Samrådssvar avseende Växjö kommuns nya
översiktsplan (2020-01-17)
Furuby Sockenlag
Furuby socken består av fem byar, Furuby, Kårestad, A sjö, Västorp och Fägerstad. Det är en levande
socknen med otal nybyggda villor de senaste fem åren och en växande förskola och skola.
Furuby Sockenlag vi agerar för socknens bästa och som en länk mot kommun, myndigheter med
mera.
Sockenlaget hade e oﬀentligt möte den 7 januari där översiktsplanen presenterades, diskuterades
och sammanfa ades i de a dokument.

Allmänna åsikter om översiktsplanen
Det är dåligt a Furuby det inte ﬁnns ﬂer fram dsplaner i översiktsplanen e ersom den
sträcker sig ända ll 2050.

Traﬁk
● Säkrare vägkorsning vid RV25, förenkla in/u art för busstraﬁken samt pga
lastbilstraﬁk ll/från asfaltsbolaget (verksamheten kommer a utökas)
● Cykeltunnel under väg 25 så bussen kan stanna båda sidor (mot A sjö och/eller
kårestad) för de oskyddade traﬁkanterna
● Gör en detaljplanering på ytan mellan Byvägen 10 och Byvägen 16, då man i planen
vill a Byvägen 1-8 ska koppla på sig på kommunalt VA.
● Cykelväg längs med RV25 mellan Furuby - Växjö
● Prioritera planerad gång/cykelväg utmed Byvägen (enligt översiktsplanen)
● Förbä ra vägen mellan Furuby – Fägerstad (kra iga tjälskador)
● Förslag på väg mellan Kårestad och A sjö byar (pga lång omväg via RV25)

Bebyggelse
● Mer byggbara tomter då det är lä are a sälja/köpa hus i Furuby än Åryd
● A Vidingehem bygger ﬂer lägenheter på grusplanen (vid fotbollsplanen) eller lägger
ut ll en extern entreprenör
● I samband med utbyggnad av bebyggelse och ﬂer invånare så behöver skolan och
förskolan mer lokalyta (tex gymnas ksal, undervisningslokaler)
● Även i övriga byar utanför Furuby by skulle kommunen kunna satsa på
villatomter/lägenheter (ﬁnns inga kommunala alterna v idag)
● Fortsä a utveckla LIS området i Furuby
● Om LIS området utvecklas kan man erbjuda kommunal V/A (toale ) ll badplatsen
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Furuby Sockenlag

ordf@furuby.se

Natur & Rekrea on
●
●
●
●
●

Belysning på hela stora mo onsspåret
Ta med Lilla A sjön i A sjö i översiktsplanen (ﬁnns inte omnämnd idag)
Asfaltsverket vid miljösta onen i Furuby upplevs med dålig miljö och buller
E gångstråk runt Årydsjön (gemensamt med boende i Åryd)
Vandringsled gamla järnvägsspåret (från A sjö ll norra delen av Årydssjön)

Övrigt
● Vad sy ar natur- och kulturmiljövärdet på ytan som sträcker sig över bla
Ge ngegården och Hanagården (saknar namn/referens)
● Finns det någon planlagd företagsmark i Furuby?
● Finns det något planerat kring förskolan och skolan i planen?
● Bygg ut gymnas ksalen i skolan (byggd 1956 orörd sen dess)
● Invånare upplever buller och lukt från bergtäkten/asfaltsverket vid
åtvervinningscentralen/RV25
● Samlingslokal i Furuby
● Företagshotell/lokal i Furuby med bra internetanslutning

Furuby Sockenlag styrelse, dag som ovan.
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