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Summering av 
gruppdiskussioner vid 
Visionsmöte Tävelsås 
Onsdagen den 26/9 höll Tävelsås sockenråd ett visionsmöte för boende i 
Tävelsås socken med möjlighet att få information om och diskutera 
Tävelsås sockens framtid. Med på mötet fanns representanter från Växjö 
kommun som informerade om kommunens utvecklingsplaner, kända planer 
och bygglovsprocesser. 
 
Som en del av mötet höll Växjö kommun i gruppdiskussioner utifrån tre 
block. Varje block utgick från en fråga som deltagarna skulle besvara. De 
tre frågorna var: 

• Varför bor jag i Tävelsås socken? 
• Hur vill jag att Tävelsås socken ska utvecklas? 
• Vilka risker ser jag med en utveckling/exploatering av Tävelsås 

socken? 
 

Nedan sammanfattas det resultat som redovisades under detta moment. 
  
Varför bor jag i Tävelsås socken? 

• Vill bo på landet nära naturen och samtidigt ha nära till stan. 
• Driver jordbruk. 
• Det finns service som exempelvis gårdsbutiker, förskola och skola. 
• Det finns möjlighet till naturnära rekreation med närhet till sjö med 

badplats och motionsspår. 
• Inom bygden finns en bra sammanhållning med trevligt folk. 
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Hur vill jag att Tävelsås socken ska utvecklas? 
• Bygden bör utvecklas varsamt och småskaligt. 
• Bibehålla den levande landsbygden. 
• Bevara jordbruket. 
• Utveckla förskola, skola, idrottshall och seniorboende. 
• Tätare bussförbindelser, inte bara mot Växjö utan även i andra 

väderstreck mot bland annat Ingelstad. 
• Bättre cykelvägar mot Växjö och andra orter. 
• Bättre belysning vid hållplatser, vägar och motionsspår. 
• Parkeringar, särskilt vid skolan och kyrkan. 

 
 
Vilka risker ser jag med en utveckling/exploatering av 
Tävelsås? 

• Att den lantliga karaktären försvinner. 

• Att jordbruket, skogsbruket och friluftslivet påverkas negativt. 
• Mer trafik genom bygden vilket kan leda till ökad osäkerhet, buller 

och längre resor. 
• Att sjön påverkas negativt av ny bebyggelse. 
• Att skola och förskolan inte räcker till vid en ökad befolkning. 
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