
 

 
 
 
 
 

Motion om att utveckla Växjö kommun till en attraktiv sommarkommun 

Växjö har ingen kustremsa, men har fantastiska förutsättningar i och med kommunens hundratals sjöar 

med tillhörande strandremsor. Genom att höja vattenkvaliteten och göra fler sjöar badbara, samt 

utveckla befintliga campingplatser, vill vi göra Europas grönaste stad till en attraktivare 

semesterkommun under sommarperioden.  

Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort en inventering när det gäller campingplatser.  Inventeringen 

visar på många olika behov, däribland informationsskyltar på olika språk. Men mycket mer behöver 

utvecklas för att synliggöra vår kommun för besökare.  Vi behöver gå vidare och se till att våra 

camping- och badplatser rustas upp, samt öka tillgängligheten genom att handikappanpassa flera 

badplatser. 

Två av våra utvecklingsområden är Evedal och Öjaby. Evedal har sedan tidigt 1700-tal varit en 

mycket populär plats för bad, mat och naturupplevelser. Idag har Evedal en fyrstjärnig vacker 

camping, men vi ser att badplatsen är i behov av en rejäl upprustning. Många turister väljer idag att 

vara mobila med närhet till komfort, upplevelser och shopping. Öjaby har närheten till ett brett utbud 

av idrottsevenemang på arenastaden och shopping på Grand Samarkand. 

Husbilar har ökat lavinartat, men i Växjö kommun finns det väldigt få ställplatser. Det vill vi ändra på. 

Låt oss gör Växjö till en sommarkommun på riktigt. 

 

Vi föreslår därför att kommunfullmäktige uppdrar till Kultur- och fritidsnämnden samt 

berörda nämnder: 

Att: Ta fram en prioriteringslista över vilka camping- och badplatser som behöver rustas upp. 

Att: Ta fram en plan för fler och nya ställplatser för husbilar. 

Att: Ta fram en ny plan för att öka tillgängligheten genom fler handikappanpassade badplatser. 

Att: Framarbeta en ny visionsplan över utvecklingen av Evedal och Öjabyområdet för att öka dess 

attraktivitet. 
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