
  
 
 
 
 
 

 

Direktmöte i Ingelstad 22 mars 2022 

Direktmötet i Ingelstad den 22 mars ägde rum i Näckrosens lokaler. 

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

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

Skagne, Per Sandberg, Rebecca Martinsson, Anna Pallinder, Therese Jaramillo 

och Björn Idlinge. Från Vidingehem Catharina Rydberg-Lilja. Från Polisen; 

Jonas Ek och Per Rydiander.  

Moderator för kvällens dialog var Johan Hedenborg, Växjö kommun. 

Från Ingelstad med omnejd medverkade cirka 60 personer. 

Inledning 

Kommunalrådet Anna Tenje (M) hälsade alla välkomna och lämnade därefter 

ordet till Polisen.  

Trygghet 

Närpolisområdeschef Jonas Ek samt kommunpolis Per Rydiander ville genom 

några bilder och exempel visa hur brottsstatistiken för hela kommunen ser ut 

men även för den södra kommundelen. De underströk betydelsen av att 

anmäla brott och att också komma med förslag till polisen på 

trygghetsskapande insatser i närområdet. De visade jämförbar brottsstatistik i 

orterna Jät, Uråsa, Nöbbele och Ingelstad under senare år. Materialet visar 

på en låg anmäld brottslighet men även en relativt stabil trend de senaste 

åren. 

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 den 

södra kommundelen är tänkt att utvecklas och i synnerhet Ingelstad med 
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omnejd. Ett antal planerade satsningar håller på att ta form. Ingelstad 

centrum med bostäder och service. Södra Ingelstad, etapp 1, med cirka 30 

småhustomter på den gamla Solverkstomten ska detaljplaneläggas. I området 

söder om Helenetorp kommer bland annat deponin utredas och detaljplan 

tas fram för ett större bostadsområde. Parallellt med det behöver behovet av 

att öka kapaciteten i vatten och avlopps-system utredas och beslutas. 

Utveckling av Ingelstad förutsätter också vissa nya trafiklösningar i dialog 

med Trafikverket.  

Ukraina 

Efter Rebeccas presentation presenterade Anna Tenje och Therese Jaramillo 

kommunens insatser för att ta emot ukrainska flyktingar. Ingelshovs boende är 

nu öppnat för ett 40-tal flyktingar och det finns i dagsläget beredskap för att 

ta emot ytterligare, beroende på situationen och tillgång på möbler i form av 

sängar med mera. Det är Migrationsverkets boende, men kommunen har 

personal på plats och även frivilliga i form av volontärer understödjer. I detta 

sammanhang poängterades också att det är viktigt med samordning i 

mottagandet när det gäller bemötande och insamling samt fördelning av 

olika resurser.  

Samhällsföreningarnas viktigaste utvecklingsfrågor 

Till kvällens möte var företrädare för samhällsföreningarna i Nöbbele, Jät, 

Uråsa och Ingelstad inbjudna. Av dessa var Ingelstad närvarande, som 

företräddes av Ulf Hansén. 

Föreningarna hade i förväg presenterat sina viktigaste utvecklingsfrågor. 

Ulf Hansén lyfte under mötet fram Ingelstad centrum, Ingelstad södra, 

hastighetsbegränsning på väg 27 samt Ingelshovstomten som prioriterade 

utvecklingsfrågor. En viss besvikelse finns vad gäller utvecklingstakten och 

omfattningen på satsningarna, något Anna Tenje till viss del höll med om. 

Samtal i grupper och gemensamt 

Därefter var det dags för fika och samtal i grupper kring viktiga 

utvecklingsfrågor. Politiker och kommunanställda fördelade sig mellan borden. 

När moderatorn Johan Hedenborg sammanfattade diskussionerna återkom 

han till bostadsbyggandets betydelse. Villor och lägenheter. Men här fanns 

också andra frågor såsom utbyggnad av cykelväg till Växjö, idrottsplatsens 

behov av fler parkeringar, kulturarvsfrågor och utveckling av näringslivet. En 

fortsatt god privat och offentlig service var också något som framhölls.  

När det gällde de frågeställningar som lyftes så gav Växjö kommun följande 

information och svar: 
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Genom kommunens köp av Soltomten planeras nu ett 30-tal småhustomter.  

Anslutningen till riksväg 27 föreslås bli vänstersvängfält på kort sikt och 

rondell på lång sikt när samhället vuxit sig större. Vänstersvängfält vid både 

Dalängsvägen och Återvinningscentralen är det man diskuterar med 

Trafikverket.  

Kort om Ingelstad centrum  

Planer finnas kvar med möjlighet till påbyggnad av Näckrosen i en andra 

våning, men även kunna pröva en viss del som en tredje våning.  

Dialog förs med Diab, vi skapar 3D-modeller för att visa på olika typer av 

utformning av deras fastighet.  

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder för Gamla Växjövägen har lyfts av 

allmänheten och bygderådet och kommer ses över i det kvalitetsprogram som 

följer parallellt med detaljplanen.  

Man kommer sannolikt behöva bygga om reningsverket i Ingelstad för att öka 

kapaciteten. Tillståndsprocess, projektering och byggnation bedöms ta 3-5 år. 

Ulf Hansén saknade medverkan från Region Kronoberg för att få en dialog 

om den framtida utvecklingen av vårdcentralen på orten. Anna Tenje 

uppmanade då till en dialog med Region Kronobergs företrädare om 

framtidens vårdkapacitet i Ingelstad. 

Avslutning  

Därefter fick kommunstyrelserepresentanterna Malin Lauber och Andreas 

Olsson möjligheten att kommentera diskussionen. Andreas Olsson påpekade 

att det första trygghetsboendet i kommunen finns i Ingelstad. 

Växjö kommun och Vidingehem lovade att återkomma med en tidsplan när 

det gäller Ingelstad centrum och soltomten samt att återkoppla i frågan om 

cykelväg mellan Ingelstad och Växjö. 

Malin Lauber avslutade direktmötet genom att tacka alla deltagarna för visat 

engagemang. 

 


