arenastaden, det har varit snack om att kontoret
ska flytta dit. Det vore flott med utsikten, i
bästa fall kan de ha after work och tjuvkolla
på någon match från takterrassen! Västra
Mark är verkligen i förändring, det blir en
häftig blandning med den nya bebyggelsen
som har letat sig in emellan den äldre.
Bushra har både familj och vänner som
antingen hyr billiga lokaler eller har köpt sig
nya lägenheter i området.
Strax innan lunch åker joggingtightsen på och
det bär iväg runt Växjösjön, det är så lyxigt att ha
naturen så nära inpå centrum. De är ett gäng
vänner som joggar ett par dagar i veckan, det är
lätt att träffas när alla bor eller arbetar i närheten.
Efter rundan fortsätter de direkt till det nya favvohaket för lunch, det har öppnat så många nya
ställen på senare tid så vilket som är favoriten
växlar snabbt.

En dag i
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