
 

 
Wilhelmshill föreslås bli sommarläger för barn och unga  
Växjö ska vara en fantastisk plats att växa upp på. Barn och unga ska tidigt i livet ges goda 
möjligheter att skapa goda sommarminnen och förvärva erfarenheter som stärker tron på sig 
själv. Sommarlovet är för många barn och unga en tid som symboliserar frihet, glädje, resor med 
familjen och kanske möjligheten till ett första sommarjobb. Tyvärr är det inte så för alla.  

Blågröna Växjö vill att alla barn och unga vuxna ska kunna få just den möjligheten till en rolig 
och utvecklande sommar. Redan idag finns möjligheter att ta del av Scensommar på 
Bergendalska gården, delta i aktivt lov och våra fritidsgårdars breda utbud av 
sommarlovsaktiviteter. Runt om i kommunen erbjuds även olika daglägerverksamheter. Utbudet 
är brett men vi ser att vi kan och vill göra mer ännu mer. Därför vill vi tillskapa ett nytt 
sommarläger vid Wilhelmshill för att skapa fler meningsfulla sommaraktiviteter under dagtid 
för barn och unga på sommarlovet. Vår förhoppning är att det även ska kunna ge nya 
arbetstillfällen för unga vuxna i form av ledarroller vid den nya daglägerverksamheten. 

Platsen en naturlig och given plats för ändamålet vid Helgasjöns strand. Växjö kommun 
tilldelades under sent 1800 – tal Evedals rekreationsområde och Wilhelmshill i ett gåvobrev. 
Med den överräckta gåvan följde även ett krav på att området skulle vara till gagn för 
Växjöborna. Därför vill vi nu i samband med satsningen på utvecklingen av området som 
mötesplats och besöksmål även göra en riktad satsning på att tillgängliggöra platsen för våra 
barn och unga. Det vill vi göra genom att starta upp ett sommarläger på Wilhelmshill under 
dagtid, med ett program fyllt med aktiviteter för både rörelse, kunskap och glädje.  

Hit ska barn och unga kunna söka sig under sommarmånaderna. Det blir en ny plats där 
arbetande föräldrar kan känna sig trygga i att deras barns dagar fylls med roliga, meningsfulla 
och utvecklande aktiviteter. En bred verksamhet som möter olika intressen och där barnen 
skapar fina sommarminnen för livet. Unga vuxna ges möjligheten till Unga vuxna ges 
möjligheten till ett första jobb som barn- och ungdomsledare. Betydelsefulla jobb med tydligt 
fokus på ledarskap och att skapa fler goda förbilder i samhället.   
 
Wilhelmshill skulle med fördel även kunna tillgängliggöras för fler och skapa fler arbetstillfällen 
genom att en enklare caféverksamhet etableras under de tider på sommaren då 
lägerverksamheten inte bedrivs. Exempelvis skulle externa aktörer tillsammans med daglig 
verksamhet fördelaktigt kunna bedriva caféverksamhet under sommarhalvåret. 

Med detta som bakgrund vill vi ge kommunchefen i uppdrag: 

• Att ta fram förutsättningarna för att på dagtid starta upp ett sommarläger på 
Wilhelmshill med möjlig uppstart sommaren 2022. 

• Att utreda förutsättningarna för att öppna upp Wilhelmshill för allmänheten genom 
enklare mat och serveringsmöjligheter.  

• Att återrapportera till kommunstyrelsen under hösten 2021 
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