
  
 
 
 
 
 

Direktmöte i Lammhult 25 april 2022 
Direktmötet i Lammhult den 25 april ägde rum i Folkets Hus. 

Från politiken medverkade kommunalråden Anna Tenje (M), Julia Berg(S) och 
Andreas Olsson (C). Från förvaltningen medverkade; kommunchef Monica 
Skagne, Rebecca Martinsson, Therese Jaramillo och Björn Idlinge. Från 
Vidingehem Catharina Rydberg-Lilja och Henrik Vernersson. Från Polisen; Per 
Rydiander.  

Moderator för kvällens dialog var Johan Hedenborg, Växjö kommun. 

Från Lammhult med omnejd medverkade cirka 40 personer. 

Inledning 

Kommunalrådet Anna Tenje (M) hälsade alla välkomna och började kvällens 
möte med att beskriva arbetet med flyktingmottagande, med anledning av 
Rysslands invasion av Ukraina. 

Ukraina 

Anna Tenje beskrev hur kommunen förberett sig för ett större mottagande av 
flyktingar i början av kriget, men att de nuvarande prognoserna visar en 
avmattning. Växjö kommun har i samverkan med Migrationsverket tagit fram 
cirka 60 platser i Ingelstad. Växjö kommun har hand om driften av boendet. 
Det som är en särskild utmaning för kommunen är att det är framför allt 
kvinnor och barn som kommit. Detta innebär att skolorganisationen behöver 
förhålla sig till att barnen har rätt att gå i skolan. Anna Tenje poängterade 
att det är viktigt med samordning i mottagandet när det gäller bemötande 
och insamling, samt fördelning av olika resurser.  

Trygghet 

Kommunpolis Per Rydiander presenterade några bilder och exempel för att 
visa hur brottsstatistiken för hela kommunen ser ut, men även för den norra 
kommundelen. Han underströk betydelsen av att anmäla brott och att också 
komma med förslag till polisen på trygghetsskapande insatser i närområdet. 
Han visade jämförbar brottsstatistik i orterna under senare år. Materialet 
visar på en låg anmäld brottslighet, men även en svagt ökande trend de 
senaste åren. 

Per Rydiander fortsatte därefter med att prata om trygghetsfrågor utifrån 
olika perspektiv. Dels vad statistiken kan säga oss när vi frågar invånare om 
deras upplevelse av trygghet i olika situationer och dels i relation till faktiska 
risker för att bli utsatt för brottslighet.  
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I jämförelse med staden uppvisar landsbygdens invånare en relativt större oro 
för brottslighet av typen inbrott och fortkörningar. 

Samhällsbyggande 

Rebecca Martinsson arbetar med översiktlig planering och presenterade 
inledningsvis några bilder som gäller Växjö kommuns övergripande vision och 
målsättningar med samhällsbyggandet. Därefter kom Rebecca in på hur den 
norra kommundelen är tänkt att utvecklas och i särskilt Lammhult med omnejd.  

Samhällsföreningarnas viktigaste utvecklingsfrågor 

Till kvällens möte var företrädare för samhällsföreningarna i Lammhult, Asa, 
Berg och Aneboda inbjudna. Av dessa var Lammhult, Berg och Asa 
representerade.  

Föreningarna hade i förväg presenterat sina viktigaste utvecklingsfrågor, som 
listas nedan. 

Frågor från Samhällsföreningen i Lammhult (Chris Jangelöv) 

Tomter och bostäder - För att våra företag ska kunna rekrytera behövs 
bostäder av alla slag. Mindre lägenheter finns för tillfället och viss mark är 
avsedd för bebyggelse men inga klara tomter ifall man vill bygga ett hus.  
Vi vill ha fler tomter i och omkring Lammhult där man kan börja bygga 
snabbt.  
Nya skolan - Vid senaste direktmötet 2019 beskrevs de nya lokalerna som 
rika på möjligheter också efter skoldagen. "Verkstad" och "Maker Space" 
nämndes från politiker. Kommunen hyr idag 2 lokaler på Centrumgatan som 
är tillgängliga för det lokala föreningslivet och andra samhällsnyttiga initiativ 
att boka. Detta sker i tro att de lokalerna inte ska behövas när nya skolan 
öppnar.  
Lammhults Fotoklubb har idag sitt laboratorium i källarvåningen på 
Herrgården men är uppsagda utan ersättningsalternativ.  
Vi behöver klarhet i lokalsituationen framöver och om det kommer nya 
möjligheter, t ex verkstäder, när skolan tas i bruk.  
 

Frågor från Asa sockenråd (Carina Härlin) 

Kommunikationer    
Det som påverkar hur vi kan ta oss till Lammhult, Rottne våra serviceorter 
samt vidare till de större kommunerna som t.ex.  Alvesta, Växjö men även 
utanför länet. Gäller egentligen alla i socknen, skolbarn, arbetstagare, 
pensionärer, de sjuka. Här kommer alltså status på vägarna, både 
kommunens och vägverkets vägar in. Tiden för räddningstjänst och polis att 
komma fram till oss snabbt påverkas också. Kollektivtrafiken är viktig; tåg, 
buss och även närtrafiken som lät bra, men som är svår att nyttja.  Våra 
ungdomar har behov av att kunna ta sig till stan och hem igen för att delta 
på sportsliga evenemang, gå på bio, teater mm på kvällar och helger. 
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Skolskjutsarna och avståndet barn i olika åldrar förväntas gå, framförallt i 
mörker på vägar utan belysningen eller vägrenar gör det svårt för 
barnfamiljer att bosätta sig i Asa. Och att gymnasieungdomar inte kan få 
nyttja dem och därför måste flytta in till stan.  
 
Servicen  
Vi behöver fortsatt på våra serviceorter ha tillgång till bl.a. apotek, bibliotek, 
äldreomsorg- och korttidsboenden. Det är nästan omöjligt för en partner att 
besöka den andre om de bara finns i städerna.  Laddstolpar för elbilar i 
serviceorterna för turister, som blir allt viktigare för oss. Och som vi själva 
skulle kunna använda. Möjligheten att tanka miljövänligare bränslen som HVO 
och gas.  
 

Kulturen   
Kulturskolan som våra skolbarn numer måste kunna ta sig till städerna för 
delta i. Det leder till att man får en kunskapssegregation på sikt mellan stad 
och landsbygd. Att få spela instrument eller vara med i en teatergrupp är 
otroligt utvecklande för individen och ökar möjligheten att ta till sig annan 
teoretisk kunskap som finns i den vanliga skolan.  
 

Frågor från sockenrådet i Berg (Gunnar Petersson) 

Gång och cykelväg mellan Bergs bygdegård och Bergs centrum med 
kyrkbyn och idrottsplatsen.  
Behovet har främst lyfts av Bergslunds förskola, som har behov att på ett 
trafiksäkert sätt ta promenader med barnen.  
I förslaget till översiktsplan lyfts Bredhult som en kommunikationsnod. Vi vill 
understryka vikten av att denna utveckling kommer till stånd, så att vi får 
trafiksäkra och goda möjligheter till allmänna bussförbindelser.  

Bergslunds GoIf har kommit igång med målet att ge barn och ungdomar 
tillgång till goda frilufts- och träningsmöjligheter. Till detta krävs en del 
investeringar. Detta som exempel på utveckling av möjlighet till rekreation och 
friluftsliv även för besökande i anslutning till olika besöksmål i socknen. 

Rundabords samtal 

Därefter var det dags för fika och samtal i grupper kring viktiga 
utvecklingsfrågor. Politiker och kommunanställda fördelade sig mellan borden. 

Mötet återsamlades och dialogen tog vid.  

Det finns idag 8 st villatomter till försäljning i Lammhult, längs med 
Gullrisvägen på Björnö.  
I den nya översiktsplanen, som är överklagad, finns ett nytt område vid 
Ekegärdsudden utpekat för sammanhängande bostadsbebyggelse. Området 
är kommunalt och markerat som ett LIS-område.  
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I nya skolan kommer det inte att finnas särskilda lokalytor dedikerade för olika 
föreningar. Däremot utformas skolan så att det ska finnas stora möjligheter 
att hyra lokaler såsom klassrum, hemkunskapssal, slöjdsalar - för föreningar, 
studiecirklar och så vidare. Den nya stora sporthallen är självklart också tänkt 
att nyttjas av föreningar och privatpersoner under kvällar och helger. Även 
lokaler i biblioteket har planerats för uthyrning.  
 
När den nya skolan är klar kommer Utbildningsförvaltningen att lämna andra 
lokaler i Lammhult. Exempelvis Värendsgården och matsalen på 
Lammengatans särskilda boende. Eventuellt kan lokaler bli tillgängliga för 
föreningar i dessa byggnader. Det är en fråga som får diskuteras med 
Vidingehem (och Omsorgsförvaltningen när det gäller Lammengatan).  
    
Anna Tenje sa att deltagandet i föreningslivet och engagemang är viktigt – 
och kommunal närvaro är centralt. Dialogen kring användningen av skolans 
lokaler fortsätter. Kommunen pekar ut nya områden för bebyggelse av 
bostäder i Lammhult. Men det är också viktigt att kunna bosätta sig på andra 
orter också. Andra lösningar än kommunalt VA blir då nödvändiga i de fallen. 
En bra infrastruktur är en annan viktig förutsättning. Trafikverket har dock 
inga pengar för att upprätthålla standarden för mindre vägar eller än mindre 
för utbyggnad av t ex cykelvägar eller trafiksäkerhetshöjande åtgärder där. 
Kommunen och staten delar på kostnaderna för underhållet av de enskilda 
vägarna via vägföreningarna. Anna Tenje upplevde att det har varit en god 
stämning i rundabordssamtalen och att det finns en stolthet, och att man är 
glad för att bo i Lammhult med omnejd. Satsningen från kommunens sida på 
Nylandaområdet, det nya regionsjukhuset och förbättrade kommunikationer 
gör att Lammhult ligger på rätt sida om stan. 

En invånare beskrev en händelse i Lammhult som han försökt få kommunal 
återkoppling på, men inte fått detta, trots upprepade telefonsamtal med 
berörda tjänstepersoner. Anna Tenje reagerade på beskrivningen och lovade 
återkoppling. 

En annan fråga gällde utbyggnaden av laddstolpar i Lammhult men även i 
övriga orter, som till exempel Asa. Kommunchef Monica Skagne sa att 
anledningen till att detta har dröjt är bland annat att det är först nu som det 
blivit mera etablerat att ta betalt för laddning och då mer kommersiellt 
lönsamt att investera. Kommunen kommer att ha en färdig plan för 
utbyggnad av laddinfrastruktur inom tre månader och att därefter kommer 
antalet laddpunkter successivt att öka. Arbetet sker i samverkan med privata 
aktörer.  

Det finns i dagsläget inga intressenter som visat intresse för att etablera 
drivmedelsanläggningar med HVO eller gas, i nära anslutning till orten.  
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Innan pandemin var polisen på plats i Lammhult var 14:e dag med en särskild 
husbil som parkerades i centrum. Frågan gick till Per Rydiander om denna 
rutin kommer att återupptas framöver. Han lovade att återkoppla i denna 
fråga. 

-Hur får vi våra invånare att bli mera miljömedvetna och slänga avfall på rätt 
sätt och på anvisad plats? Framförallt om de inte har tillgång till bil? 

Frågan besvarades av Anna Tenje att återvinningscentralerna kommer att bli 
kommunala och skötas av det kommunala renhållningsbolaget SSAM, vilket 
skulle borga för att renhållningen kommer att bli bättre runt centralerna. 

Chris Jangelöv inflikade att ungdomar med A-traktor och tillgång till släp har 
tagit på sig att köra skräp till återvinningsstationen i Lammhult. På så vis får 
ungdomarna en uppgift och en relation till vuxenvärlden. En fantastisk nyhet 
och bra idé tyckte Anna Tenje.  

Mats Ericson påpekade att det nu blir viktigt med återkoppling efter mötet 
och att föreningarna i området behöver stöttning. 

Samtal med deltagare i Teams-mötet 

Under kvällen fanns möjlighet att följa mötet via Teams. Kommunens värd för 
den digitala dialogen var Therese Jaramillo. 

Flera av deltagarna var positiva till utvecklingsplanerna för Lammhult, med ny 
skola och bostäder. Vidare en positiv utveckling för föreningsliv och näringsliv. 
När det gäller bostäder finns det dock inga uppdrag kopplade till 
detaljplaner för närvarande, svarade Rebecca Martinsson. 

Mötet är ett positivt arrangemang och bra att man kan vara med digitalt. 

Angående att ta emot flyktingar från Ukraina så kan man hjälpa ska man 
hjälpa. Svårt att säga nej i en sådan svår situation som är nu. Men viktigt att 
det inte upprepas misstagen från 2015. 

Från en nyinflyttad i Berg kom uppfattningen att trafiksituationen genom byn 
är problematisk med fortkörning och tung trafik. 

En annan Teams-deltagare från Aneboda var positiv till det mesta. Barnen 
har många möjligheter till ett rikt fritidsliv, med aktiviteter och en fantastisk 
fritidsgård. Många yngre familjer som flyttat hit, det är positivt och bådar gott 
inför framtiden. En aktiv förening i bygden som arrangerar aktiviteter. Det är 
bra. 

Vidare ansåg någon deltagare att informationen om mötet har varit lite 
bristfällig. Information om mötet gavs tack vare att rektorn gjorde ett utskick 
på skolan. 
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Även om det fanns en positiv inställning till att medverka digitalt så ska man 
kunna vara med fullt ut och även kunna delta i frågestunden och i dialogen 
som äger rum i stora salen. 

Avslutning 

Johan Hedenborg avrundade dialogen genom att peka på att mer 
information finns att få via kommunens närvaro i sociala medier och hemsidan 
vaxjo/vaxjo vaxer. 

Julia Berg avslutade direktmötet med att tacka alla deltagarna för visat 
engagemang. 

 


