
  
 
 
 
 
 

 

Direktmöte i Åryd/Risinge 31 mars 2022 

Direktmötet i Åryd den 31 mars ägde rum i Risingegården. 

Från politiken medverkade kommunalråden Anna Tenje (M), Malin Lauber (S) 

och Andreas Olsson (C). Från förvaltningen medverkade; kommunchef Monica 

Skagne, Johan Hedenborg, Rebecca Martinsson, Marcus Holmqvist, Therese 

Eklund och Björn Idlinge. Från Vidingehem Catharina Rydberg-Lilja. Från 

Polisen: Ola Severinsson.  

Moderator för kvällens dialog var Johan Hedenborg, Växjö kommun. 

Från Åryd med omnejd medverkade cirka 60 personer. 

Inledning 

Kommunalrådet (M) Anna Tenje hälsade alla välkomna och började med att 

informera om vad Växjö kommun gör med anledning av kriget i Ukraina. Anna 

Tenje hänvisade också till vaxjö.se/ukraina för vidare information. 

Därefter tog Johan Hedenborg vid och berättade om dagordningen för 

kvällen samt presenterade övriga deltagare från förvaltningar och bolag. 

Trygghet 

Ola Severinsson från Polisen ville genom några bilder och exempel visa hur 

brottsstatistiken för kommunen kan se ut och även för den östra 

kommundelen. Han underströk betydelsen av att anmäla brott och att också 

komma med synpunkter till polisen på hur trygghetsskapande arbete bör 

bedrivas. Ola visade jämförbar brottsstatistik i orterna Åryd, Furuby, Risinge, 

Hemmesjö och Tegnaby under senare år. Materialet visar en relativt låg och 

stabil situation vad gäller anmälda brott. 

Växjö kommuns säkerhetschef Marcus Holmqvist 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. 

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 
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utvecklingen av den östra kommundelen kan komma att se ut, med fokus på 

mark och vattenanvändning.  

Samhällsföreningarnas viktigaste utvecklingsfrågor 

Till kvällens möte var företrädare för samhällsföreningarna i Åryd, Risinge, 

Furuby, Kårestad och Tegnaby inbjudna för att presentera sin verksamhet 

och de viktigaste utvecklingsfrågorna för orten. Åryd representerades av 

Malin Andersson, Furuby av Gudrun Holmberg. Risinge-Åreda Kamratförening 

av Linda Havtorp och Nils Bergdahl. 

För de som ville följa mötet digitalt fanns det möjlighet att delta via Teams, 

chatta och diskutera med landsbygdsutvecklare Björn Idlinge. Som mest var 

det 11 personer anslutna digitalt, som följde mötet. 

Under kaffepausen diskuterades olika utvecklingsfrågor vid borden och det 

antecknades flitigt på utlagda underlag. Därefter följde en diskussion kring 

vilka frågor som är viktiga och hur politikerna ställer sig till dessa. De 

viktigaste frågorna som diskuterades denna kväll var; 

Tågstopp i Åryd 

Cykel och gångbana till 25:an och tunnel under 25:an för att binda ihop 

Åryd-Risinge, Hastighetsbegränsningar 

Skolfrågor: Nybyggnation, bygge av idrottshall 

Tomter för nybyggnation av villor och lägenheter 

 

Åryd 
Kommunikationer: tågstopp, bussturer, cykelväg till 25:an  

Växjö kommun ser inte att ett tågstopp är aktuellt i dagsläget men på lång 

sikt bevakar kommunen möjligheten för ett tågstopp i Åryd tillsammans med 

Region Kronoberg. Växjö kommun prioriterar i sin översiktsplan dubbelspår 

och tågstopp genom staden och väster ut.  

Bussturer hanteras av Region Kronoberg. 

Cykelvägen (6km) från Åryd till Risinge finns med i översiktsplanen. Växjö 

kommun delar synpunkterna om att trafiksituationen längs med Åryd - Risinge 

och riksväg 25 är otrygg för cyklister. I cykelvägplanen för Växjö kommun finns 

inte dessa två förslag med under nyinvesteringar av cykelvägar utanför Växjö 

stad. Istället hänvisas till den befintliga vägen från Åryd till Växjö via Billa, 

Hemmesjö, Hollstorp och vidare till Högstorp.  Cykelvägen Åryd - Risinge och 

riksväg 25 ligger längs med statlig väg där Trafikverket är ansvarig. Listan för 

prioriterade cykelvägar utanför Växjö stad där Trafikverket har ansvar har 

lämnats som underlag till den regionala cykelvägplanen. 
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Nybyggnation av skolan 

En översyn av alla landsbygdsskolor skall påbörjas  

Vidingehem skall genomföra ett förbättringsarbete vid skolan som svar på en 

fråga om varför delar av skolgården är instängslad och blivit mindre. 

Bostäder: villatomter, lägenheter  

1 st villatomt finns till försäljning utmed Kyrkekullvägen.  

2 st Privatägda LIS områden finns vid Årydsjön. Inte kommunal mark och inte 

detaljplanelagt ännu.  

 
Furuby:  
Gymnastiksal med kulturmöjligheter-scen, grupprum, förvaringsmöjligheter. 
Skrivelse från Furuby Sockenlag och Furuby IF om ett nytt aktivitetshus i 
Furuby bereds just nu inför kultur- och fritidsnämnden nästa vecka (vecka 14). 
Så i dagsläget går det inte att säga mer. 
 
Skolan behöver mer ytor.  
En översyn av alla landsbygdsskolor skall påbörjas. 

 
Mer byggbara tomter till villor/lägenheter  
I Furuby finns område utpekat i nya ÖP:n, utmed Byvägen och norr om 
Fägrevägen. Diskussion behövs om eventuell förstudie/planläggning av detta 
område. 
Privatägt LIS område finns söder om samhället vid Årydsjöns östra strand. 
 
Vatten/avloppsfrågan behöver lösas för dem som inte har kommunalt sådant 
nu och vill ansluta sig. Tekniska nämnden har tagit ett inriktningsbeslut att vi 
ska arbeta vidare med inrättande av kommunalt VA då området är ett sk LAV 
§6-område (kommunalt ansvar föreligger). VA-avdelningen arbetar nu vidare 
med projektering av området samt inrättande av verksamhetsområde som 
beslutas i kommunfullmäktige (projektplan för detta håller på att tas fram).  
 
Belysningspunkter utmed vägarna i byarna  
Det är kommunal belysning utmed det kommunala vägnätet 
 
Byggstart för det utlovade utegymmet  
Gällande utegymmet så är det sagt att det ska projekteras under första 
halvåret 2022 och att det ska vara klart innan årsskiftet 2022. 
  
Hur stort det blir, vart det ska ligga eller liknande vet vi inte för stunden utan 
är något vi kommer behöva återkomma kring. Vi tar tacksamt emot en 
kontakt i samhällsföreningen om dialog kring plats och dyl. Ansvarig; Natur 
och Gestaltning, Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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Förskola i Risingegården  

En översyn av alla landsbygdsskolor skall påbörjas 

 
Risinge:  
Cykelväg till stan i första hand, men också till Åryd  
Cykelvägen (6km) från Åryd till Risinge finns med i översiktsplanen. Växjö 
kommun delar synpunkterna om att trafiksituationen längs med Åryd - Risinge 
och Rv 25 är otrygg för cyklister. I cykelvägplanen för Växjö kommun finns inte 
dessa två förslag med under nyinvesteringar av cykelvägar utanför Växjö 
stad. Istället hänvisas till den befintliga vägen från Åryd till Växjö via Billa, 
Hemmesjö, Hollstorp och vidare till Högstorp.  Cykelvägen Åryd - Risinge och 
Rv 25 ligger längs med statlig väg där Trafikverket är ansvarig. Listan för 
prioriterade cykelvägar utanför Växjö stad där Trafikverket har ansvar har 
lämnats som underlag till den regionala cykelvägplanen 
 
Bygga ny skola i Åryd alternativt totalrenovera och skapa möjlighet till större 
klasser. En översyn av alla landsbygdsskolor skall påbörjas 
 
Tunnel under 25:an så vi säkert kan låta våra barn cykla till sina kompisar.  
En fråga för Trafikverket då 25:an är statlig väg. För att utveckla 
transportnod enligt ÖP har kommunen också önskemål om planskildhet för 
oskyddade trafikanter. 
 
VA-förutsättningar  
VA-utredning är gjord för Risinge samt en karta för var tillkommande 
bebyggelse kan ske. I “centrala” delen av Risinge är det svårt med 
tillkommande bebyggelse medan det i utkanterna kan vara möjligt. 
 

Avslutning 

Malin Lauber avslutade direktmötet genom att tacka alla deltagarna för visat 

engagemang. 


