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UTKAST 
Svar på samråd Växjö kommuns nya översiktsplan 

Sockenrådet i Tävelsås vill efter genomfört byamöte lämna följande synpunkter på Växjö 
kommuns översiktsplan.


Vi i Tävelsås vill att vår socken skall vara en levande landsbygd med livskraftiga lantbruksföretag.

Det skall vara attraktivt att bo här för den som vill bo på landet men ändå ha nära till staden.


Skola och barnomsorg är en central del i den kommunala servicen i vår socken. Tyvärr har 
verksamheten varit oerhört trångbodda de senaste åren och nödlösningar har kommit till 
efterhand. Vi hör från personal och föräldrar att det inte är en bra arbetsplats för lärare och barn 
pga lokalsituationen.

Därför måste det snarast till en långsiktig lösning med förbättrade lokaler för skola och 
barnomsorg i vår socken. Överväg placering av nya förskoleavdelningar på annan plats tex 
Rinkaby för att avlasta befintliga lokaler.


Vi har förstått att en bidragande orsak till att man inte löst skolans lokalproblem är att Tävelsås 
reningsverk inte tillåter att fler byggprojekt kan starta.

Vi vill därför att kommunen omgående tar beslut om en lösning av avloppsfrågan oavsett vilken 
teknisk lösning man väljer.


Vi ser det positivt att cykelväg från Växjö via Tävelsås till Stenslanda finns med i planen. Viktigt att 
planeringen av snabba och smidiga cykelvägar finns med i utformningen av hur Södra Växjö växer  
mot Tävelsås.


Vi ser det också positivt till förbättrad kollektivtrafik Ingelstad-Tävelsås-Teleborg-Växjö.


Planering av nya bostäder i vår socken måste ta hänsyn till lantbruks och skogsbruksföretagen i 
vår socken dessa är en viktig del i vår levande landsbygd. För de som vill bygga bostäder på 
landet måste man tydliggöra att här luktar det skit ibland det är det som är att bo på landet.
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