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Förord
Detta är en arbetsrapport inom forskningsprojektet Planering för arbetstil&&n  och för-
nyelse i arbets- och bostadsområde. Forskningsprojektet syftar till att dokumentera, analy-
sera och utvärdera förändringsprocesser i bostads- och arbetsområden med avseende på
konflikter och samverkan mellan lokala initiativ och centrala intressen. Den praktiska
och teoretiska bakgrunden till projektet redovisas i projektbeskrivningen (Törnqvist,
1997).

Projektet är finansierat av Svenska Kommunförbundet och ingår i dess FoU-program
Medborgardeltagande och lokala initiativ. Projektet, som skall vara avslutat 1999, ingår. .
tillsammans med andra forskningsprojekt, med bitr professor Eva Oresjö som ansvarig, i
forskningsområdet Stadsstruktur och förortsförnyelse vid institutionen för Fysisk Plane-
ring och Byggteknik.

Den första etappen av forskningsprojektet har genomförts under hösten 1997 med studi-
er av vardera ett arbetsområde och ett bostadsområde i Norrköping resp Växjö, där oli-
ka förnyelseinitiativ har studerats och analyserats. Arbetet har i Norrköping genomförts
på halvtid av Susanne Henriksson och i Växjö på heltid av Maria Erlandsson och doku-
menteras i denna arbetsrapport som ett underlag för fortsatt analys. Avsikten är att mot-
svarande material även skall insamlas i två områden i Jönköpings kommun.

Maria Erlandsson och Susanne Henriksson svarar för redovisningen av sina studier i resp
Växjö och Norrköping. Maria Erlandsson har gjort den slutliga sammanställningen och
Fredrik Andersson har med datorstöd gjort layout och andra redigeringsarbeten fram till
tryckfärdig rapport.

Karlskrona i april 1998

Anders Törnqvist
projektledare
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Inledning Fitriiadrinusinitiatiu  i bostads- och arbetsomriden i llorrktiuinu  och Uxii

Inledning
Bakgrund -förnyelse au bostads- och arbetsområden
Förnyelse av bostads- och arbetsområden främst i större och medelstora städer har varit
aktuell under lång tid. Näringslivets utveckling mot större inslag av mindre tjänste- och
handelsföretag, ökade miljökrav, behov av fysisk upprustning och av ökad social och
ekonomisk bärkraft i många områden har gett både motiv och möjligheter (Törnqvist,
1997). För utsatta bostadsområden med höga andelar arbetslösa och bidragsberoende
diskuteras ändrade regelverk och utbildningsinsatser för att öka antalet boende som kan
skaffa sig vanliga förvärvsarbeten. Förhoppningar finns att förnyelseprojekt inom ramen
för regeringens program för ekologisk ombyggnad kan bidra till lokala arbetstillfallen.

Studier av förnyelse av såväl bostadsområden och arbetsområden visar på samspelet mel-
lan den byggda miljön och sociokulturella faktorer. Livet skapar bebyggelsen som i sin
tur formar livet, inte på något deterministiskt sätt utan i en komplicerad växelverkan.
Risken är stor för onda cirklar. Den fysiska formen blir en symbol för en viss typ av
social verklighet. Den sociala skiktningen får en tydlig rumslig prägel.

På 1980-talet genomfördes flera genomgripande förnyelseprojekt i nedgångna och pro-
blemfyllda bostadsområden. Tanken var att snabbt höja områdenas attraktivitet och
locka till sig mer resursstarka hushåll. Resultatet av dessa s k “turn-around-projekt” kan
ifrågasättas såväl från ekonomisk, social som etisk synpunkt (Öresjö, 1996). De blev
mycket dyra, de sociala problemen avhjälptes knappast utan exporterades till andra om-
råden och ingreppen i människors boende och levnadsförhållanden blev alltför långtgå-
ende. En småskaligare förnyelse utifrån de boendes behov ger bättre resultat både på
kort och lång sikt. De fysiska förbättringarna behöver genomföras som ett led i andra
förändringar.

Det nya arbetslivet och en storskalig planering medför risk för en polarisering mellan
moderna, attraktiva arbetsmiljöer och förslumningshotade äldre arbetsområden. Studier
visar på småföretagens stora rörlighet och behov av ett brett utbud av lokaler med olika
standard och pris för att en positiv utveckling i många små steg skall kunna komma till
stånd. Djärva planer på genomgripande förnyelse av äldre områden misslyckas lätt, eko-
nomiskt eller miljömassigt. Lokala förbättringsåtgärder räcker inte alltid för att förändra
karaktären hos områdena, främja framtidstro och investeringar.

Vissa internationellt orienterade kunskapsföretag kan skaffa sig attraktiva miljöer i goda
lägen, andra företag blir hänvisade till områden där ömsesidiga störningar och fysisk
nedslitning skapar sämre förutsättningar för företagsutveckling. Det blir allt svårare att
med den konventionella planeringens och fastighetsförvaltningens metoder upprätthålla
den nyanserade och ömsesidigt stimulerande mångfald av företagsmiljöer som ett dy-
namiskt näringsliv behöver. Det behövs ett utvecklat samspel mellan de olika aktörer
som är engagerade: företagare, fastighetsägare, planerare.

Tillgång på lampliga lokaler för småföretagsamhet i såväl äldre arbetsområden som bo-
stadsområden hotas av genomgripande förnyelse, snäva planbestämmelser och storskalig
fastighetsförvaltning. Äldre lokaler saneras bort i arbetsområdena. Verksamhetslokaler i
bostadshusens markplan har decimerats genom omvandling till tvättstugor, motionslo-
kaler, soprum. Svårigheterna är stora att återskapa ändamålsenliga lokaler för små före-
tag, vilket återverkar såväl på företagens etablerings- och expansionsmöjöligheter  och
bostadsområdens sociala och ekonomiska förnyelse. Förvärvsarbetsgraden i utsatta bo-
stadsområden kan ha samband med tillgänglighet till omkringliggande arbetsområden i
stadsregionen. Det finns således ett funktionellt samband mellan områden för boende
och arbete i staden som bör uppmärksammas. Sambandet mellan områden för boende



inledning FöriindrinBsinitiatiu  i bostads- och arbetsområden i NrrrMiuin8 och Väwiö

och arbete, liksom behovet av likartade förnyelsemetoder i bägge typerna av områden
talar för ett integrerat angreppssätt.

Forskningsprojektet syftar till att dokumentera, analysera och utvärdera förändrings-
processer i bostads- och arbetsområden med avseende på konflikter och samverkan mel-
lan lokala initiativ och centrala intressen. De lokala initiativ som avses galler i första
hand förslag från boende, företagare, fastighetsägare m fl aktörer med anknytning till ett
område att förändra den fysiska miljön i syfte att främja företagsamhet och sysselsätt-
ning. De centrala intressen som avses gäller i första hand de krav på den fysiska miljön
som kommer till uttryck i planlagstiftningen, bygg- och hälsovårdsnormer m fl och de-
ras tillämpning av kommunala och statliga organ.

Resultaten kan praktiskt leda till förslag till förändrad tillämpning av främst planerings-
lagstiftningens regler. Vetenskapligt är förhoppningen att studierna skall ge en ökad
insikt om villkoren för en kunskapsbildande och konfliktbearbetande dialog mellan
lokala och centrala intressen beträffande den byggda miljöns utformning och använd-
ning.

Syftet med arbetet i denna etapp av forskningsprojektet har varit att kartlägga lokala
initiativ för främjande av företagsamhet och sysselsättning i utvalda bostads- och arbets-
områden i Växjö och Norrköpings kommuner. De utvalda bostadsområdena är Naves-
tad (Norrköping) och Araby (Växjö) och arbetsområdena Risängen (Norrköping) och
Västra Mark (Växjö). Syftet har också varit att påbörja en analys av initiativens konflik-
ter och samverkan med centrala regler och intressen.

Arbetsmetod
De lokala initiativen har kartlagts genom intervjuer med personer som har kännedom
om arbets- och bostadsområdena, i första hand inom de kommunala förvaltningarna.
Vid de efterföljande studierna av de lokala initiativen har ytterligare kommunala tjäns-
temän, samt fastighetsägare, företagare, boende, bostadsbolag och övriga berörda med
koppling till de olika förändringsinitiativen intervjuats.

Intervjufrågorna ställdes öppna utan förutbestämda svar och intervjuernas längd variera-
de med intervjupersonens sakkunskap om resp lokalt initiativ. 1 Norrköpings fall har 13
intervjuer skett för Navestads del och 8 för Risängens. Intervjuerna har skett vid besök
och per telefon varifrån sammanfattande anteckningar har gjorts som innan bearbetning
och användning har godkants av resp uppgiftslämnare och intervjuperson.

För Växjös del har en majoritet av intervjuerna har spelats in på kassettband. 12 perso-
ner har intervjuats i Araby och 8 personer i Västra Mark. Ordagranna utskrifter av varje
intervju har sedan utgjort arbetsmaterial för rapporten. Något ytterligare godkännande
från uppgiftslämnaren har inte skett vid bearbetning av de bandade intervjuerna, med
undantag av att ett antal nyckelpersoner har fått tillfälle att granska en version av denna
rapport. Ett fåtal intervjuer har för Växjös del skett per telefon. 1 dessa fall har upp-
giftslämnarna haft möjlighet att verifiera lämnade uppgifter.

Disposition
Rapporten är indelad i två huvudavsnitt som behandlar Norrköping respektive Växjö.
Båda avsnitten inleds med en översikt över centralortens fysiska struktur med betoning
på nuvarande lokalisering av arbetstillfallen och bostäder. Avsnittet fortsätter med en
dokumentation av den aktuella bebyggelsens och områdesmiljöns egenskaper i arbets-
och bostadsområdena samt en problembeskrivning över resp område. Därefter beskrivs
de olika lokala förändringsinitiativen. Rapporten avslutas med en jämförelse av arbets-
områdena Risängen och Västra Mark samt av bostadsområdena Navestad och Araby.
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Sammanfattning FörändrinBSiniüafiV  i bosuds-  och arbettamriden  i Wonklluing  och Viixfil

Sammanfattning
Studien har genomförts i två arbets- och två bostadsområden i Norrköping resp Växjö.
Utgångspunkten för arbetet har varit olika lokala initiativ i dessa områden och deras
konflikt eller samspel med befintligt regelverk och gällande lagstiftning. De lokala initia-
tiven har berört förbättrade förutsättningar för småföretagsamhet genom förändringar
av bebyggelse och markanvändning.

1 arbetsområdet Risängen i Norrköping har en lokal företagar- och fastighets-
ägarorganisation samarbetat med den kommunala förvaltningen i en frivillig förnyelse
av gatumiljön. 1 arbetsområdet Västra Mark i Växjö har enskilda företagar- och fastig-
hetsägarinitiativ till verksamhetsförändringar och utbyggnad på tomtmark utnyttjats i
kommunens detaljplanering för att samtidigt förbättra trafikmiljö och grönstruktur. För
bostadsområdena Navestad i Norrköping och Araby i Växjö handlar de lokala initiati-
ven om att skapa fler arbetstillfällen genom att iordningställa lokaler för verksamheter. 1
Navestad har främst den höga arbetslösheten och antalet tomma lägenheter i bostadsom-
rådet utgjort drivkraften, medan det i Araby även har varit områdets hyresgäster och
deras efterfrågan på verksamhetslokaler för nyföretagande som inverkat.

Risängen och Västra Mark
Båda arbetsområdena, Risängen i Norrköping och Västra Mark i Växjö, har i huvudsak
utvecklats under 60-70-talen med den tidens föreställningar om hur ett arbetsområde
skall utformas funktionellt, trafikmassigt, och där trivsel och estetiska kvaliteter inte
gavs ett stort utrymme. Båda arbetsområdena har en varierad branschstruktur och är väl
etablerade inom resp stads arbetsmarknad. De är attraktiva och har ett gott rykte och
antalet förfrågningar om lokaler i områdena är många. 1 Risängen finns det ca 100 före-
tag och i Västra Mark ca 270.

Intervjuerna om förnyelsearbetet i Risängen lyfter fram betydelsen av ett gott samarbe-
te, i detta fall mellan kommunen och företagarföreningen. “Eldsjälarnas” roll både från
kommunens och från företagarföreningens sida påpekas som en bidragande orsak till det
positiva förnyelseresultatet. Företagarföreningen och dess “eldsjal” har medverkat till att
den tidskrävande “lära känna fasen” mellan kommun och företagare i området har kun-
nat minimeras. Detta, att prata samma språk och förstå varandra, omnämns som något
mycket betydelsefullt i ett förnyelsearbete. Dessutom gäller det att förnyelsearbetet görs
enkelt och sker snabbt för att motparten inte ska tappa förtroende och engagemang.

Intervjuerna om förnyelsen av Västra Mark framhåller fördelarna med kommunens
arbetssätt att i princip ställa sig positiv till lokala initiativ. Den enligt uppgift positiva
och öppna attityden från kommunens sida vid varje förfrågan från en företagare i områ-
det, synes ha medverkat till att både initiativtagaren och kommunen har kunnat lösa
konflikter och tillgodose sina egna intressen. Kommunens representanter uppger att de
vill ta sig an lokala initiativ med inställningen att hjälpa till att lösa problem. Detta före-
faller ha rönt uppskattning hos initiativtagarna vilka känner sig väl omhändertagna.
Förutsättningar för en öppen och förtroendefull dialog kan därmed skapas.

Växjö kommun har i studerade lokala initiativ använt sig av olika sätt att lösa konflik-
ter. Det har handlat om konfliktlösning genom tillämpning av befintlig Zagstiftning  och
om förhandlingar där det lokala initiativet jämkats samman med kommunens intressen i
området. Kommunen har även använt sig av nya, kreativa sätt att tolka gällande regel-
verk för att lösa olika konfliktsituationer och för att nå sina mål i anslutning till Västra
Marks förnyelse.
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Sammanfamdng Förändringsinitiatiu  i bostads- och arbetsområden i Worrkluing  och VWö

Navestad och Araby
Bostadsområdena Navestad i Norrköping och Araby i Växjö byggdes under miljonpro-
gramsåren med statlig finansiering. Navestad utgör en av Norrköpings förorter medan
Araby är en stadsdel i Växjö. Områdena fungerar som bostadsregulatorer på kommu-
nernas bostadsmarknader, med periodvis många lediga lägenheter. Navestad har för till-
fallet ett flertal lägenheter outhyrda medan det endast finns ett fåtal lediga lägenheter i
Araby.

Liksom många miljonprogramsområden utformades Navestad och Araby med stor han-
syn till behovet av ljus och luft. 1 kombination med tidens tankar kring trafikseparering
kännetecknas de av bilfria större grönytor i bostadsområdenas mitt. De statliga lånebe-
stämmelserna bidrog till miljonprogramområdenas storlek och det stora antalet lägenhe-
ter. Bostadsområdena rymmer ca 4 500 människor vardera i resp 1 615 lägenheter i Na-
vestad  och 2 327 lägenheter i Araby. Båda bostadsområdena har en befolkning som skil-
jer sig från övriga staden med en hög andel invandrare och socialbidragstagare. Dess-
utom är ohälsotalet högt och arbetslösheten stor i dessa områden. Antalet arbetsplatser i
områdena är litet.

Intervjuerna om Navestad resp Araby ger i många avseenden en samstämmig bild. Det
finns stora svårigheter med att skapa förutsättningar för verksamhetslokaler i bostads-
områdena. Först och främst finns det planmassiga hinder. För att få in verksamheter i
dessa områden krävs planändringar. Det finns därutöver fysiska hinder och upplevelse-
massiga hinder. Båda grundar sig på vilken verksamhet och vilka störningar som verk-
samheterna utgör eller anses utgöra.

Till fysiska hinder kan räknas rent byggtekniska svårigheter, där det i samband med en
verksamhetsetablering ställs krav på ventilation, hållfasthet, bullernivå, avlopp, tillgäng-
lighet(handikapp) och personalutrymmen. Säkerhetskrav stalls av brandmyndighet och
Räddningsverk liksom hygieniska krav vid olika typer av livsmedelshantering av Miljö-
och hälsoskyddskontoret.

De upplevelsemassiga hindren rör olika gruppers värderingar och tolkningar om vad en
lokal kan användas till och hur en lokal kan se ut. Det förekommer också ekonomiska
hinder då efterfrågan först och främst gäller mindre och billiga lokaler medan varje typ
av iordningsställande av nya lokaler innebär höga kostnader. Eventuellt kvarvarande
räntebidrag eller räntestöd för bebyggelsen bortfaller vid ändrad användning, vilket in-
nebär ytterligare ekonomisk belastning. Alternativ som diskuterats, att exempelvis gå
ner i standard eller att ställa lägre krav än gällande regelverk för att kunna erbjuda mind-
re och billigare lokaler, anser varken kommunen eller bostadsbolagen vara en möjlighet.
Bostadsbolagen vill hålla en jämn och hög kvalitet på sina lokaler och kommunen vill
inte medverka till att snedvrida konkurrrensen genom icke marknadsmassiga villkor för
vissa företag.

Bostadsbolagen anser också att det finns reella risker med störningar av de boende om
verksamheter lokaliseras alltför fritt i bostadsområdena. Bostadsbolagen framhåller hell-
re andra lösningar än att bygga om lägenheter i bostadsbeståndet. Att samla flera verk-
samheter i en viss del av området är ett alternativ som diskuterats.

De lokala initiativtagarna ser i allmänhet mer av de befintliga lokalernas möjligheter. De
ser fördelarna med att ha en lokal i närheten av sin bostad och tycker att utrymmena är
fullt tillräckliga och lätt går att anpassa till verksamheten. De är ibland omedvetna om
de normer som styr lokalutformningen och vilka kostnader det innebär att anpassa den
efter bestämmelserna.
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Sammanfattning Ferändringshdtiatiu  i bostads- och arbetsamtiden  i IlttMiDiaV och VUi

Kommentar
Sammanfattningsvis förefaller samspelet mellan lokala initiativ och lokala intressen har
varit mer framgångsrikt i de bägge kommunernas arbetsområden än i bostadsområdena.
Mer jämbördiga aktörer, kommunala planerare och företagare, har haft intresse och
resurser att inleda en förtroendefull dialog som i flera fall kunnat lösa konflikter och
förena i förstone motstående intressen som gällt bebyggelsens och markens användning.
1 bostadsområdena förefaller drivkrafterna att främja företagsamhet genom tillskapande
av lokaler i området inte ha varit lika starka. Potentiella konflikter mellan boende och
verksamheter kan också te sig starkare. Blivande entreprenörer i bostadsområdena är få
och i vissa fall resurssvaga. Vidare företräds de olika intressenterna - de boende och bli-
vande företagare - i flera fall av offentliga aktörer - kommunala projektledare och bo-
stadsbolag, vilket inte verkar ge samma goda förutsättningar för en aktiv problemlös-
ning. Fortsatt analys av de studerade initiativen och komplettering med empiriskt mate-
rial från ytterligare kommuner krävs för mer bestämda slutsatser.
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Vorrköuing Förändrhwinitiativ  i bostads- och arbetsomriden i VorrkWnV  och ViUi

NorrköDing
Bostäder och arbetsnlatser
Norrköpings kommun har tagit beslut på att industrimark ska finnas i hela staden. Men
i praktiken är situationen sådan att det råder en obalans mellan bostäder respektive ar-
betstillfallen i Norrköpings stad som helhet. För staden gäller att 60% av bostäderna
ligger söder om Motala ström, 21% norr om strömmen och 19% i innerstaden. Vad gal-
ler arbetsplatser är de mer jämt fördelade för de olika delarna av staden. Norr om
strömmen arbetar 30%,  söder om strömmen 37% och i innerstaden 33% av alla sysselsat-
ta i staden, enligt översiktsplan för Norrköpings stad 1990 (ÖP90).

Andelen av det totala antalet sysselsatta som arbetar norr om strömmen respektive i
innerstaden har minskat de senaste årtiondena. Däremot har andelen som arbetar i söder
ökat kraftigt. 1 antal har det skett en ökning av sysselsättningen i alla delarna av staden.
Än är dock situationen inte tillfredsställande. Självförsörjandegraden är i söder 0,65,
jämfört med norr där den är 1,58 och i innerstaden 2,65.

För att om möjligt utjämna denna obalans anges det i Öp90 att det vore önskvärt att
åstadkomma fler bostäder norr om strömmen respektive fler arbetsplatser söder om
strömmen. Vad gäller arbetsplatsområden anges det till viss del ett antal sådana möjliga
lokaliseringslägen söder om strömmen.

Arbetsplatserna norr om respektive söder om strömmen är av olika karaktar. 1 norr
dominerar arbetsplatser inom tillverkningsindustri medan arbetsplatser inom offentlig
förvaltning och tjänster överväger i söder.

1 översiktplanen anges också att det ur sociala aspekter är det fördelaktigt om kommu-
nen, där så är möjligt, styr merparten av nya arbetsplatser till de södra stadsdelarna.

Närhet mellan bostad och arbetsulats
Idag finns knappast några arbetsplatser i bostadsområden i Norrköping. För att om möj-
ligt minska känslan av “sovstad” i vissa stadsdelar fastslogs det i ÖP90  att tillkommande
arbetsplatsområden skall placeras i anslutning till bostadsområden så att dessa blir mer
kompletta som stadsdelar. Möjligheten att integrera arbetsplatser i bostadsområdena bör
också tillvaratas, enligt ÖP90.  Några specifika områden för t ex integrering nämns inte i
översiktplanen utan strävan anges vara att integrera arbetsplatser i alla bostadsområden.
Det påpekas dock att miljö- och trafiksäkerhetshansyn måste beaktas vid företagslokali-
sering så att inte störningsproblem uppstår.

1 översiktsplanen anges att närheten mellan bostadsområde och arbetsplats även kan
medföra att de som önskar få kortare arbetsresor kan utnyttja den möjligheten. Kortare
arbetsresor kan i sin tur medföra allmänna sociala fördelar vad gäller exempelvis tider
för barntillsyn.

Arbetsulatsområden i Norrköping
Med arbetsplatsområden avses här i huvudsak nyplanerade renodlade arbetsplatsområ-
den, åtskilda från bostadsområden och oftast belägna i stadens ytterområden. En tradi-
tionell beteckning är industriområden, men förutom industri är handel, lager, samfärdsel
o.dyl. vanligt förekommande verksamheter.

Det finns stora områden med industrimark i staden. Som tidigare nämnts ligger de allra
flesta av kommunens befintliga arbetsplatsområden i eller kring staden. Även nya ar-
betsplatsområden föreslås i ÖP90 till övervägande delen ligga i eller kring staden. Moti-
vet är att efterfrågan på industrimark är mycket koncentrerad till staden.
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De största arbetsgivarna finns i norr. Här finns b1.a. Whirlpool och Ericson etablerade.
Mindre företag finns b1.a. i Risängens arbetsplatsområde, strax söder om staden. Här
finns, förutom företag verksamma inom produktion, även tjänste- och serviceföretag.
Ett mindre arbetsplatsområde finns också i Navestad. I stadens centrala delar finns det
gott om tomma, äldre industrilokaler och även kontor.

Enligt ÖP90 föreligger för kommunen ett stort behov att kunna föreslå lämpliga områ-
den för arbetsplatser på såväl kort som lång sikt. För kommunen i sin helhet beräknas
att cirka 15 ha/år  kan komma att gå åt, d.v.s. 250-300 ha till år 2010. Översiktsplanen
redovisar ett flertal arbetsplatsområden så att stor beredskap och valfrihet ska finnas
med tanke på olika företags skilda önskemål vad galler läge m.m.

Lägen för de nya arbetsplatsområdena i staden är valda efter några olika principer. En
grundläggande förutsättning är naturligtvis att områdena är lämpliga med tanke på ter-
rang och grundförhållanden. En annan aspekt är önskemål från företagen, som ofta vill
ha lägen utmed väg E4 med tanke på annonsläge och tillgänglighet till huvudvägnätet.
Företagens efterfrågan är ett viktigt skäl till lokaliseringen av de nya arbetsplatsområde-
na i väster och norr. De nya arbetsplatsområdena i söder syftar till att ge fler arbetsplat-
ser till södra delen av staden med tanke på nuvarande obalans (ÖP90).

I öP9O anges att lokaliseringen av föreslagna nya arbetsplatsområdena inom staden to-
talt sett kan förstärka den nuvarande obalansen mellan bostäder och arbetsplatser trots
att strävan är att försöka stärka sydsektorn vad gäller arbetsplatser. Samtidigt finns skal
till att även förlägga arbetsplatsområden i norr. Till detta kommer att merparten av nya
bostadsområden i staden förläggs söder om strömmen.

År 1989 togs ett industrimarksprogram fram för Norrköpings kommun. Det resulterade
i att nya området för arbetsplatser kom i samma veva som man i samhällsplaneringen
började kalla industriområden för arbetsplatsområden. Ungefär samtidigt kraschade
fastighetsmarknaden. Bland de föreslagna arbetsplatsområdena finns:

l Klinga arbetsplatsområde. Beläget väster om staden, längs med E4 mot Linköping.
Området detaljplanelades men är inte ut byggt.

l Brånnestad intill Navestad på motvarande sida av E20 söderut. Detaljplanen för
detta område ej klar. Ej byggt.

l Kungsängens arbetsplatsområde strax intill Risängens arbetsplatsområde planlades
som ett lite finare arbetsplatsområde, en sk “industrial park”. Detaljplan gjordes och
området är delvis utbyggt.

l Herstaberg norr om staden med planer för bla.  Eurostop.

Efter fastighetsmarknadens krasch försvann efterfrågan på mark för arbetsplatser. Däref-
ter blev externhandelsetableringar allt mer populära även i Norrköping som dittills hade
sagt blankt nej till sådana företeelser. 1 Ingelsta norr om staden gjordes flera externa
handelsetableringar.
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Risängen Filrändrinusinitiativ i hastads- och arbetsemtiden  i Wwrköuinu  och VWö

Risängen
Bakgrundsbeskrivning
1 Risängens arbetsplatsområde finns cirka 100 företag etablerade. Risängen är ett typiskt
industriområde med många blandade verksamheter inom ca 15-20 olika branscher. Före-
tagen är allt från enmansföretag till företag med upp mot 300-400 anställda. Bland före-
tagen märks b1.a. Munksjö Förpackningar, bilförsäljningsfirmor, transportföretaget
Alltransport (100 anställda), Norrköpings tidningar m.fl. 1 området finns också ett före-
tagshotell.

Arbetsområdet begränsas av Lindövägen i norr, Söderleden i söder och öster samt Oxel-
bergens bostadsområde i väster. Inom området finns inga bostäder. Området är i princip
färdigutbyggt. Endast enstaka tomma tomter finns kvar.

Både tomter och byggnader varierar i storlek. Flertalet byggnader håller relativt hög
standard och har stora volymer. De flesta är uppförda i 1-2 våningar, oftast med en hög-
re takhöjd. Envåningsbyggnaderna har vanligen en höjd av ca lo-15 meter. En övervä-
gande del av bebyggelsen innehåller affärsverksamhet. Även kontor finns till en stor del.
Tomtstorlekarna varierar mellan ca 1400 m* och 26 000 m*.

Exploateringsgraden för en typisk tomt är ca 0,24. En låg exploateringsgrad i området
ligger på ca 0,05 och en hög på 0,68.

Bild 1: Risängen



Risiingen Förändringsinitiativ i bostads- och arbetsområden i Vorrköuing  och VW6

Norrköpings kommun är ägare till ca 12% av områdets fastigheter. Resterande mark är
privatägd antingen av fastighetsbolag (18%) eller företag och privatpersoner (70%).

För området gäller 6 stycken detaljplaner. Alla planer anger småindustri utom en som
anger handel och ligger i områdets nordvästra hörn.

Problembeskrivning
Arbetsplatsområdet Risängen byggdes under 1960-  och 70-talen. På den tiden såg man i
planeringen främst till de ekonomiska, tekniska och praktiska frågorna. Estetiska vär-
den, trevnad och ekologi kom i skymundan.

Redan i slutet på 70-talet upplevde företagare och fastighetsägare i Risängen problem
med sättningar och stora underhållsbehov till följd av de dåliga grundförhållandena i
området. Kommunen fullföljde heller aldrig planerna på ordentliga gång- och cykelba-
nor.

1 mitten på 80-talet planerades och byggdes en ny trafikled, Söderleden, strax intill ar-
betsplatsområdet. Den nya trafikleden skapade problem med gator och utfarter från
området. Planerna gav upphov till meningsskiljaktigheter bland företagare och fastig-
hetsägare i området. Många diskussioner med kommunen fördes, vilket b1.a. kom att
resultera i att en företagsgrupp bildades i området.

Miljön har lange upplevts som dålig bland verksamma i området. Från flera håll har det
under lång tid funnits klagomål på luftkvaliteten. Flera verksamma trodde att upphovet
till luftproblemen var en betongindustri inom området eller möjligtvis flygtrafiken, men
närmare undersökningar visade att det rörde sig om luftföroreningar från biltrafiken.

Kommunen arbetade under den här tiden sektoriserat och gjorde punktinsatser här och
var. Någon helhetssyn på områdets brister och behov fanns inte. Inte heller några ge-
nomarbetade planer på vilka problem som skulle åtgärdas eller hur de skulle åtgärdas.
Inom kommunen började man så småningom inse Risängens behov av översyn. När
Lars Hågbrandt blev stadsträdgårdsmästare (senare park- och gatuchef) införde han ett
helhetsgrepp där funktion, estetik och ekologi och en sammanjämkning av olika parters
intressen prioriterades.

Hågbrandt berättar själv att när han kom in i bilden såg området ut som ett “bombat
Beirut”. Hela området gav ett ovårdat intryck, menar han. Framför allt rörde det sig om
dåligt underhåll och många sättningsskador. Det var mestadels asfalt, knappt någon
grönska alls. Skyltningen var också dålig och vid många strategiska punkter låg skro-
tupplag mitt i blickfånget bakom ståltrådsstängsel. Området saknade också en egen iden-
titet. Sammantaget gav området ett mycket ovårdat intryck, berättar Hågbrandt.

Den dåliga miljön i området, liksom i många andra arbetsplatsområden måste förändras
idag när deras roll förändras, menar Hågbrandt. Dagens konsumenter har tillgång till
företagen på ett annat sätt än förr då industriområdena var betydligt mer slutna och
endast vande sig till de som jobbade där eller hade direkt anknytning till något företag.
Numera kommer många besökare utifrån, eftersom områdets karaktär har förändrats.

Förändringsinitiativ
Risängens företagare och fastighetsägare uppvaktade kommunen under flera års tid med
anledning av ovan nämnda trafik- och miljöproblem. Problemen har huvudsakligen lett
till tre övergripande förnyelseinsatser. Söderledens tillkomst resulterade, vid sidan av
konkreta åtgärder, i att verksamma i området bildade en företagsgrupp som forum för
diskussioner dels med varandra, dels med kommunen. Den yttre miljön med brister i
gång- och cykeltrafiknät, eftersatt gatuunderhåll, dålig luftkvalitet, ett minimum av
grönska och ett arbetsplatsområde som saknade en sammanhållande estetisk helhet och
gav ett ovårdat intryck är grunden för en annan del i områdets förnyelse. Upprustning-
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en och förnyelsen av vegetationen går under projektnamnet “Grönare Risängen”. Reste-
rande förnyelseinsatser benämns här som “Övrig förnyelse”. Nedan följer en översikt av
de tre huvudsakliga förnyelseinitiativen.

“Söderleden”
Mellan 1985-1990 planlades och byggdes Söderleden strax söder om Risängens arbets-
platsområde. Några utfarter från arbetsplatsområdet planerades dock inte. Bland flera av
företagarna ansågs avsaknaden av utfarter till Söderleden vara ett stort problem. Före
Söderledens tillkomst fungerade Importgatan inom området som genomfartsgata. Fas-
tigheterna härintill hade direkta utfarter till denna och skulle med Söderledens tillkomst
bli utan direktförbindelse till det större trafiknätet i Norrköping. Detta ansågs mindre
bra bland en grupp företagare och fastighetsägare.

‘Wönare Risängen”
Efter flera år av klagomål, framför på allt dålig luftkvalitet, från verksamma i Risängen
beslutade kommunen tillsammans med Stig Andersson från Risängens företagsgrupp att
göra ett pilotprojekt för att visa att det skulle börja hända något i Risängen. Projektet
kom att kallas “Grönare Risängen” och innebar b1.a. att skapa en struktur i området
med hjälp av vegetation. Åtgärden, ”Grönare Risängen” valdes av kommunen men god-
kändes av företagsgruppen. 1 en överenskommelse upprättades en lO-årsplan  för projek-
tet. Att projektet fick ett eget namn anser park- och gatuchef Hågbrandt vara ett bra sätt
att ge det “tyngd” och en egen identitet. Alla projekt bör gå under eget namn, menar
han.

“övrig förnyelse”
1 stort sett alla gator i området har lange varit i dåligt skick p.g.a. dåligt underhåll och
sättningar. De saknade också ordentliga trottoarer och gång- och cykelbanor. En del i
förnyelsen innehåller därför ombyggnad av gator, nya ordentliga trottoarer och separe-
rade gång- och cykelbanor.

Initiativ till förnyelse
Företagarna och fastighetsägarna i Risängen har varit initiativtagare både till upprust-
ningen av gator i området och plantering av mer vegetation för en bättre miljö, dock ej
den estetiska biten. Det hela startade egentligen redan när Söderleden var på gång att
byggas, berättar Ingemar Hillerström, landskapsarkitekt på Norrköpings kommun. Då
påtalade företagarna att entréer till området måste finnas från denna led. Det resulterade
i att kommunen fick gå fastighetsägarna och företagarna till mötes och vissa ändringar
fick göras i efterhand.

Aktörer
Kummuntni  förvaltnlnflar

Inblandade förvaltningar från Norrköpings kommun i projekt “Grönare Risängen” och
övrig förnyelse är för närvarande Gatu- och trafikkontoret samt Park- och naturkonto-
ret. Det har sin förklaring i att åtgärdsfrågorna hittills mest berört dessa förvaltningar
men troligtvis beror det också mycket på park- och gatuchefen Hågbrandts engagemang,
tror Stig Andersson från Risängens företagsgrupp.

Kommunens organisation har förändrats under de år som Risängens företagare och fas-
tighetsägare velat förnya området. Från 1993 infördes beställar-utförarmodellen. Tek-
niska kontoret hade en gatudirektör som basade över stadsträdgårdsmästare Lars Håg-
brandt. Till detta fanns en konsultenhet, Samhällsbyggnadskonsult (Sbk) som utförde
det planerings- och projekteringsarbete som tekniska kontoret beställde.
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Numera, sedan 1996, ser organisationen annorlunda ut. Idag heter det Tekniska konto-
ren och där ingår Park- och naturkontoret, Gatu- och trafikkontoret, Plankontoret,
Bygglovkontoret, Mark- och exploateringskontoret samt Lokalförsörjningskontoret.
Kontoren, där även de som tillhörde Sbk ingår, är beställare. Det är med den nya orga-
nisationen lättare att bedriva projekt med ett helhetsgrepp, anser landskapsarkitekt Hil-
lerström. Plankontoret har inte varit inblandade i förnyelsen. Några nya detaljplaner är
inte gjorda. Förnyelsen utgår från konkreta problem och löses utifrån en helhetssyn på
områdets fysiska karaktär, berättar Hillerström.

Lars Hågbrandt är numera både park- och gatuchef. Han har både en bredare syn och
bredare utbildning som gör att helhetssynen blivit både viktigare och annorlunda än
förr, säger Hillerström.

Hågbrandt själv är också inne på att helhetssynen förändrats. Gatu- och trafikkontoret
har traditionellt sett mest varit inne på funktion, säger han. Under arbetets gång har
dock även estetiken fått mer betydelse för tjänstemännen på denna förvaltning. Håg-
brandt tror att han personligen förmodligen har stor del i de nya tankebanorna, efter-
som det för honom är estetik och funktion som är honnörsorden i stadsplaneringen.
Detta, menar han, har fått prägla även förnyelsearbetet i Risängen. Hågbrandt menar
vidare att personalen måste ha en vilja att förbättra och förändra, annars händer ingen-
ting. Han är mycket resultatinriktad och menar att allt arbete ska ge resultat och inte
hamna i någon skrivbordslåda.

För att förnyelseåtgärderna ska vara av god kvalitet diskuteras de också i en inofficiell
grupp på kommunen som kallas stadsmiljögruppen. 1 denna grupp ingår stadsarkitekten,
en bygglovarkitekt, stadsantikvarien, någon från plansidan och Hågbrandt själv. Grup-
pen startades med bakgrund mot bristen på gemensam syn på stadsutvecklingen. Grup-
pen behandlar olika ärenden där åsikterna inofficiellt väger tungt, berättar Hågbrandt.

Rl~öfffl6~~  aktörer
1 Risängen är fastighetsägare, företagare och även anställda i viss mån inblandade i för-
nyelsen. Av naturliga skäl har fastighetsägarna haft mest att säga till om, eftersom det är
de som står för kostnaderna, berättar Andersson från företagsgruppen, som också tror
att de anställda förmodligen har mindre möjligheter att påverka. Ett viktigt undantag
finns dock hittills i föreningens arbete med förnyelse, berättar han. Det gällde den dåliga
luften inom området som de anställda, främst på Importgatan, klagade på till sina ar-
betsgivare. Klagomålen ledde så småningom till projektet “Grönare Risängen”. Fastig-
hetsägare, företagare och anställda representeras av företagsgruppen som alltid är med
och t.ex. har åsikter när det ska byggas något nytt inom området.

För6taflSflHfUfl6ff
Företagsgruppen har 105 medlemmar, vilket innebär ca 100% medlemskap inom områ-
det. Gruppen samlas och diskuterar b1.a. olika förnyelseåtgärder inom området. Det
finns ett stort intresse för dessa frågor bland företagarna, menar Andersson.

Företagsgruppen bildades för cirka 15 år sedan på initiativ från Norrköpings kommun.
Anledningen var byggandet av den planerade Söderleden som skapade meningsskiljak-
tigheter bland företagarna och fastighetsägarna som inte var eniga från början. Motsätt-
ningarna gällde främst utfarternas läge, parkeringsplatser och grönska. Några ville också
ha Importgatan kvar som genomfartsled istället för den nya Söderleden. De begärde
samråd med kommunen angående vad som pågick.

Kommunen ansåg dock att de inte visste vem av företagarna och fastighetsägarna de
skulle prata med eftersom deras åsikter gick isar, berättar Andersson. Kommunen ville
att företagarna och fastighetsägarna skulle enas om vad de ansåg om den nya trafikleden
och informerade om möjligheten att bilda en företagarförening. “Kravet” att ena sig
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gjorde att vi företagare och fastighetsägare så småningom var tvungen att samsas, berät-
tar Andersson. Föreningen bildades sedan av företagarna och fastighetsägarna själva.

Medlemskapet är knutet till Risängens arbetsplatsområde. Flyttar man, får man inte ta
med sig sitt medlemskap. Ett undantag är dock gjort för några av medlemmarna som
flyttat till det intilliggande arbetsplatsområdet Kungsängen. De har fått ta med sig sitt
medlemskap tills vidare, tills de hunnit med att starta en egen grupp.

Företagsgruppens arbete är helt ideellt. 1 styrelsen, som består av 7 personer, ingår en
ständig sekreterare som företräder Norrköpings kommun. Sekreteraren förmedlar in-
formation mellan företagsgruppen och kommunen, berättar Andersson. Ca 6-7 ggr per
år informerar styrelsen sina medlemmar via ett informationsblad vad som hänt i områ-
det och vad som kommer att hända den närmaste framtiden.

Företagsgruppen fungerar som mellanled i kontakten mellan företagare/fastighetsägare
och kommunen. Om någon medlem har en idé om förbättringar e.dyl. så lämnas försla-
get först till företagsgruppens styrelse. Om styrelsen finner det bra, tar de kontakt med
kommunen.

Medlemmarna håller efter varandra. Vi visar varandra hur fina olika åtgärder kan bli,
berättar Andersson. Det ökar trycket på den som från början inte är med. Vi försöker
tala om att det ökar värdet både på den enskilda fastigheten och på hela området om alla
hjälps åt att hålla rent och snyggt t.ex.

Som exempel på företagsgruppens arbete berättar Andersson om hur de agerade när
Fjärilsgatan stängdes av för trafik på halva sträckan. Företagen efter gatan blev lidande
och försökte att få gatan öppnad utan resultat. Företagsgruppen engagerade sig och förde
fram klagomålen till berörda politiker. Efter diskussioner, brev och bearbetning av de
berörda ändrade tekniska nämnden sitt beslut och öppnade åter gatan till företagarnas
stora glädje, berättar Stig Andersson och menar att beslutsam enighet i regel ger resultat.

Ytterligare ett exempel på företagsgruppens arbete, förutom förnyelsen, är en reklamtav-
la med företagsnamn samt orienteringskarta vid entréerna som företagsgruppen ordnat
mot en kostnad på 1150 per deltagare. Det är frivilligt att vara med på tavlan. Informa-
tionslådor finns också vid infarterna till området. Här läggs en broschyr som företags-
gruppen ger ut med en förteckning på sina medlemmar. Broschyren innehåller också en
orienteringskarta som man kan ta med sig vid besök i området.

Företagsgruppen tar inte ut några större avgifter av sina medlemmar. Mottot är att alla
ska ha råd att vara med och inte välja bort medlemskap p.g.a. för höga avgifter, säger
Andersson. Inträdesavgiften är 200 kronor. Till detta tillkommer en engagemangsavgift
på 600 kronor/år.  Denna avgift går till diverse utgifter som företagsgruppen har, b1.a.
flaggor “Välkommen till Risängen”, information, planteringar och fika vid årsmöte.
Sedan 12 år finns också en ekonomisk förening som tar ut 500 kronor i insatskapital
(engångsavgift). Dessa pengar förvaltas av styrelsen för gruppen. Företagsgruppen får
också “bonuspengar” genom avtal med posthämtning, Securitas, städning och kontors-
material.

Förnyelseprocessen
Förnyelseprocessen startade egentligen redan i mitten på 80-talet i samband med Söder-
ledens tillkomst då ett flertal verksamma ville ha utfarter från arbetsområdet till leden
medan andra inte ville det. Oenigheten mellan de verksamma, som resulterade i en före-
tagsgrupp, startade en dialog mellan fastighetsägare/företagare  och berörda förvaltningar
inom Norrköpings kommun. Efter påtryckningar från den enade företagsgruppen fick
entréer tas upp i efterhand med påföljden att ett par tomter fick stryka på foten. Denna
efterkonstruktion, menar landskapsarkitekt Hillerström, har medfört att orienteringen
till entréerna inte är så god. De syns för dåligt och är dåligt markerade.
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Klagomålen, från framför allt anställda längs Importgatan, på den dåliga luftkvaliteten i
området föranledde i början av 1990-talet  provtagningar under två års tid som visade på
toppar kl 6.30-7.30 samt 15.30-17.30 och slutsatsen kunde dras att biltrafiken gav upp-
hov till luftföroreningarna. 1 samråd mellan kommunen och företagsgruppen beslutades
att det under en tioårsperiod skulle planteras träd och häckar inom området för att för-
bättra luftkvaliteten.

Kommunen gjorde efter en överenskommelse med företagsgruppen ett förnyelseförslag
som innehöll mer gräsmattor och vegetation i hela området med avseende att förbättra
både luftkvalitet och estetik. Vidare innehöll förslaget upprustning av gatumark, ordent-
liga trottoarer och separarade gång- och cykelbanor för att oskyddade trafikanter skulle
kunna färdas säkert i området. Denna helhetssyn var Hågbrandt själv initiativtagare till,
menar han.

Den pågående förnyelsen består alltså av två projekt som slagits ihop till ett; det ena är
upprustningen av gator och det andra är förbättring av den yttre miljön, både estetik
och luftkvalitet, genom plantering av vegetation. Det sist nämnda är det så kallade pro-
jekt “Grönare Risängen”. 1 fortsättningen benämns dessa två förnyelseinsatser med be-
nämningen “Grönare Risängen” för enkelhetens skull.

Projekt “Grönare Risängen” startade konkret i området med att en offentlig parksnutt
fick en uppsnyggning. Detta blev något av en manifestation för att arbetet startade, be-
rättar Hillerström. Förnyelsearbetet inleddes med en presskonferens då man b1.a. visade
företagsparken som kommunen och företagsgruppen gemensamt betalat. Företagspar-
ken blev en symbol för företagarna och arbetet, berättar Hågbrandt, som menar att det
är viktigt att ge arbetet och företagarna/fastighetsägarna  i området status och en egen
identitet för att uppnå goda resultat.

Många fastighetsägare och företagare är postiva till förnyelsen. Torsten Persson, ACC
Inomhusklimat, och Göran Johansson, Byggnadsfirman Henry Ståhl AB, tror båda att
det är mycket individuellt bland fastighetsägarna och företagarna om man är intresserad
av och mån om att området förnyas. De menar också att producerande företag generellt
sett inte är lika angelägna om den yttre miljön som de som driver affärer och butiker
men att ambitionen hos dem ändå finns.

Persson tror att det delvis är den tid vi lever i just nu som påverkat att fastighetsägare
och företag är villiga att satsa mer på den yttre miljön nu än tidigare. Överhuvudtaget
talas det mer om livskvalitet, yttre miljö och arbetsmiljö nu, säger han och menar att
“mjuka” värden har fått allt större betydelse och allt fler är motiverade att satsa på en
bättre miljö. Dessutom tror både Persson och Johansson att själva planeringen från bla.
fastighetsägaren och den som bygger har ändrats under senare år. Förr planerade man
ofta både byggnad och tomtmark innan man visste vilken verksamhet och vilket företag
som kunde vara aktuell för platsen. Det kunde innebära att man inte heller var lika an-
gelägen om att satsa på den yttre miljön. Idag anpassar man både byggnad och den yttre
miljön mer efter kundens behov, menar de.

Både Persson och Johansson tror att det för de flesta fastighetsägare är viktigt med bra
image. Fastigheten ska se trivsam ut. Den yttre miljön har för fastighetsägare ett stort
värde, därför ser Persson och Johansson att det är mycket vart att betala en del av upp-
rustningen. Det är en konkurrensfördel när fastigheten ska hyras ut. Både Persson och
Johansson ser satsningen på den yttre miljön som en investering på lång sikt, likaväl
som man underhåller och förbättrar byggnaden. ACC Inomhusklimat och Munksjö har
investerat 120 000 kronor, ca 10% av det totala beloppet för förnyelsen. Kommunen tar
en större del av kostnaden, främst för gatuarbeten, eftersom det är ett uppgift som ligger
på kommunens ansvar.

Persson och Johansson konstaterar dock att den förnyelse som nu genomförs, egentligen
innebär att Norrköpings kommun fullföljer den plan som ursprungligen gjordes för
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området, och som aldrig fullföljdes helt ut. Kommunen har tagit upp den process som
det tidigare kanske saknats pengar för, tror Johansson.

FärShfl6ffS ill66håll
Företagsgruppen och kommunen har tillsammans kommit överens att kommunen gör
alla förnyelseförslag. Idéskisserna gör Hågbrandt tillsammans med kommunens arkitek-
ter. Hittills har landskapsarkitekt Ingemar Hillerström från Park- och naturkontoret
gjort förnyelseförslagen. Förslagen visas därefter för fastighetsägarna och efter eventuella
justeringar görs kostnadsberäkningar och detaljritningar.

1 Hillerströms förslag till upprustning fanns en hel del träd och buskar som var tänkta
att bli en estetisk ridå vid tomtgränserna mot gatan. I förslaget ingick också karaktäris-
tiska träd för markering av entréerna till området som Hillerström ansåg var dåligt mar-
kerade och svåra att hitta.

Förutom vegetation innebar förslaget att gatorna skulle förses med gång- och cykelba-
nor. På en del håll har man också varit tvungna att bygga om gatorna helt p.g.a. sätt-
ningar, berättar Hillerström. Någon tidplan för gatuunderhåll och förbättrad standard
bla.  är däremot inte gjord, enligt Andersson från företagsgruppen, som menar att det
finns risk för att det åter blir eftersatt underhåll på grund av penningbrist. För mycket
av underhållet skjuts på framtiden, menar han.

Kommunens förslag till förnyelse visades först för företagsgruppen som, enligt Håg-
brandt, hade en mycket positiv reaktion på förslaget. När förslagen visades för berörda
fastighetsägare och företagare hade de från början inte några detaljerade synpunkter på
förslagen. Vid genomförandet försvann dock en del detaljer, enligt Hillerström, som
tycker att det är synd eftersom flera av detaljerna är mycket betydelsefulla för helhetsin-
trycket och slutresultatet. Persson och Johansson tycker att det varit bra förslag som
kommunen kommit med och bekräftar att det gjordes justeringar av några detaljer. Hil-
lerström tror att det ofta beror på brist på kunskap om utemiljöns betydelse både bland
företagarna och bland anläggningsföretagen

Förändringarna i Hillerströms förnyelseförslag rörde främst vegetationen. Flera av fas-
tighetsägarna och företagarna trodde att buskarna skulle bli svårskötta och bevuxna med
ogräs. De misstänkte också att det i buskarna skulle samlas papper och skräp som skulle
ge området ett ostädat intryck om ingen städade med jämna mellanrum. Företagarna lät
sig inte övertygas och synpunkterna resulterade i att buskarna togs bort. Företagsgrup-
pen och kommunen beslutade tillsammans att endast gräsmattor och träd skulle plante-
ras, berättar Hågbrandt.

Hillerströms idé med en grupp karaktäristiska träd vid entréerna blev inte heller av i
första etappen p.g.a. fastighetsägaren Henry Ståhl AB. Det är synd tycker Hillerström.
Eftersom detta är första tomten som syns vid entré till området borde det blivit en
mycket mer genomarbetad lösning, säger han.

Kommunen har i förnyelsearbetet även ställt upp med kompetens för olika förändrings-
arbeten på privata tomter, berättar Hågbrandt. Har någon företagare velat ha hjälp med
en ny entré t.ex., har kommunen gjort ett förslag som man sedan diskuterat tillsammans
med den enskilde företagaren.

I kommunens arbete har de också försökt inspirera några av fastighetsägarna vad galler
deras egen tomtmark. Skisser på bla.  gröna förgårdar och pausträdgårdar på hypotetiska
tomter tillsammans med kostnadsförslag har presenterats för dem. Detta arbete har
kommunen gjort utan kostnad för fastighetsägarna. Även skisser på ett nytt smidesstaket
och grönska på förgården till företaget Skogaholms fastighet har kommunen gjort utan
kostnad. Men Skogaholms ledning som sitter på annan ort där huvudkontoret finns
ansåg inte att det skulle satsas på Norrköpingsenheten. Carl Ivan Pettersson, platschef på
Skogaholms Bageri, bekräftar att de inte har något som helst intresse av att det snyggas
upp kring företaget. Personalen arbetar nattetid och har inget behov av att det ser snyggt
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ut, säger han, och menar att det fungerar bra som det är och därför engagerar de sig inte
heller överhuvudtaget i förnyelsearbetet.

Persson och Johansson har inte sett kommunens förslag till uppsnyggning av förgårdar.
De kan ändå tänka sig att satsa på innergårdsmiljön. Stig Andersson är i frågan om upp-
rustning av innergårdarna, eldsjälen bakom idén, berättar Persson. Andersson försöker
påverka företagarna och fastighetsägarna genom att ringa upp och föra saken på tal. De
flesta följer hans förslag, menar Persson och Johansson. En anledning till varför det of-
tast inte sker spontant från företagarna och fastighetsägarnas sida är en prioriteringsfrå-
ga, tror de båda. Stig Andersson är pensionär och har en helt annan möjlighet att enga-
gera sig i dessa och många andra frågor inom företagsgruppen. Båda menar att det ju
faktiskt är en bra uppgift för en pensionerad företagare/fastighetsägare  som fortfarande
vill engagera sig i arbetslivet.

Kent Trygg, VD på Beijer Byggnadsmaterial har personligen inte varit delaktig i diskus-
sionerna om förnyelsen men säger att den är ett lyft för hela området. Tidigare såg det
verkligen ut som ett tråkigt och skräpigt industriområde, säger han, och berättar att den
nya parken med bänkar och flaggstänger är fin, liksom de nya trädplanteringarna och
snygga gräsmattorna. Trygg menar att upprustningen för deras del är en stor fördel ef-
tersom de sysslar med handel och har många besökare utifrån.

Persson och Johansson är eniga om att storleken på företag har betydelse för hur enga-
gerad man är. Man kan inte begära att små företag har samma kraft, varken penning-
massigt eller arbetsmassigt, som de större företagen att satsa på dessa frågor, menar de.
Carl Ivan Petterson från Skogaholms Bageri tillhör kategorin som inte har varken enga-
gemang eller tid för förnyelsefrågor. De har inte varit i kontakt med vare sig kommunen
eller företagsgruppen på flera år. För ungefär tre år sedan besöktes vi av någon från
kommunen som under en halvtimme presenterade ett förslag med lite träd, berättar
Pettersson. Sedan dess har vi inte märkt någonting, men vi bryr oss inte heller, säger
han.

Etaffl6r
Företagsgruppen ansåg att det mest akuta att börja med var behoven i samband med
Söderledens tillkomst runt 1985. Därefter kom grönskan inom Risängen som man kom
att göra en lo-årsplan för. Ytterligare en önskvärd åtgärd är att förbättra infarten till
staden från Flygplatsen. Företagen i Risängen vill ge ett fint intryck till nyanlända flyg-
resenärer som på väg in mot centrum passerar Risängens arbetsplatsområde. Ett

Bild 2: Upprustning av Importgatan
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Bild 3: Upprustning av Importgatan

samråd mellan 7-8 företagare och representanter från kommunen ledde till ett beslut om
att en landskapsarkitekt från kommunen ska göra ett förslag till att ge ett bättre intryck
av första anblicken av staden. Önskemålen för utförandet skall delges och sedan får
kostnaden reglera vad som kan utföras liksom kostnadens fördelning, berättar Anders-
son.

Hittills är den första etappen i projektet “Grönare Risängen” genomförd. Det andra
påbörjades i början på november 1997. Den första etappen, som gjordes under 1997,
innebar att rusta upp Importgatan. Upprustningen kom att beröra även en förlängning
av denna eftersom Beijer lite längre bort ville vara med. Den andra etappen innebar en
upprustning av gatan åt motstående håll.

1 förnyelsen av Risängen har man inte gjort några detaljplaner eller heltäckande fördju-
pade översiktsplaner. Om det är aktuellt med detaljplaneandring görs frimärksplaner
med enkelt planförfarande, enligt Hågbrandt.

Färiwelaeno  k66fII6d  och flnanslerlnfl
Enligt Hillerström kostnadsberäknades förnyelsen i området till 500 000 kronor för ny
vegetation och 500 000 kronor för gator och gång- och cykelbanor. 1 denna kostnad är
inte infarterna från Söderleden inräknade eftersom det skedde i ett tidigare skede. Totalt
beräknas hela upprustningen och förnyelsen kosta cirka 20 miljoner. 1 denna kostnad
ingår också upprustning av ett grönområde strax intill arbetsplatsområdet som planeras
bli ett landskap för rekreation under luncher o.dyl.,  berättar Hillerström.

Några av åtgärderna sker på tomtmark, andra på kommunens mark. En överenskom-
melse träffades därför mellan företagsgruppen och kommunen. Överenskommelsen
innebär att kommunen bekostar gatuupprustningen. Eftersom företagsgruppen inte har
någon egen ekonomi, beslutades att varje enskild fastighetsägare bekostar planteringar
som görs på eller utanför den egna tomten. Överenskommelsen innebar också att kom-
munen bekostar skötseln och underhållet av gator samt planteringar, både på kommunal
och privat mark. Företagsgruppen och kommunen har också bekostat en mindre par-
kanläggning inom området för att öka trivseln. Företagsgruppen betalade lo-15  000 kro-
nor som en fin gest för att få parken utförd, berättar Andersson.

För projektet “Grönare Risängen” begärde kommunen från början 3 miljoner från
Kommunstyrelsen (KS). KS ansåg att det skulle ge för hög standard i industriområdet
och sa först nej. Så småningom, berättar Hågbrandt, såg dock KS förnyelseprojektets
värde och numera får man oftast de resurser som erfordras.
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Hågbrandt har krav på Stig Andersson från företagsgruppen att förhandla med företa-
garna. Förhandlingarna med de enkilda fastighetsägarna lägger sig kommunen inte i, det
är företagsgruppens uppgift, berättar Hågbrandt. Däremot har man en överenskommel-
se med företagsgruppen att kommunen inte granskar anbuden själva. Företagsgruppen är
med vid anbudsöppning och värderingen görs tillsammans. Därefter beräknas hur stora
kostnader det blir för företagarna. 1 praktiken rör det sig om ca 1~15%  av totalbeloppet,
berättar Hågbrandt.

Hågbrandt menar att en grundtanke i arbetet är att inte tänka på pengarna. Förslaget ska
göras optimalt utifrån de förutsättningar och behov som finns. “Sedan är det bara en
finansiell fråga att lösa” säger Hågbrandt och berättar om ett exempel på hur Norrkö-
pings kommun ibland arbetar väldigt okonventionellt för att finansiera olika insatser.
För några år sedan ville kommunen placera tre fontäner i Motala Ström. Pengar sakna-
des. Kommunen arrangerade då en drakbåtstävling som gjorde att de tre fontänerna
kunde finasieras. Drakbåtstävlingen blev tradition och hålls nu, sedan sju år, varje vår.

Även Andersson från företagsgruppen är inne på att den finansiella biten alltid går att
lösa. Hans erfarenhet är att det inte alltid handlar om brist på pengar för att åtgärda de-
ras önskemål. Oftast handlar det om brist på vilja, säger han, och menar att företags-
gruppen i det här sammanhanget har funnit en eldsjäl i Hågbrandt på kommunen som
tar tag i det mesta och reder ut, INNAN han säger att det saknas pengar.

Det kan vara svårt att motivera fastighetsägare till att vara med och betala upprustning-
en. Persson och Johansson tror därför att det är viktigt att från kommunens sida visa för
fastighetsägarna att fastighetens värde ökar om man satsar på sådana här projekt. Det är
bra om kommunen kan visa konkreta exempel, så att man får med sig så många som
möjligt, menar de.

Kommunen har skrivit avtal tillsammans med företagsgruppen, om att förnyelsen ska
pågå och finansieras av både kommunen och fastighetsägarna under en period av tio år.
Avtalet innebär att fastighetsägarna bekostar det “gröna” i förnyelsen, d.v.s. trädplante-
ringar. Detta betalas i löpmeter per tomt. Kommunen bekostar det “svarta”, d.v.s. gator
och gång- och cykelbanor. 1 avtalet står också att några förnyelseåtgärder inte genomförs
om fastighetsägarna/kommunen  inte har råd. Under 1996 gjordes inga förnyelseinsatser
p.g.a. penningbrist, men nu kommer förnyelsen att fortsätta enligt avtal, berättar Håg-
brandt.

Kommunen skriver också avtal med varje enskild företagare. Torsten Persson från före-
taget ACC Inomhusklimat AB berättar att avtalet för den fastighet han representerar
skrevs tillsammans med Stig Andersson och kommunens representant Göran Olsson.
Affärsuppgörelsen innebar att de gick igenom hur mycket allting skulle kosta, vad arbe-
tet skulle resultera i och vilken entreprenör som var aktuell. Tillsammans gick vi också
ut och tittade på den aktuella gatusnutten och gjorde några andringar som behövdes för
att slutresultatet skulle bli bra för berörda företag, berättar Persson.

Kommunen och företagsgruppen har också ett avtal om att kommunen upphandlar och
upprättar avtal med olika entreprenörer. Fastighetsägarna kollar själva upp kostnader
etc. med olika entreprenörer för att kostnaderna ska bli rimliga. Arbetet utförs av entre-
prenörer men om den enskilde fastighetsägaren själv vill åtgärda något som berör hans
fastighet (t.ex. plantera träden utanför tomtgränsen) är det tillåtet. Kommunen kontrol-
lerar sedan att arbetet är gjort enligt planer och ritningar.

Kontakten mellan kommunen, företagarna och fastighetsägarna
Det har hittills, enligt Hågbrandt, varit en bra dialog med företagsgruppen och fastig-
hetsägarna. De var med på hans ambition att det offentliga rummet ska ha hög kvalitet i
hela staden, därmed även i arbetsplatsområden.
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Andersson bekräftar att dialogen med kommunen är bra. Han menar att företagsgrup-
pen hittills fått mycket positiv respons från kommunen när de kontaktat dem. Mycket
beror nog på att kommunen själv varit med och skapat formen för kontakten mellan
företagare/fastighetsägare  och kommun tror Andersson. Föreningen har fått en bra
form och en bra relation till kommunen. På årsmötena bjuds olika personer in, b1.a. har
kommunalrådet varit och berättat vad kommunen gör för att förbättra för sina företaga-
re, berättar Andersson.

Andersson berättar att kontakten med kommunen sker löpande efterhand som syn-
punkter från medlemmarna kommer till styrelsen. Vem på kommunen som blir kontak-
tad beror på förändringens art. De gånger de inte vet vem de ska vanda sig till, tar de
oftast kontakt med stadsträdgårdsmästaren/gatuchefen  Hågbrandt som slussar vidare.
Han ställer alltid upp och ser till att vi får ett svar, säger Andersson.

Reflektioner och avslutande kommentarer
Det är tydligt att samarbetet mellan kommunen och företagsgruppen har haft stor bety-
delse för förnyelsearbetet. En företagsgrupp som forum för dialog mellan aktörerna är
en viktig del, liksom de personer som i sammanhanget framstår som projektets eldsjälar.

Det tycks som om särskilt park- och gatuchefen Lars Hågbrandt och företagsgruppens
ledare Stig Andersson haft stor del i projektets framgångar. Hågbrandt har, delvis genom
sin position som park- och gatuchef, drivit igenom att arbetet ska präglas av samarbete,
estetik, funktion och resultat. Hågbrandts arbete tyder dock även på att hans förtjänst
inte endast beror på rollen som chef inom kommunen. Han framstår också som kom-
munens eldsjäl som agerar utanför sina ordinarie arbetsuppgifter och använder okonven-
tionella arbetsmetoder.

Hågbrandt har själv dessa tankegångar och poängterar vikten av eldsjälar i alla projekt.
Han lyfter fram Stig Andersson från företagsgruppen som hela tiden varit företagarnas/
fastighetsägarnas språkrör och förhandlat “bakåt”. Hågbrandt menar att han själv har
fungerat som företrädare för kommunen och skött förhandlingarna inom kommunen.
Denna organisation gör att processen går snabbare, säger Hågbrandt och menar att An-
dersson redan kan företagsvärlden och på så sätt kan hoppa över “lära-känna-fasen” som
annars kan vara nödvändig för att kommun och fastighetsägareiföretagare  ska förstå
varandra.

Hågbrandt belyser resonemanget med ett exempel från ett annat projekt i Norrköping
som han varit inblandad i och som han lärt sig av. Den gången pratade han själv med alla
företagare samt boende på motstående sida om en gata som skulle upprustas med ny
trädallé och nya entréer i samband med ett förnyelseprojekt. Avsikten var att berörda
bostadsrättsföreningar och företagare skulle vara med och finansiera upprustningen.
Bara samtalen och informationen till företagarna tog den gången ca 1,5  år. Efter samta-
len var alla företagare positiva, men när avtal skulle skrivas var endast två beredda att
finansiera projektet. Projektet genomfördes ändå, men bara på de boendes sida av gatan,
eftersom endast de var med och finansierade det hela. På företagarnas sida fick det helt
enkelt se för taskigt ut, berättar Hågbrandt. När förnyelsen var genomförd, ja då ville
företagarna att förnyelsen skulle göras även på deras sida, fortsätter han. Kommunen sa
ja, men då på ett villkor - att de nu stod för hela kostnaden själva mot tidigare då de bara
hade behövt stå för ca 15%.

Också Persson och Johansson är eniga om att Stig Andersson från företagsgruppen har
varit drivkraften bakom hela förnyelsen. Det är han själv som drivit frågan med kom-
munen. Man kan säga att det är Andersson som gjort grovjobbet, säger de. Andersson
har hela tiden haft kontakt både med kommunen och fastighetsägarna/företagarna. En-
ligt Persson och Johansson är det hans förtjänst att det överhuvudtaget har blivit något
av detta. Han har diskuterat med alla företagare och fastighetsägare som alla har fått
framföra sina åsikter och synpunkter, men han har själv drivit själva processen. Han har
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påtalat vikten av ett snyggt och prydligt arbetsområde och fått ett flertal att inse det
positiva av mer grönska, städade innergårdar m.m. Det är också Stig som skrivit alla
ramavtal med kommunen.

Det är också tydligt att det snabbt måste ske synliga förändringar för att så många fastig-
hetsägare som möjligt ska vara med och engagera sig och finansiera förnyelsen. Håg-
brandt är också inne på detta och menar att arbetet ska ge snabba och synliga resultat.
Vidare menar Hågbrandt att processen, precis som den hittills varit i förnyelsearbetet i
Risängen, måste ha inriktningen att vara en enkel och snabb process för att inte motpar-
ten ska tappa förtroende och engagemang.

Risängen är ett populärt arbetsplatsområde. Enligt Gunnar Engdahl vid kommunens
Mark- och exploateringsavdelning, får kommunen många förfrågningar om att få etable-
ra sig i Risängen. Det finns dock ingen kommunal mark kvar att erbjuda. Det goda ryk-
tet bland företagare tror Engdahl till viss del beror på områdets goda läge. Troligtvis
beror det också på det goda samarbetsklimatet dels inom arbetsplatsområdet, dels med
kommunen.
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Navestad
BakgrundsbeSkrivning
Navestad ligger ca 3,5 km söder om Norrköpings stadskärna. Kommundelen består av
Guld- och Silverringen, östra och västra Tingstad, Kvarnberget och Atriumhusen. 1 det
följande menas endast det stora bostadsområdet Guld- och Silverringarna när namnet
Navestad används, om inget annat anges.

Hög omflyttning, stor andel barn och stor andel invandrare har mer eller mindre hela
tiden kännetecknat området sedan det byggdes i slutet på 1960.talet.  Det kommunala
bostadsföretaget fick redan från början i Navestad hyresgäster med en varierande bak-
grund, även med problem av olika slag, sociala, ekonomiska eller andra. Där placeras
också större delen av de invandrade familjerna.

Bostadsbebyggelsen i Wavestad
Navestad har nu 1615 lägenheter, de flesta 3 rok i högre hus fördelade i två ringar, Guld-
ringen och Silverringen med vardera en högre yttre och en lägre inre ring. Höjderna är
avpassade för bästa möjliga solinfall. Genom att bygga koncentrerat kunde stora områ-
den b1.a. i ringarnas inre lämnas fria för lek och rekreation. Miljonprogrammets lånebe-
stämmelser hade betydelse bl. a. i fråga om storlek på byggandet - antalet lägenheter i
varje område skulle vara stort. Flerbostadshusen kompletterades senare med atriumhus
och ännu senare småhus i områdena östra och västra Tingstad, Kvarnberget och Atri-
umhusen (Källa: Navestad under 25 år - bakgrund, utveckling och aktuell situation, Na-
vestadsprojektet 1994).

6lddrhlfl66
Den ena av de två ringarna, Guldringen, byggdes tillsammans med centrum under 1969.
1970. Byggnaderna innehåller tillsammans 830 st lägenheter med en sammanlagd yta på
61 693 kvm. 1 byggnaderna finns 23 st lokaler med en sammanlagd yta på 5844 kvm.

Bild 4: Navestad
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2 r k v  2 r o k  3 r o k  4rok 5 r o k  ö v r i g a

Antal lägenheter 98 219 94 95 9 15

Källa: Hyresbostäder.

Den andra ringen, Silverringen, byggdes tillsammans med centrum under 1970.1972.
Silverringens byggnader innehåller sammanlagt 785 st lägenheter med en sammanlagd
yta på 59 588 kvm. Här finns 27 st lokaler med en sammanlagd yta på 5868 kvm.

l r k v  lrok 2rok 3rok 4rok 5 r o k.~
Antal lägenhe- 5 61 249 373 80 17
ter

Källa: Hyresbostäder.

Mellan 1992 och 1994 varken revs det eller byggdes några nya lägenheter i området.
Endast 7 st moderniserades under denna period. År 1990 hade 732, d.v.s. 45%,  av lägen-
heterna tillgång till hiss.

Den vanligaste upplåtelseformen var 1990 hyresrätter (82%). Endast 6 % hade ägande
rätt och 10% hade annan upplåtelseform (Kalla: Hyresbostäder).

Navestad har alltid haft en roll som bostadsregulator på kommunens bostadsmarknad
och har i princip aldrig varit fullt uthyrt. Antalet lediga lägenheter har varierat från ca
530 (1975) till den lägsta nivån ca 40 (1989). År 1993 var åter en topp men därefter har
antalet tomma lägenheter minskat.

Under 1996 byggdes ett nytt
centrum som ersatte det gam-
la mellan de båda ringarna.
Det nya centrumhuset består
av en galleria  med ett antal
butiker och verksamhetslo-
kaler, bl a livsmedelsbutik,
spel- och tobaksbutik, bageri,
bibliotek, medborgarkontor,
frisör, restaurang, fyndbutik,
Hälsoringen (friskvårdsan-
läggning) och Tingsta  för-
samling. Marken runt cent-
rumbyggnaden består av ett
torg, tänkt för en hel del
aktiviteter såsom marknads-
dagar och underhållning. 1
anslutning till torget finns
också en boulebana.

Bild J: Bostadsbebyggelse i
Navestad
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Bild 6: Navestad centrum

66fBfkllfllfl

Navestad är Norrköpings södra förort med en sammanlagd befolkning i hela kommun-
delen med ca 5 200 invånare, varav ca 50% är invandrade. Arbetslösheten bland de bo-
ende i Navestad är mycket hög, ca 50%. Många är beroende av socialbidrag och lever
troligtvis mer eller mindre isolerade, konsumtionen av sjukvård är hög. Ohälsotalet’ är
högt; genomsnittet 1994 för östergötlands län ligger på 38%, för Norrköpings kommun
46% och för Navestad är talet 80%.

Guldringen 468 193 438 235 77 43 : .$$$&  I >_*.-. ; L ;;-, f ‘<
Silverringen 404 125 396 226 74 75‘, ,,, , 0 ,) 1 .~~~~,~,~~~~,~~  .I :,1’L1 6,.  ,dI-2 ?:3 ‘!%RWd  “Lr,~,.,i j JS>

Kalla: INKOPAK,  SCB.

1 Navestads ringar var den sammanlagda befolkningen ca 2700 personer den 31/12 1996.
Av dessa är de flesta under 17 år eller i åldrarna 12-44 år. Knappt 10% är över 65 år.
Ringarnas befolkning är med andra ord förhållandevis ung, med en stor andel i arbetsför
ålder. Åldersfördelningen skiljer sig från kommunen som helhet. Andelen barn och
ungdom är större i Navestad än i kommunen som helhet. Andelen i förvärvsarbetande
ålder är ungefär lika stor medan andelen pensionärer är mindre i Navestad än i övriga
kommunen.

Hur antalet boende utvecklats under åren framgår av nedanstående diagram. Jamför
även med befolkningsutvecklingen i kommunen som helhet.

Invandrare och ffyfdnflar

Inflyttningen av människor från andra länder började med invandrare från Finland.
Norrköpings företag behövde arbetskraft och sökte aktivt utomlands. 1 juni 1976 börja-
de assyriska invandrare komma. Därefter har en rad andra nationaliteter följt. 1 Naves-
tad finns många nationaliteter och i skolan ges hemspråksundervisning på en mängd
olika språk.

1 Ohälsotal  är ett mått på den ersättning som socialförsäkringen betalar ut under ett år i form av; sjukpenning, arbetsska-
deersättning och förtidspension.
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Befolkningsutveckling i kommunen

117oco -.

110x --

- 7 c c ST--.-------

Anm. : 6efolkningstalet fdr 1994 avser 94-06-30

Diagram 1

Andelen personer med utländsk bakgrund i Navestad har hela tiden varit ca 30%. (Siff-
ran avser hela Navestad). För enbart Guld- och Silverringarna var andelen i början av
1994 större, ca 46%. Motsvarande siffra för hela kommunen varr 9-11%. År 1994 kom
den största gruppen, ca 36%, av invandrarna från BosnienHercegovina.

III-ochlltflNtlllllfl

Många har flyttat till respektive från Navestad under åren. Av dem som bodde i Naves-
tad 1988 bodde 50% kvar 5 år senare. Det är en lägre andel än i de flesta andra stadsdelar
i Norrköping. Tex gällde för Hageby 57% och för Vilbergen 64%. Utflyttningen ökade
under 1993.

Befolkningsutveckling i Navestad och i Vilbergen

2 Q Q h hcc-ccc~----,~,0. s 3 9 3 0. 2 8 E E
Novestad - - - V i l b e r g e n

Anm.: Befotkningstalet 151 1994 avser 94-06-30

Diagram 2
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Av dem som bodde i Navestad 1992 flyttade 26% från Navestad under 1993 medan mot-
svarande 17% flyttade in. Från de båda ringarna flyttade mer än en tredjedel - flest från
Guldringen. En vändning skedde under 1994 så att inflyttningen var större än utflytt-
ningen. Under de tre första kvartalen 1994 ökade befolkningen i hela Navestad med 471
personer. En stor del av dessa är flyktingar.

UtblldnlnB
År 1990 hade knappt hälften av alla män i Navestad och något mer än hälften av kvin-
norna enbart grundskoleutbildning. En dryg tredjedel hade gymnasieutbildning och 5-
6% eftergymnasial utbildning.

Arbete och arbetsläshot
1 oktober 1994 var 8% arbetssökande i Navestad (avser hela kommundelen) och något
under 7% i kommunen som helhet. 1 åldrarna 18-24 år var det 13% mot 11% i hela
kommunen. Det var alltså ingen markant skillnad i förhållande till kommunen i dess
helhet. När personer som var föremål för arbetsmarknadsåtgärder lades till blev siffror-
na 12% i Navestad och 11% i kommunen som helhet. För ungdomar gällde 21% i Na-
vestad  och 22% för hela kommunen. Förvärvsarbetsgraden är låg, ca 50 %.

Förviitvsarbotando  mod Leoted  rOSltOktlV0 arbetsolats I området
Av 682 st förvärvsarbetande män med bostad i Navestad, har 30 st arbetsplats i området
medan 582 st arbetar någon annanstans i kommunen. Av kvinnorna är motsvarande
siffror 585 st förvärvsarbetande, 60 som arbetar i området och 510 som arbetar på annan
plats i kommunen.

Av de män som har arbetsplats i området, 195 st, har 30 st bostad i området och 125 st
bor någon annanstans i kommunen. Av de 363 kvinnor som har arbetsplats i området
har 60 bostad i området och 265 st på annan plats i kommunen.

Inkomster
1 statistik över inkomster, d v s sammanräknad förvärvsinkomst (Källa: Inkomstregistret
1992) för personer över 20 år ligger medelbeloppet ungefär 20 000 kr lägre för Navestad
(ca 137 000 kr) än för hela kommunen.

Guld- och Silverringarna är de två områden som har lägsta andelen (ca50%)  personer
med inkomst av arbete av samtliga personer i kommundelen i åldern 18-64 år. De har
lägsta andelen även bland höginkomsttagarna, i det här fallet arbetsinkomst över 199 000
kr.

Även då det galler disponibel inkomst, dvs då skatt räknats bort och barnbidrag, bo-
stadsbidrag, KBT, socialbidrag och dylikt har lagts till ligger Navestad ca 14 000 kr un-
der motsvarande belopp för hela kommunen (Kalla: INKOPAK  1992).

Kommersiell service och arbetsplatser i Wavestad
Avsikten med Navestad var från början att ha en väl utbyggd kommersiell service och
arbetsplatser av skilda slag i området. Sviktande konjunkturer och låg köpkraft bidrog
till att arbetsplatserna begränsades till i huvudsak offentlig service. Även den kommersi-
ella servicen begränsades. För närvarande finns i centrumhuset en mindre livsmedelsbu-
tik, spel- och tobaksbutik, bibliotek, fyndbutik, frisör, “Post-i-butik”, restaurang, Na-
vestad  Infocenter, Tingsta  Församling, friskvårdsanläggning samt bageri.

1 övrigt kan nämnas att kontaktcentrum öppnades i mars 1977 i Silverringen med hjälp
av b1.a. Hemgården. 1 området finns distriktsköterskemottagning med barna-
vårdscentral.

På 80-talet byggdes Navestads arbetsplatsområde. Flera företag finns etablerade inom
arbetsplatsområdet.
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Problembeskrivning
Problemen i Navestads ringar är många. Förvärvsarbetsgraden är låg. Många har språk-
svårigheter, sociala eller ekonomiska problem, höga ohälsotal och dålig läs- och skriv-
kunnighet. Navestad har också länge haft problem med utflyttning och därmed mins-
kande underlag för service och svårigheter med outhyrda lägenheter. Sviktande kon-
junkturer och låg köpkraft har bidragit till att arbetsplatserna begränsats till i huvudsak
offentlig service. Även den kommersiella servicen är begränsats.

Det finns med andra ord mycket få arbetstillfallen i Navestad. Den stora obalansen i
Norrköping med bostäder söder och arbetsplatser i norr förstärker bristen på arbetsplat-
ser i närheten av hemmet för de boende i Navestad. Den största delen av den yrkesverk-
samma befolkningen pendlar därför till sin arbetsplats, som i huvudsak utgörs av
Whirlpool och Ericsson, båda norr om staden. Många av de yrkesverksamma i Navestad
arbetar vid den sortens större industrier. Denna typ av arbete är dock successivt på väg
att försvinna i takt med datorisering och effektivisering, vilket kan innebära att en stor
del av arbetstagarna på sikt kan komma att förlora sina arbeten.

De flesta som bor i Navestad är invandrare, ungefär 30 olika språk talas här. Invandrar-
na som kommer från många olika länder har skilda kulturer med sig i bagaget till Sveri-
ge. Framför allt har det visat sig att invandrarnas utbildningsnivå är mycket låg och
språkkunskaper är dåliga. 1 flertalet länder är kvinnan av tradition den som mest är
hemma och sköter om barn och hushåll. Det gör att många av kvinnorna har mycket
dåliga kunskaper i svenska språket. 1 flera fall är dessutom förkunskaperna i hemspråket
så dåliga att det är frågan om analfabetism.

Den mycket stora andelen personer som saknar inkomster av arbete bidrar tillsammans
med den höga andelen bidragstagare att befolkningen i området inte kan betraktas som
köpstark. Det innebär problem för redan etablerade verksamheter men också för möj-
ligheterna att starta nya. Den kundkrets som i första hand är aktuell torde vara den egna
befolkningen eftersom Navestad idag inte är en plats man åker till för att handla eller
uträtta andra ärenden.

Den höga arbetslösheten, låga utbildningsnivån och stort bidragsberoende bidrar troli-
gen till den låga initiativförmåga som förefaller prägla de boende i området. Vägen till att
bli egen företagare är mycket lång.

Förändrin@Sinitiativ
1 Navestad har det de senaste åren etablerats några nya verksamheter, dels i centrumhu-
set, dels i tomma bostadslägenheter i ringarna. Några av verksamheterna är ett resultat
av Kunskapsringens verksamhet i området. Kunskapsringen är en del av projektet “Nya
Navestad” och har initierat olika typer av verksamheter belägna främst i Silverringen.
Bland Kunskapsringens verksamheter i Navestad finns en möbel- och cykelverkstad, en
systuga, ett vandrarhem och ett bageri. 1 Kunskapsringens regi finns också en catering-
firma, belägen i Hageby.

Det har också funnits en mindre livsmedelsbutik, inhyst i en före detta bostadslägenhet i
Guldringen. Butiken är sedan länge stängd, men finns med i nedanstående analys för att
belysa problematiken med att etablera en verksamhet i bostadsområden. Initiativtagare
till butiken var en privatperson, hemmahörande i Navestad.

Projekt “Nya Wavestad”
Uppdraget med “Nya Navestad” går ut på att genom ett långsiktigt arbete bland de bo-
ende och arbetande i Navestad starta en förändringsprocess och genom samverkan mel-
lan b1.a. kommun, företag och andra intressenter förnya och starka Navestad.

Projektet startade 1994  på grund av den besvärliga situationen som rådde i området.
Under åren 1992-93 förlades här en flyktingförläggning. Det stora antalet invandrare
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gjorde att många stabila familjer flyttade från området, vilket resulterade i cirka 600 lä-
genhetsvakanser. Boende och arbetande i området befarade nedläggning av skola, affärer
med mera och samlade till politiskt möte som resulterade i ett projekt som kom att kal-
las “Nya Navestad”.

Projektet leds av Kommunstyrelsen i Norrköping. 1 projektet samarbetar skola, fritids-
gården Frinavet, Socialförvaltningen, RIA (rehabilitering i arbete), Marieborgs folkhög-
skola, ABF Norrköping med omnejd, Korpis, Hyresbostäder, Östgöta Coop Center
samt föreningar i området.

Det övergripande målet med “Nya Navestad” är att förbättra den fysiska och sociala
miljön för de boende i området, utlokalisera ett medborgarkontor (Navestad Info Cen-
ter), starta verksamheter inom fritidsgården Frinavet samt satsa på utbildning och frisk-
vård via Kunskapsringen. Bland grundtankarna finns ett mångsidigare Navestad där den
inre och yttre miljön är attraktiv och kan påverkas av de boende samt att i processen
använda resurspersoner från bostadsföretag, organisationer och kommun m.fl..  Vidare
önskar man göra verksamheten i området mer varierad genom bland annat fler arbets-
platser och kommersiell och offentlig service.

Ledningsgruppen för Nya Navestad består av fem politiker samt en representant från
Hyresbostäders styrelse. 1 projektgruppen medverkar två beställare från Södra Kom-
mundelsförvaltningen, enhetscheferna vid Silverdansen, Rullbandet, Frinavet och Na-
vestad  dagcentral, två representanter för Hyresbostäder och en representant från vardera
Hyresgastföreningen, Tingstad församling, Södra kommundelsförvaltningen, Kvinno-
navet och Navestadskolan. Projektledaren är tillika socialchef i Norrköpings kommun
som till sin hjälp också har en projektsekretarare.

Ombyggnad av Wavestads ringar
Norrköpings kommun har ansökt om att få ekonomiskt stöd från regeringen för att på
ett miljövänligt sätt bygga om ringarna i Navestad. Hyresbostäder, Skanska och Norr-
köpings kommun ska satsa ytterligare pengar på att förverkliga projektet. Nyckelorden
för ombyggnadsförslaget, som går under benämningen “Ringdansen”, är miljöanpass-
ning och småskalighet. Ringarna ska delas upp i något som kan liknas vid “tårtbitar”,
där varje tårtbit blir ett eget kvarter. På så sätt hoppas man kunna skapa en mer intim
bostadsmiljö där varje huskropp får en “egen” gård. Kretsloppstänkandet genomsyrar-
hela projektidén och projektgruppen för “Nya Navestad” menar att Navestad kommer
att bli ett unikt projekt i Sverige som kan verka som föredöme för liknande satsningar
på miljonprogramsområden runt om i landet.

En grundtanke i ombyggnadsprojektet är att de boende ska engageras i det fortsatta ar-
betet med omdaningen av Navestad så att de själva ska kunna påverka utformningen av
sitt bostadsområde. Projektet “Nya Navestad” kommer att spela en huvudroll i arbetet
med att skapa arenor för de boende att mötas på och diskutera områdets framtid.

En del av förslaget är att 400 av ringarnas ca 1600 lägenheter monteras ner för att åter-
användas och byggas upp i Lettland. Minskningen av antalet lägenheter innebar dock
inte att någon måste lämna Navestad då det i dagsläget finns en stor andel tomma lägen-
heter.

Kunskapsringen
Kunskapsringen i Navestad utgör numera en del av projektet “Nya Navestad”. Verk-
samheten startade 1993 och syns på flera håll i Navestad, både i bostadsområdet och
centrum. Idag finns nästan 300 deltagare i Kunskapsringen. De är både män och kvin-
nor, svenskar och invandrare från 15-20  olika länder.

Kunskapsringen är ett projekt inom Marieborgs folkhögskola. 1 en styrgrupp ingår även
ABF, arbetsmarknadskontoret, arbetsförmedlingen, socialförvaltningen, försäkringskas-
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san och Östgöta Coop Center. Verksamheten finansieras av Norrköpings kommun,
statliga folkskolebidrag och anslag ur EU:s Mål 3-fond.

Projektet förverkligas av ett trettiotal anställda som bl a arbetar som folkhögskollärare,
handledare, friskvårdskonsulent och kurator. Speciella funktioner finns också såsom
kooperativledare och fastighetsansvarig.

Varksamhatens mål

Kunskapsringens mål är att nå ut med folkbildning till lågutbildade grupper som inte
vanligtvis tar del i vuxenutbildning. Undervisning mm sker främst till invandrare. Kun-
skapsringen försöker stärka deltagarnas svenska och ge andra kunskaper som förbättrar
möjligheterna för dem i studier eller arbetsliv. Tillsammans bygger man upp kooperativ
som ska leda till arbete och service för de boende i området.

Deltagarna

Nedanstående statistik är Kunskapsringens egen och baseras på 1996 års verksamhet.

Var bor deltagarna?

Kvinnor A n t a l  A n d e l Män Antal Andel

Navestad 71 41% Navestad 22 24%

Hageby 45 26% Hageby 24 26%

Klockaretorpet 9 5% Klockaretorpet 4 4%

Marielund 1 1% Marielund 4 4%
övr. Norrköping

Summa

49 28% övr. Norrköping 39 42%*>.
175 100% Summa

1, _ <<,
93 ,j poo9c,

Av kvinnorna som deltar i Kunskapsringen bor närmare hälften i Navestad. Övriga bor
runt om i Norrköping. Av männen är motsvarande siffra cirka en fjärdedel.

Åldersfördelning

Kvinnor Antal

20-29 24

30-39 64

40-49 60

50-65 24

Andel Män

14% 20-29

37% 30-30

34% 40-49

14% 50-65

A n t a l  A n d e l

9 10%
29 32%

29 32%

22 24%

över 65 3 2%
.,< jl d_ <<
S&&a 175' 1UOYo

över 65 3 3%,.
s&&:  *:. 92

Kvinnorna som deltar är till största delen mellan 30-39 år respektive 40-49 år. Hela 37%
respektive 34% tillhör de åldersgrupperna. Motsvarande siffra för männen är cirka en
tredjedel för båda åldersgrupperna.

Tidigare skolgång (i hemlandet)

Kvinnor Antal Andel Män A n t a l  A n d e l

0-3 år 49 29% 0-3 år 16 18%

4-7 år 34 20% 4-7 år 18 20%

avsl. grundskola 36 21% avsl. grundskola 17 19%

gymnasial utb.

‘summa

51 30%

’ 170  iou%

gymnasial utb.

Summa- _>

38 43%.s
89 =- ;K$#l
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Närmare en tredjedel av de deltagande kvinnorna har endast 0-3 års utbildning från hem-
landet. En femtedel har gått i skola 4-7 år respektive har avslutad grundskola bakom sig.
Gymnasial utbildning har en tredjedel av de kvinnliga deltagarna. Av männen har en
femtedel av deltagarna gått i skola endast 0-3 år i hemlandet. En femtedel har gått i skola
mellan 4-7 år respektive har avlutad grundskola bakom sig. Nästan hälften av männen
har gått gymnasium.

Ankomst till Sverige (av de invandrade deltagarna)

Kvinnor Antal  Andel

1975-79 11 8%

1980-84 4 3%

1985-89 70 49%

1990 12 8%

1991 9 6%

1992 10 7%

1993 19 13%

1994 5 3%

1995 3 2%

Män

1975-79

1980-84

1985-89

1990

1991

A n t a l  A n d e l

0 0%

2 3%

21 27%

12 15%

5 6%

1992 19 24%

1993 14 18%

1994 6 8%

1995 0 0%
Surxuna 143 iQU%

Närmare hälften av kvinnorna har kommit till Sverige under åren 1985-89. Även bland
männen kom drygt hälften mellan åren 1985-89 samt under 1992. En tiondel av kvin-
norna och en femtedel av männen kom under 1993.

Hemland

Kvinnor Antal  Andel Antal Andel-Män

Syrien 32 18%

Chile 29 17%

f. Jugoslav. 25 14%

Sverige 23 13%

Iran 17 10%

Libanon 15 9%

Turkiet 14 8%

Thailand 5 3%

Polen 3 2%

Filippin. 2 1%

Finland 2 1%

Irak 2 1%

Colombia 1 1%

Eretria 1 1%

Somalia 1 1%

Sri Lanka 1 1%

Zaire 1 1%

S u m m a 174 1 0 0 %

f. Jugoslav. 27 31%

Syrien 11 13%

Libanon 11 13%

Iran 9 10%

Chile 9 10%

Sverige 6 7%

Irak 5 6%

Somalia 4 5%

Turkiet 2 2%

Polen 2 2%

Nigeria 1 1%
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Cirka en femtedel av kvinnorna har Syrien respektive Chile som hemland. Därefter
kommer de flesta invandrarna från Jugoslavien och Iran. 1 övrigt kommer en ungefär en
tiondel av Kunskapsringens kvinnliga deltagare från b1.a. Sverige, Libanon respektive
Turkiet. En tredjedel av männen kommer från Jugoslavien. Från Syrien respektive Li-
banon kommer drygt en tiondel. Både från Iran och Chile kommer en tiondel av de
manliga deltagarna.

Hemspråk

Kvinnor Antal Andel Män Antal Andel

arabiska 40

spanska 30

serbokratiska 23

svenska 23

syrianska 19

persiska 17

kurdiska 5

thai 5

polska 3

albanska 2

finska 2

tagalog 2

lingala 1

somaliska 1

tamil 1

23%

17%

13%

13%

11%

10%

3%

3%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

serbokratiska 26

arabiska 22

persiska 10

spanska 9

svenska 6

syrianska 5

somaliska 4

polska 2

albanska 1

luo 1

30%

25%

11%

10%

7%

6%

5%

2%

1%

1%

turkiska 1 1%

Summa
“‘1  ,s,,,

‘,I. 87 m&

Summa 174 1 0 0 %

Bland språken som talas bland både kvinnorna och männen är närmare en fjärdedel
arabiska. Knappt en femtedel av de kvinnliga deltagarna talar spanska medan det spanska
språket endast talas av en tiondel bland männen. Bland männen talar en tredjedel serbo-
kratiska medan endast en tiondel bland kvinnorna har serbokratiska som hemspråk.
Både bland männen och kvinnorna talar drygt en tiondel persiska. Bland kvinnorna
talar drygt en tiondel svenska medan det bland männen endast är drygt en tjugondel.

Starta vårathrbetsrlngen

Bland Kunskapsringens kurser finns en kurs som kallas för “Starta Vårat/Arbets-
ringen”. Deltagarna inhämtar kunskaper som behövs för respektive projekt och bygger
tillsammans med handledare upp kooperativ. Kursen hade under 1996 46 stycken delta-
gare men antalet 1997/98  har sjunkit till ca 40. Syftet med kursen är att de teoretiska
studierna ska varvas med yrkesträning.

Målsättningen med kursen är att skapa arbete och försörjning till 50 deltagare fram till
1999, i kooperativa företag inom bostadsområdet. Kooperativens inriktningar är basera-
de på behov i bostadsområdet och utifrån deltagarnas kompetens och intresse. Inom
treårsperiodens slut ska kooperativen vara ekonomiskt självbärande och drivas vidare av
Kunskapsringens deltagare.

Bland deltagarna finns långtidsarbetslösa som är boende i området, ungdomar som avslu-
tat grundskolan men inte är motiverade till vidare studier, medelålders och invandrade
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kvinnor. Många av deltagarna har aldrig varit inne på den svenska arbetsmarknaden. 1
grupperna blandas kön, olika åldersgrupper, invandrare och svenskar.

Utbildningen pågår under fem terminer och innehåller en teoretisk och en praktisk del.
1 de teoretiska studierna är deltagarna indelade i fem olika grupper beroende på utbild-
ningsbakgrund och språknivå. Den teoretiska delen innehåller förutom svenska och
matematik, bland annat formulering av verksamhetsidéer, verksamhetsplaner, mark-
nadsundersökning, marknadsföring, kalkylering, ekonomi, bokföring, bokslut, IT-
teknik för företaget, lagar och avtal, olika företagsformer, myndighetskontakter, byg-
gande av nätverk, kulturkunskap, arbetsmarknadens parter och ansvarsfrågor.

1 yrkesträningen är deltagarna aktiva i de olika kooperativa verksamheterna. Den prak-
tiska delen sker i uppbyggande av kooperativen under projektets gång. Här omsätts de
teoretiska studierna omedelbart i praktiskt arbete samtidigt med träning och yrkesinsat-
ser inom kooperativets egentliga sysselsättning. Den praktiska träningen ska successivt
övergå i ett avlönat arbete, med avtalsenlig lön och i samma takt minskar samhällets
kostnader.

1 kursen ingår att träna demokratiskt och kooperativt tankesätt. Deltagargruppen består
av både svenskar och invandrade med olika utbildningsbakgrund och studieförutsätt-
ningar. Kunskapsringen bedriver följande kooperativa verksamheter i området:

Hantverksringen

- Möbel- och cykelverkstad

- Systuga

- Om-igen-butik (setondhand)

Matringen

- Bageri

- Vårt kök (cateringfirma i Hageby)

Serviceringen
- Vandrarhem

- Städ- och servicegruppen

Varje kooperativ har en handledare för stabilitet och undervisning som rör den praktis-
ka delen. Det finns också en mentor till varje kooperativ och dess handledare. Koopera-
tiven får ekonomisk starthjälp till hyror, inköp av träningsmaterial, utvecklingskostna-
der och transporter.

Kunskapsringen har en skyddskommitté sammansatt enligt gällande regler. Huvud-
skyddsombudet, Margareta Johansson, finns hos huvudmannen för verksamheten, Ma-
rieborgs Folkhögskola. Starta Vårat har två representanter i kommittén.

Verksamheter, lokaler och tillstånd
Trots svårigheter har vissa verksamheter kunnat etableras i bostadsområdet. Nedan föl-
jer en beskrivning av några av verksamheterna samt lokalerna de är belägna i. Genom
intervjuer har det framkommit vilka ombyggnader och tillstånd som är nödvändiga för
att lokalerna och verksamheterna ska uppfylla krav på funktion, halsa och säkerhet. Av
intervjuerna framgår också de möjligheter och hinder som kan finnas vid etablering av
verksamheter i ett befintligt bostadsområde. Det bör poängteras att beskrivningen inte
gör anspråk på att i alla avseenden vara fullständig.
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Bild 7: Möbel- och cykelverkstadens lokalisering i Navestad

Tllletånd,  yttrande och ävrlllt som behav vld bVNNl@IIlIröWtl~N8n.

Följande handlingar skall ingå i bygglovansökan för ombyggnad och ändrad använd-
ning:
.  B y g g l o v
l Bygganmälan
l Kontrollplan
l Konstruktionsritningar
l Teknisk beskrivning
l Brandskyddsdokumentation
l Sotaren
l Räddningsverket (skyddsrum etc.)
l Byggfelsförsäkring om mer än 50% av husets yta innehåller lägenheter

Nedan följer en översikt av gällande krav och erforderliga tillstånd för Kunskapsringens
verksamheter som är lokaliserade i bostadslägenheter i Silver- respektive Guldringen.
Bakgrund och förklaringar till åtgärder och eventuella avsteg ingår liksom berörda per-
soners åsikter.

Möbel- och cykelverkataden

Sedan sommaren 1997 finns en möbel- och cykelverkstad inrymd i en före detta gavellä-
genhet om tre rum och kök i en av ringarna, Silverringen. Verksamheten drivs av Kun-
skapsringen som också gjort i ordning lokalen för ändamålet.

Lokalen har efter ombyggnad också tjänat som cykelförråd under några år. Den är belä-
gen i entréplan med ingång direkt från gatan/gården.  Ovanför lokalen finns en bo-
stadslägenhet. Verksamheten är fördelad i de tre rummen medan kontor och matrum är
inrymda i den före detta bostadslägenhetens kök.

Bygglov. Enligt 3 kapitlet i Plan- och Bygglagen krävs bygglov för att ändra använd-
ningen från bostad till annan användning, t ex verkstadslokal. Ett tillstånd från bygg-
nadsnämnden krävs oavsett om den tilltänkta användningen strider mot planen eller
inte. 1 det här fallet anger detaljplanen för området endast bostadsbebyggelse (varför en
verkstadslokal inte kan betraktas vara i enlighet med planen).

Något bygglov är inte sökt för den ändrade användningen av lokalen. Förklaringen till
detta är, enligt handledaren Lars Falk, att verksamhetslokalen ses som en tillfallig lös-
ning i väntan på en permanent lokal som kan bli aktuell efter ombyggnaden av ringarna
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i Navestad. Av denna anledning beslutade Mary-Ann  Ekström vid Kunskapsringen och
Bengt Karlberg vid Hyresbostäder att åtgärden skulle vara tillfallig och lokalen gjordes i
ordning till en utbildningslokal som Lars Falk väljer att kalla verkstaden för. Falk menar
vidare att det inte finns något krav på att söka bygglov när det handlar om utbildnings-
lokaler, men säger också att man kommer att söka bygglov om verksamheten ska fortgå
för längre tid.

Mary-Ann  Ekström uppger att man haft stora svårigheter att hitta en lamplig lokal för
verksamheten. Ett tidigare alternativ, på Silverringen 20, dömdes ut av Brandförsvaret.

BBR94 och BKR94 (Boverkets bygg- respektive konstruktionsregler)anger  en rad krav
på bygghållfastheten i byggnadsdelar och lokaler. Vissa galler generellt, t ex stommens
hållfasthet. Andra beror på lokalernas användning. 1 detta fall ska konstruktionen klara
av att bara speciella och tunga maskiner utan att orsaka vibreringar o dylikt. Vidare gäl-
ler krav på högsta bullernivå mot intilliggande lokaler. 1 praktiken innebär det enligt
reglerna att antingen väggar, golv och tak eller enskilda maskiner måste förses med ljud-
isolering. Några sådana åtgärder är, enligt Falk, inte vidtagna för möbel- och cykelverk-
staden, trots att verksamheten är av bullrig art.

Avlopp. En avloppsskiljare som skiljer förorenat avlopp (t.ex. olja) från vanligt hus-
hållsavlopp kan vara nödvändig för en verksamhet av denna art men är inte installerad,
enligt Falk.

Tillgängligbet. Verksamhetens lokalisering på entréplan gör den lätt tillgänglig för per-
sonal och eventuella kunder. För inlastning av möbler och cyklar torde det inte vara
något större problem och inte heller utgöra någon störning för boende omkring. Dar-
emot innebar områdets uppbyggnad med en bilfri zon i ringarnas inre del längre sträcka
för varutransporter från parkering och angöring. Verksamheten har inte något större
kommersiellt syfte och alstrar inte stora besöksmängder med behov av parkering. Parke-
ring sker på bostadsområdets ordinarie parkeringsplatser. Kraven på handika@lgäng-
lighet  innebär att både personal och allmänhet ska ha tillgång till lokalen via erforderliga
dörrbredder samt handikapptoaletter. Detta krav är inte uppfyllt.

Personalutrymmen. Eftersom ca 6 personer har möbel- och cykelverkstaden som arbets-
och utbildningsplats krävs personalutrymmen. Kunskapsringen har låtit inreda dusch,
toalett och omklädningsrum, men särskilt pentry saknas.

ö~l88 tllltimd
Förutom bygglovet krävs också en rad tillstånd från andra myndigheter för att etablera
en verksamhet av detta slag:

Yttrande från arbetstagarorganisationen. Ett skyddsombud från arbetsplatsen ska god-
kanna arbetsmiljön. Kunskapsringens huvudskyddsombud har godkänt arbetsmiljön i
verkstaden.

Granneyttrande. 1 PBL 8 kap 22$, anges att byggnadsnämnden genom underrättelse skall
bereda b1.a. kända hyresgäster och boende som berörs, tillfälle att yttra sig över ansök-
ningen om åtgärden innebär en awikelse från detaljplanen. 1 det här fallet då något
bygglov inte är sökt, har byggnadsnämnden alltså inte kunnat ge berörda hyresgäster
och boende tillfälle att yttra sig. De boende invid den aktuella lokalen tillfrågades heller
aldrig av Kunskapsringen eller Hyresbostäder innan den togs i bruk för möbel- och cy-
kelverkstaden. 1 samband med det oväsen som fördes när lokalen började göras i ordning
fick Alf Karlsson med familj, som bor ovanför lokalen, reda på vad som var på gång.
Karlsson gick ner och frågade vad som försiggick och enligt honom visades inte någon
hänsyn till dem. Familjen upplever att deras synpunkter inte togs på allvar, varken då
eller senare när verkstaden var ett faktum och man kände sig störda av verksamheten.

Brandförsvaret har krav på två av varandra oberoende utrymningsvägar. 1 samband med
Kunskapsringens ombyggnad av lokalen gjordes en brandsyn som innebar att den be-
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fintliga entrén från trapphuset åter igen öppnades efter att ha varit igenspikad under
perioden då lokalen fungerade som cykelförråd. Brandförsvarets krav på utrymning var
därmed uppfyllt. För brandfarliga varor krävs ett särskilt tillstånd, som i detta fall inte är
sökt. En representant för Kunskapsringen uppger att endast små mängder (ca 10 1) lack-
färg och förtunning förvaras i lokalen.

Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten Beroende på antal och typ av maskiner finns det för en
verkstadslokal av detta slag funktionskrav på ventilation antingen med FTX-system
(från/tilluft och återvinning) eller punktutsug vid maskiner som alstrar exempelvis
damm. Något annat ventilationssystem än det som förser bostadslägenheterna finns inte.
Enligt Falk ansåg man det vara alltför kostsamt att installera ett nytt ventilationssytem.
“Dessutom använder vi bara vattenbaserade farger och vanligt trälim, så några giftiga
ämnen är det inte fråga om” säger Falk.

De boende ovanpå anser dock att det luktar starkt av målarfärg och fernissa. “På som-
maren är det värst, då kan vi inte ens ha öppet fönster utan att störas av de starka luk-
terna” menar Alf Karlsson. De anser att ha en möbel- och cykelverkstad som granne är
bland det värsta de varit med om. Det bullrar och luktar starkt. Flera gånger har de
framför sina synpunkter och klagomål både till Hyresbostäder och Kunskapsringen utan
att se något resultat, berättar Karlsson.

Falk menar dock att det inte bullrar nämnvärt från verksamheten. Taket är dessutom
försetts med extra bullerdämpning. Visserligen medger han att de förde oväsen när loka-
len gjordes i ordning, men i övrigt använder de inte några bullrande maskiner som kan
störa. Det finns en bandsåg, cirkelsåg, excenterslip och borrmaskiner i lokalen. Man
använder bara så kallade migsvetsar och inte några stora bullriga svetsar, och de gånger
de använt andra typer, har de hållit till utomhus, berättar han. Han poängterar också att
det är en utbildningslokal och att verksamheten slutar vid 16-tiden på eftermiddagarna,
så någon störning kan verksamheten inte utgöra, menar han.

Reflektioner och 8WUt8IId8  kOINIII8IIt8M
En detaljplaneändring är nödvändig om något bygglov ska kunna utfärdas för en verk-
samhet som denna. Användningen av lokalen som verkstadslokal strider mot gällande
detaljplan. Claes Elgström, bygglovhandläggare vid kommunens bygglovkontor, menar
att det med gällande plan därför förmodligen aldrig hade utfärdats något lov för denna
verksamhet, inte ens ett tillfalligt.

Enligt gällande bestämmelser borde därför bygglov ha sökts för möbel- och cykelverk-
staden. Kunskapsringen har fel i sin bedömning att bygglovkrav inte gäller. 1 de flesta
fall är det fastighetsägaren, i det här fallet Hyresbostäder, som är ansvariga för att bygg-
lov sökes och att myndigheternas krav uppfylls.

Vid bygglovprövningen kan byggnadsnämnden se lite genom fingrarna när det gäller
vissa av kraven eftersom verksamheten är tillfallig. När det galler hälsa och säkerhet är
dock kraven mycket viktiga eftersom det annars kan innebära fara för människors liv.
Brandkraven är sådana krav som är mycket viktiga att uppfylla, vilket man från Kun-
skapsringens sida också gjort. Krav på omklädningsrum o.dyl. kan i detta sammanhang
ses som mindre nödvändiga då de kan vara mycket dyrbara för byggherren samtidigt
som avsaknad av det inte innebar någon fara för deltagarna.

Vandrarhemmet
1 Kunskapsringens regi finns också ett vandrarhem i området som öppnades i juni 1996.
Sexton bostadslägenheter i Silverringen har av deltagarna förvandlats till vandrarhem
med sammanlagt 48 rum för lång- eller korttidsbesökare. Idén är att de boende helt skö-
ter sig själva men Kunskapsringen kan även ordna med både frukost och lunch.
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Bild 8: Vandrarhemmets lokalisering i Navestad

Bygglov. För vandrarhemmet söktes i efterhand, juni 1997, ett tillfälligt bygglov som
beviljades i januari 1998. Bygglov krävs eftersom verksamheten strider mot gällande
planbestämmelser som anger bostadsändamål. Verksamheten är ej ett renodlat bo-
stadsändamål utan har ett kommersiellt syfte, trots att det handlar om boende. Därför
galler särskilda bestämmelser. Bland annat galler anmälningsplikt enligt 12s i hälso-
skyddslagen.

Ur byggnadsteknisk synpunkt fanns en rad krav att uppfylla för att bygglov skulle ut-
färdas. Antalet rum begränsades, beroende på krav från miljö- och hälsoskyddskontoret
vad gäller entré till vandrarhemmet. Vid större antal rum för uthyrning galler att entrén
måste vara skild från de boendes. 1 detta fall finns endast ett gemensamt trapphus för
boende och gäster till vandrarhemmet, varför rumsantalet istället begränsades.

Vidare gäller andra ventilationskrav än för renodlade bostäder liksom ljtidisoleringskrav
mellan de enskilda rummen. “1 det här fallet har nog kommunen varit lite snälla på någ-
ra av dessa punkter” säger Per Larsson på kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.
Bland annat har vanliga lägenhetsväggar mellan de enskilda sovrummen tillåtits trots att
det egentligen finns krav på att det ska vara samma ljudisolering som i väggar mellan
lägenheter. Inte heller har det ordnats med något särskilt ventilationssystem. De ventila-
tionskrav som gäller för bostäder har fått gälla även för vandrarhemmet.

Brandförsvaret har krav på två av varandra oberoende utrymningsvägar. Detta gick inte
att ordna inom byggnaden. Kunskapsringen blev istället tvungna att uppfylla kravet
med utrymningsstegar från varje rum. BBR94 anger också krav på att varje gästrum eller
svit skall utformas som en egen brandcell och att utrymningslarm skall installeras om
det rör sig om fler än 9 gäster eller 5 uthyrningsrum. Dessa krav har Brandförsvaret ac-
cepterat att Kunskapsringen inte uppfyllt. Någon särskild brandcellsindelning är inte
gjord, de ursprungliga lägenheterna utgör brandceller, med undantag för fyra lägenheter
i ett trapphus, dar köken försetts med speciella branddörrar, så att rummen kan hyras ut
till olika gäster. 1 samtliga lägenheter finns det utrymningslarm installerade med rökde-
tektorer i trapphus och lägenhetshall.

Tillgängligbet. Hiss finns inte i huset, liksom inte heller i några övriga trevåningshus i
Navestad. Inga särskilda ombyggnader har gjorts för att öka handikapptillgängligheten,
men hygienrummen anses stora som de är. Vissa lägenheter har reserverats för gäster
med djur. Tillgänglighet med bil direkt till entré är begränsad på grund av bilfri zon.
Parkering sker på bostadsområdets ordinarie parkering, ca 100 m från entrén.

41



Ilavestad Förändringsinitiatiu i bOSIadS- och arbetsomrbdan  i llrrrköuing  Dch Wö

Bild 9: Systugans lokalisering i Navestad

Livsmedelshantering. När det galler vandrarhem dar gästen kan bli serverad frukost,
lunch etc., genom att mat tillhandahålles och serveras av vandrarhemmet, omfattas den-
na hantering av livsmedelslagens bestämmelser. Kök med tillhörande utrymmen skall
slutbesiktas och godkännas i vanlig ordning av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Samma
bestämmelser gäller för andra verksamheter som tillhandahåller mat.

När det gäller vandrarhem där gasten har med egna råvaror och lagar sin egen mat, om-
fattas inte verksamheten av livsmedelslagens bestämmelser (3$),  enligt Lars Eriksson,
miljö- och hälsoskyddsinspektör vid Norrköpings kommun. Denna verksamhet är att
beteckna som enskilt hushåll. Självklart skall man vid uppförande och inredande av
sådana kök, eftersträva att så långt som möjligt försöka leva upp till livsmedelslagens
intentioner ändå, säger Eriksson. Det ska med andra ord vara hygieniskt acceptabla plan-
lösningar även på dessa kök.

Eftersom Ringens vandrarhem inte tillhandahåller och serverar gästerna någon mat,
förutom i undantagsfall och då från cateringfirman i Hageby, omfattas inte verksamhe-
ten av livsmedelslagens bestämmelser. Köken är desamma som när lokalerna var bo-
stadslägenheter, varför planlösningar och liknande kan anses vara acceptabla.

Cateringfirman Vårt kök, hamnade i Hageby eftersom det inte fanns något kök i Naves-
tad som uppfyllde livsmedelslagens bestämmelser för kommersiell tillagning av mat. Att
inreda ett sådant kök i en befintlig lokal skulle medföra orimligt stora kostander.

ReflOktlOnCr och 8VSlUt8nde kemmentarer
Kunskapsringen och kommunen har löst bygglovet med kompromisser eftersom bebyg-
gelsen i framtiden ska byggas om. Det är inte några stora avvikelser det är fråga om,
avvikelserna kan anses rymmas inom detaljplanens ramar och de viktigaste bygglovkra-
ven har uppfyllts. Byggnadsnämnden har tummat på reglerna som ljudisolering mellan
de enskilda uthyrningsrummen. Däremot har brand- och utrymningskraven uppfyllts
till viss del.

Systugan
1 suterrängplan i Silverringen har Kunskapsringen etablerat en systuga i en före detta
daghemslokal. Verksamheten startade i nuvarande lokaler i februari 1997 efter att ut-
bildningen bedrivits i andra lokaler sedan september 1996. Verksamheten utgörs av
systugan samt ett mindre tvätteri med ett antal tvättmaskiner som totalt sysselsätter 2
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Bild 10: Bageriets lokalisering i Navestad

män och 6 kvinnor. Lokalerna delas med Omigen-verksamheten som säljer begagnade
kläder mm. Kooperativets inriktning är, förutom tvätteriet, att sy upp gardiner, båtka-
pell, större storlekars kläder samt att väva. Entrén till systugan ligger i suterrängplan,
alltså från ringarnas utsida

För den ändrade användningen från daghemslokal till systuga har Kunskapsringen inte
sökt något bygglov. Även här kan det vara tveksamt om de skulle fått lov, men troligt-
vis hade de nog det säger Elgström, bygglovhandläggare på kommunen. Det beror på
vilken typ av maskiner de använder och vilken bullernivå som förekommer i lokalen.
Det finns f.n. 1 tvättmaskin, 1 torktumlare och 1 torkskåp. Dessutom har ett extra kyl-
skåp satts in. Inga särskilda ombyggnadsåtgärder för t ex handikappanpassning har ge-
nomförts.

Vårt bageri
“Vårt bageri” är inte lokaliserad i en bostadslägenhet utan i Navestad centrum. Lokalen
är byggd och anpassad för verksamheten. Här presenteras handledarens och en deltaga-
res synpunkter på Kunskapsringens verksamhet och intentioner att kooperativen på
egen hand ska driva vidare de olika verksamheterna vid projektets slut.

Bageriet finns sedan november 1996 i en nybyggd lokal i Navestads nybyggda galleria.
Lokalen ordnade Kunskapsringens projektledare Mary-Ann  Ekström. Här arbetar hand-
ledare Helen Claesson tillsammans med sex deltagare från Kunskapsringen. En av dem
är Elisabeth Kheiroujan som kommer från Libanon och har varit i Sverige sedan 1987.
Idag bor hon i Klockaretorpet tillsammans med man och fyra barn.

När Elisabeth Kheiroujan kom till Sverige kunde hon inte ett ord svenska. Hon hade
inte heller någon längre utbildning med sig i bagaget från hemlandet. Där har hon arbe-
tat b1.a. som barnflicka, på en väskfabrik och på ett mejeri. Efter att ha genomgått Kun-
skapsringens kurs för grundskolekompetens, deltar hon nu i kursen “Starta Vårat”. Hon
har också lärt sig sy och deltagit i uppbyggandet av Vandrarhemmet. Nu arbetar hon på
bageriet, som hon kan tanka sig att ta över och driva vidare tillsammans med sina dött-
rar, när projektet slutar vid årsskiftet 98/99.

Claesson menar att möjligheten att någon av deltagarna tar över verksamheten tyvärr
nog är liten, men säger också att det är mycket svårt att svara på. Hittills är det egentli-
gen bara Elisabeth som har visat intresse, fortsätter hon. Man hoppas i alla fall att någon
tar över verksamheten och driver den vidare, vilket är meningen med projektet.
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Bild 11: Livsmedelsbutikens lokalisering i Navestad

Elisabeth Kheiroujan är ändå tveksam till att ta över verksamheten, berättar hon. Inte så
mycket p g a språksvårigheter och den byråkratiska och administrativa delen av verk-
samheten, den delen klarar döttrarna tror hon. De är duktiga på att rakna och skriva,
dessutom är de ju uppvuxna i Sverige så de är vana vid myndighetskontakter och sådant,
säger hon. Det som gör henne tveksam är mer rädslan över att inte kunna försörja famil-
jen och att behöva arbeta jämt. Dessutom skulle hon vilja öppna en cafeteria i anslut-
ning till bageriet, men eftersom det redan finns en restaurang med kaféverksamhet i
huset verkar det svårt. Den upptar den del som av Hyresbostäder är tillåten. Elisabeth
Kheiroujan vill också vara väl förberedd, så att hon inte plötsligt tvingas stänga verk-
samheten. “Det vore trist, inte bara för en själv, utan även för dem som vant sig vid att
stället finns”, säger hon. Elisabeth skulle dock aldrig starta en verksamhet helt själv utan
barnens och makens hjälp. “Det verkar för svårt”, säger hon.

Den köpsvaga befolkningen i Navestad ser Claesson som ett stort hinder i att starta en
verksamhet i området. Det måste ju vara lönsamt om man ska starta upp en verksamhet,
säger hon, och menar att man därför hela tiden måste anpassa affärsidén så att den passar
in i Navestad och den situation som råder för stunden.

Livsmedelsbutiken
År 1993 öppnade en glassbutik i Guldringen. En boende i området tog initiativ till verk-
samheten som så småningom blev en mindre livsmedelsbutik.

Initiativtagaren kontaktade egentligen Hyresbostäder angående en lokal i ett centrum-
hus. Vid den här tiden var det dock inte klart med centrumhusets vara eller icke vara
och man kom överens om en tillfällig lösning i väntan på att ett nytt centrumhus skulle
byggas. Verksamheten etablerades i en lägenhet på entréplan och 1996 söktes bygglov
för att utöka lokalen till att omfatta två lägenheter. Kommunens byggnadsnämnd god-
kände ombyggnaden. Ett permanent lov kunde inte utfärdas eftersom verksamheten
stred mot gällande detaljplan. Ett tillfalligt lov kunde dock utfärdas eftersom verksamhe-
ten ansågs innebära en mindre avvikelse från detaljplanen och ändå överensstämma med
planens syfte. Grannarna tillfrågades genom ett anslag i trappuppgången. Ingen hade
några invändningar så det tillfalliga lovet kunde medges.
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För att lokalen skulle kunna tjäna som butikslokal gjordes öppningar mellan de olika
rummen2.  Kraven på sophanteringen klarade man genom att använda befintliga utrym-
men i centrumhuset som livsmedelsbutiken dar förfogade över.

Bygglovhandläggare Claes Elgström på bygglovkontoret menar att det ofta blir just så-
dan här tillfälliga åtgärder eftersom etableringen egentligen strider mot gällande plan. 1
annat fall krävs en planändring.

Tillgängligbet. Kraven från Brandförsvaret på två av varandra oberoende utgångar upp-
fylldes med två entréer, en från det befintliga trapphuset och en nyupptagen entré för
kunder, samt en dörr i det före detta köket som vette mot en balkong.

Analys Navestad
Förutsättninoar  för etablering av verksambeter
Det stora antalet tomma bostadslägenheter kan i sammanhanget ses som en resurs vid
etablering av olika verksamheter i bostadsområdet. Flera av tjänstemännen på Norrkö-
pings kommun samt verksamma inom projekt “Nya Navestad” menar dock att flertalet
verksamheter inte är lämpliga att lokalisera i bostadslägenheter på grund av besvärliga
och kostsamma ombyggnader samt störningar för de boende. Detta bekräftades av de
studerade problemen. De flesta är inne på att det behövs fler arbetstillfällen i området
men menar att man måste hitta andra lösningar än att etablera verksamheterna i bo-
stadslägenheter.

Lars Carlsson som är projektledare för Nya Navestad menar att kommunens ambition
är att locka fram de förmågor finns bland de boende och också underlätta för dem att
starta egna verksamheter. Att ordna lokaler i anslutning till Navestad centrum är en del i
detta. Enligt Carlsson bör lokalerna ligga i anslutning till centrum och inte insprängda
bland bostäderna eftersom det kan innebara störningar. Carlsson berättar också att man
inom projekt “Nya Navestad” diskuterar möjligheten till en hantverksgata respektive
kontorsgata där de olika verksamheterna skulle kunna samlas. Vidare berättar Carlsson
att det under ringarna finns stora garageutrymmen som till stora delar står tomma på
grund av att många människor i Navestad inte har egen bil. Han menar att dessa out-
nyttjade ytor kanske skulle kunna användas för till exempel olika typer av hantverk. På
hantverksgatan respektive kontorsgatan skulle det kunna finnas sådan typer av verk-
samheter som Carlsson menar att invandrarna har god kunskap om; textil, läder, löd-
ning med mera. Man skulle kunna bilda en egen nisch och på så sätt locka folk utifrån
att besöka Navestad, menar han.

Stig-Arne Lång från Navestad Info Center, tillika projektsekreterare i “Nya Navestad”,
är inne på samma linje som Carlsson. Fler attraktiva arbetsplatser behövs i Navestad så
att utpendlingen kan vandas till inpendling. Lång tror också att inpendlare kan fungera
som positiva ambassadörer som dessutom är trovärdiga. “Kan vi tillskapa arbetsplatser
får vi också in fler vuxna i området under dagtid”, säger han. Lång berättar om de planer
som finns inom “Nya Navestad” om ett Cyber Skill  Centrum, en idé från Bristol för att
öka datakunskapen bland invånarna. En sådan verksamhet skulle kunna passa i ett bo-
stadsområde, tror Lång, som också berättar om planer på ett företagshotell i någon del
av ringarna. Man skulle kunna erbjuda billiga lokaler, gemensam reception etc.. Detta
kan riktas både till nyetablerade och redan etablerade företag. Det stora lockbetet skulle
vara billiga hyror, säger Lång.

Det finns dock problem med att etablera verksamheter i Navestad dels så länge etable-
ringarna strider mot gällande planer, dels vad gäller konkurrensvillkoren gentemot and-
ra företag i staden som finns inom samma branscher, menar Per Larsson, miljö- och
hälsoskyddsinspektör på Norrköpings kommun. Konkurrensvillkoren måste vara lika.

2 Planlösning före och efter ombyggnad, se bilaga 1
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Om man till exempel tummar på lagar för bygglov blir ju förhållandet orättvist, säger
han. Lagarna galler ju för alla och börjar man ge efter för krav och regler för att lättare
etablera verksamheter i Navestad, kommer företagare i övriga staden att utöva påtryck-
ningar att även de ska slippa dyrbara investeringar i ventilation etc., menar han.

Även Bengt Karlberg, distriktschef på Hyresbostäder, är av åsikten att det behövs fler
arbetsplatser i Navestad men menar, även han, att de inte nödvändigtvis behöver lokali-
seras inne i ringarna. Det finns, enligt Karlberg, inga direkta hinder från Hyresbostäders
sida för att starta verksamheter i området, beroende på typ av verksamhet förstås. Hy-
resbostäder har inga särskilda krav i samband med uthyrning av lokaler. Precis som vid
hyra av bostad, gäller att vederbörande ska ha betalningsförmåga och inte ha kriminellt
förflutet med risk för fortsatt kriminell verksamhet får inte förekomma, säger han.

Hyresbostäder har för närvarande inga planer på att utöka antalet lokaler för verksam-
heterna i ringarna, vilket till viss del beror på att det idag inte finns något intresse för
det, berättar han. Dessutom tror Karlberg att inte räcker med några enstaka småföreta-
gare för att området ska få ett uppsving, “ett större grepp måste tas” säger han. Karlberg
anser vidare att eventuella verksamheter i ringarna bör vara sociala näringar, t.ex. skolor
och daghem. Kontor och mindre hantverk såsom skomakeri, mindre plåtslageri, skinn-
bearbetning och sömnad kan också vara lämpliga, enligt Karlberg. Han poängterar att
det dock är mycket viktigt att aktiviteterna inte bedrives under kvällstid.

Per Larsson och Claes Elgström anser också att det finns många problem med att etable-
ra vissa typer av verksamheter i bostadslägenheter, insprängda i ringarna. Larsson ser
egentligen inte något syfte med att etablera arbetsplatser integrerat i bostadsområdet,
förutom för att minska transportbehovet för människor som pendlar kors och tvärs
över staden för att komma till sin arbetsplats. Men hur många människor är det som
arbetar inom sitt bostadsområde egentligen? frågar han sig.

Larsson och Elgström menar att till exempel en verksamhet av typen möbel- och cykel-
verkstad strider för mycket mot dagens detaljplan som anger bostäder. En detaljplane-
ändring är nödvändig för att det ska gå att bevilja bygglov för en sådan verksamhet. När
det galler planbeteckningen handel, som skulle kunna vara aktuell för flertalet verksam-
heter, ser de en risk i att verksamheterna så småningom utvecklas till något som från
början inte var avsett. Det kan till exempel gälla den lilla glassbaren i Guldringen. Glass-
baren utvecklas så småningom till livsmedelsbutik och en planändring görs från bostäder
till handel. Därefter finns möjligheten att lokalen övertas av en pizzeria, eftersom det
kan anses vara i enlighet med planens syfte, men som kan innebära längre öppettider
och mer buller. Risken finns också att det efter hand ges utskänkningstillstånd, vilket i
praktiken skulle kunna innebära ännu längre öppettider och ännu mer buller. “Denna
utveckling är svår att hindra och något vi bör tanka på vid etablering av verksamheter
integrerat med bostäder” säger Larsson.

Ett sätt att minska störningarna för de boende i området är förstås att samla verksamhe-
terna i delar av ringarna eller helt nya byggnader, precis som flera är inne på. Claes
Elgström har också en annan idé som innebar att bostads- och hantverkslokaler hyrs ut
ihop. Man skulle alltså själv bo ovanpå och bedriva sin verksamhet i lokalen under me-
nar han. Störningen till grannarna borde då minska eftersom det är den egna lägenheten
som blir närmaste granne.

Förutom störningar för de boende, kan bebyggelsens art vara en nackdel för verksamhe-
ter med transportbehov, tror Karlberg. För dessa finns dock alternativ i en framtida
ombyggnad menar han, och nämner de stora garageutrymmena under ringarna som ett
alternativ för tex lättare tillverkning. Transporterna kan i det fallet förläggas utanför
rmgarna.
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L&t intresse för att etablera företag i Wavestad
Intresset att etablera företag i Navestad är idag mycket litet, den uppfattningen har både
bostadsbolaget och flera tjänsteman från kommunen. Det låga intresset tycks finnas både
hos de boende själva och bland övriga som planerar att etablera sig någonstans i Norr-
köping. Orsakerna tros vara flera.

En stor del av Navestads befolkning är invandrare. Invandrarna har skilda kulturer och
erfarenheter från sina hemländer. Det visat sig att många av invandrarnas utbildningsni-
vå och språkkunskaper är mycket låga. Ibland har de knappast någon yrkesutbildning
alls, berättar Mary-Ann  Ekström vid Kunskapsringen.

Bakgrunden marks också bland annat i förmågan att skaffa sig ett arbete eller starta egen
verksamhet. Ekström berättar att många inte är vana att ta egna initiativ, de har alltid
tillhört den stora massan. Det tycks som om till exempel personer som härstammar från
Chile har svårare att ta initiativ till egen verksamhet medan personer från Iran ofta fin-
ner det som ett alternativ. Detta kan bero på att många i Chile ofta arbetat inom större
industrier medan man däremot i Iran har en starkare tradition att starta egna företag.

Språksvårigheter kan vara en del av förklaringen till varför det bland invandrargrupper
tycks vara litet intresse för att ta initiativ till att starta företag. Många har inte bara svårt
att tala, de kan inte heller läsa eller skriva på svenska. Inom Kunskapsringen har man
upptäckt att det ibland är så illa att de inte ens kan skriva och läsa på sitt eget hemspråk.

Inom Kunskapsringens kurs “Starta Vårat” utbildas och tränas just människor med låg
kompetens och liten yrkeserfarenhet i syfte att ta över och driva vidare någon av de
kooperativa verksamheterna. Hittills har dock inte intresset varit så stort bland delta-
garna. Helen Claesson, handledare vid “Vårt bageri” tror att bristen på intresse och ini-
tiativ beror på att det är många äldre som deltar i Kunskapsringen. De har inte längre
den kraft som behövs och många av deltagarna är mycket osäkra. Hon poängterar dock
att det trots allt bara gått ett år sedan projektet startade. Ju längre tiden går, ju fler
kommer förmodligen att våga ta steget, tror hon. De behöver bli varma i kläderna och
lära sig mer än bara t.ex. svenska och bakning. Företagsekonomi och andra ämnen är
mycket viktiga kunskaper om verksamheten ska gå runt, menar hon.

Gunnar Engdahl vid kommunens mark- och exploateringskontor, bekräftar att de är
lågt intresse för att starta eget bland boende i Navestad. De enda boende som han har
kommit i kontakt med vid förfrågningar om att starta företag, är de som velat starta
gatukök och liknande. För dessa är inte Navestad aktuellt.

Inte heller spekulanter på lämpliga lokaler och exploaterbar mark tycks ha något intres-
se av att etablera sig i Navestad. Obalansen mellan bostäder och arbetsplatser i Norrkö-
ping gör också att intresset för att etablera en verksamhet i Navestad är mycket lågt.
Idag finns bättre platser för etablering av verksamheter på annat håll. Norrköpings cent-
rum har en stor andel tomma lokaler som är mer anpassade för verksamheter av olika
slag och som utan större ombyggnader kan tas i anspråk.

1 Navestad finns t.ex. mängder av tomma lägenheter, med låga hyror, som med enkla
medel skulle kunna fungera som kontorslokaler, men detta efterfrågas inte i dagsläget.
Engdahl tror att en förklaring kan vara det faktum att det i hela Norrköping inte finns
någon efterfrågan på just kontor. Det finns ett stort utbud av lämpliga kontorslokaler i
centrala stan. Det faktum att det finns gott om parkeringsplatser i Navestad, medan det
är ett problem med för få i centrala stan, tycks inte heller locka någon att etablera sig i
Navestad.

Eriksson spekulerar om närheten till Hageby centrum, där all möjlig form av service
finns, kan vara en orsak till att det är svårigheter att etablera verksamheter i Navestad.
Det kan tänkas att den som planerar att starta en verksamhet ser Hageby som mer at-
traktivt eftersom det dar finns ett stort centrum med affärer, post, bank etc., samtidigt
som det kan tyckas vara mindre attraktivt för motsvarande etablering i Navestad på
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grund av avsaknaden av i stort sett all service. Det är troligt att man föredrar Hageby,
åtminstone om man själv funderar på att etablera en verksamhet inom handel, eftersom
man där får draghjälp av det utbud som redan finns.

1 närheten av ringarna i Navestad ligger Navestads arbetsplatsområde som byggdes på
1980-talet. Här finns ett tiotal företag etablerade och utrymme för flera. Det är tillverk-
nings- och hantverksföretag och bilförsäljning. Trots att Norrköpings kommun försökt
locka med låga markpriser och att området erbjuder goda markförhållanden, till skillnad
mot många andra ställen i staden, har intresset för att etablera sig här hela tiden varit
mycket lågt. Engdahl tror att det beror på flera faktorer.

För det första namns det långa avståndet från centrum som ett argument mot att etable-
ra sig här, trots att det geografiskt inte är längre hit än till arbetsplatsområdena norr om
staden, berättar Engdahl. Området tycks upplevas som långt bort. För det andra tycks
det, enligt Engdahl, råda någon slags ersättningsproblematik för företagare att ersätta
sina reparatörer etc. då de arbetar mer än ett visst antal km från hemmaföretaget. Detta
innebär att det blir dyrare för företaget om dess reparatörer etc. arbetar inom andra ar-
betsplatsområden som ligger utanför avståndsgränsen. För det tredje verkar Navestad ha
en mycket negativ klang, berättar Engdahl. Många tror att det stjäls och förstörs i områ-
det och vågar alltså inte etablera sig har.

Det verkar svårt att locka företag till Navestad. Vad beträffar arbetsplatsområdet menar
Engdahl att det inte är fråga om att “sälja”, det är snarare en fråga om att få företag att
etablera sig söder om staden.

Kommunen har sedan många år initierat företagsgrupper i de flesta arbetsplats-områdena
i staden dels för att företagarna ska få kontakt med varandra, dels för att kontakten med
kommunen ska förbättras. 1 Navestad finns det en företagarförening i arbetsplatsområ-
det och en för företagen i Navestad Centrum.

Även projektgruppen för “Nya Navestad” är medveten om problemen med arbets-
platsområdet. 1 verksamhetsprogrammet finns att läsa: “men bättre marknadsföring av
företagen och området som helhet behövs för att få fler företag dit. En form kan vara en
skylt vid infarten. En företagarförening är på väg att bildas. Kommunalt stöd till denna
påräknas. Särskilda priser för mark finns och kommer att krävas för VA-anslutning.
Ledningsgruppen ser det mycket angeläget för hela kommunen och speciellt för Naves-
tad och övrig kommundelar i söder att verksamhet finns dar och inte koncentreras till
de norra delarna av kommunen med allt vad det för med sig av transporter, tidsåtgång
etc.”

46

L. --



-,, -=.,,’J I

: Ph:. - -- j . . . -y -----

-.ua *‘: ”.; ..‘. N
A

Välliö Färändringsinitiatiu  i bostads- och arbstsemtiden  i Worrköuing  och VVxjti

Växjö

Bostäder och arbetsplatser
Växjö stad omfattar stadskärnan (centrum) det sammanhängande området runt denna
(Inre staden) samt de yttre stadsdelarna (Teleborg, Hovshaga, Sandsbro, Högstorp, Räp-
pe och öjaby). Boda e miljonprogramsområdet Araby och arbetsområdet Västra Mark
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tillhör den Inre staden. Det råder ingen obalans av bostader resp arbetsplatser mellan
olika stadsdelar i Växjö då bostadsområdena och arbetsområdena i Växjö är jämt förde-
lade över staden. Arbetsområdena är i huvudsak lokaliserade utefter huvudvägarna. Till
gruppen arbetsområden räknas både områden med en huvudinriktning mot industri
som Norra industriområdet och områden med inriktning mot handel och serviceverk-
samheter som Västra Mark.

Av kommunens drygt 41 000 arbetsplatser år 1990 farms 31 000 (76%) i Växjö stad. An-
talet arbetstillfallen har successivt stigit med 5 400 under 1970-talet  och med ytterligare
drygt 5 900 arbetstillfallen under 1980-talet.  Förvärvsfrekvensen låg år 1990 på 81% då
antalet förvärvsarbetade uppgick till 25 500 av stadens 31 600 i yrkesverksam ålder. An-
talet arbetstillfallen i Växjö stad översteg samma år antalet förvärvsarbetande med ca
5 200. Enligt uppgift hade då ca 6 000 av stadens invånare sin arbetsplats utanför staden
(utpendlare) medan 11 200 hade sin arbetsplats i staden men bodde utanför den (inpend-
lare). Nettoinpendlingen till Växjö stad ökade med ca 500 personer mellan 1985-90.

Av Växjös totalt ca 24 300 bostäder är ca 40% småhus (villor och radhus). Merparten av
bostäderna i Växjö stad tillkom under 1960 och 70-talen. Mellan 3 000 -4 000 lägenheter
är byggda före 1940. Kring skiftet 1969-70 byggdes mer än 1 000 bostäder/år men ge-
nomsnittet under 1970-talet var drygt 500 lägenheter/år.  Under åren 1980-90 har det
byggts i genomsnitt 320 lägenheter/&- och för de första fem åren på 1990-talet  har bo-
stadsproduktionen legat på i genomsnitt 370 lägenheter/år.

lediga lokaler i UäxjiV
Det finns en överkapacitet på lokaler i Växjö, mer än normalt och vad som behövs för
omflyttning e t c. Det galler framförallt kontorslokaler i innerstadsläge. Detta trots en
låg hyresnivå i jämförelse med andra storleksmassigt liknande städer i Sverige. Vad det
gäller produktionslokaler finns framförallt lokaler till förfogande på Norra Industriom-
rådet. Marknaden för lokaler kretsar idag i allmänhet och i Växjö i synnerhet kring om-
flyttningar av olika slag.

Traditionell tomtförsäljning går dåligt, delvis beroende på att marknaden fick sig en törn
i slutet av 80-talet. Enligt uppgift från kommunens näringslivsansvarige finns det privat-
personer som sitter med stora obebyggda arealer industrimark i Växjö och “det finns
inte en köpare varken här eller i fjärran”. Tidigare, fram till den stora krisen på 80-talet,
hade Växjö kommun en policy att köpa tillbaka såld mark om planerna av en eller an-
nan anledning gick i stöpet. Villkoret var att inga räntor för förfluten period betalades.
På så sätt fick köparen ändå tillbaka sin köpeskilling. När fastighetskrisen gjorde sitt
intåg sent 80-tal  ställde man politiskt inte längre upp på detta utan köparna fick stå sitt
kast. Denna situation påverkar nuvarande förhållanden och det sker en väldigt liten
försäljning av kommunal industrimark, eftersom det på marknaden finns ett överskott
av industrimark till mycket förmånliga priser från den tiden. Dessutom förekommer
utförsäljningar av industrimark som inhandlats till låga priser vid konkurser vilket pres-
sar priserna på tomtmark i Växjö. Kommunens tomtpriser överstiger dessa markpriser
och är därför inte attraktiva. Runt 1988-89 såldes ca 25 ha jungfrulig mark/&-, idag är det
några 1000m2/år.

Ont om bostadslägenheter i Miniö4
Det finns mycket få lägenhetsvakanser i Växjö. Både Växjöhem och Hyresbostäder
sammanfattar läget med att det för tillfallet är svårt att få tag i lägenhet i Växjö stad. Svå-
rast är det i de centrala delarna, där bostadsköerna är långa. Skillnader förekommer dock
beroende på olika bostadsområdens attraktivitet. Periodvis finns det lediga lägenheter i
Araby, men olika erbjudanden, exempelvis Ungdomsboende en 3:a för 3500kr  (Hyres-
bostäder) och Studentboende en 3:a för 3000kr  (Växjöhem) har medverkat till att det idag

3 Grundas på uppgifter från Växjös näringslivsansvarige.
4 Grundas på uppgifter från bostadsbolag i Växjö.
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finns väldigt få tomma lägenheter i området. Hyresbostäder nämner dock att det finns
en del större lägenheter i kv Skatan som under längre perioder står outhyrda.

Vad säger öP om framtiden?

“Den  sammanhål lna staden”

Växjö stad skall enligt riktlinjer som läggs fram i Förslag till översiktsplan för Växjö stad,
april-96 utvecklas enligt modellen “den sammanhållna staden”. Målet är att uppnå en
mer sammanhållen stad genom “en successiv utbyggnad av befintliga stadsdelar, ett ef-
fektivare och tätare markutnyttjande samt snävare avgränsning av bevarandeintressen
inom staden till förmån för ett orört landskap utanför.” (~3) Denna utbyggnadsstrategi
påverkar både framtida arbetsplats- och bostadslokaliseringar i Växjö i sin helhet.

Ett reflienalt  centrum

1 ÖJ’ 91 finns även mål som berör Växjö stads förhållande till omgivande region. Där
påtalas att “Växjö skall utvecklas till ett konkurrenskraftigt och attraktivt regionalt cent-
rum på ett sätt som gynnar hela regionen. För att åstadkomma detta på bästa sätt skall
det ske tillsammans med Alvesta. Också samarbetet med andra grannkommuner skall
intensifieras”(s9).  Här ses Växjö inneha i många hänseenden en ledande position i syd-
östra Sverige, dar ytterligare fördelar framförallt finns att hämta i en samverkan med
Alvesta. En strävan mot en utveckling av området Växjö/Alvesta  måste dock ske på ett
sätt som gynnar hela regionen, en utarmning av service och näringsliv i övriga orter i
länet tillåts inte “lika väl som en region behöver ett centrum behöver centrum sitt om-
land” (~12).  Blan annat namns att förutsättningen för att Växjö/Alvesta  området skalld
utvecklas som ett regionalt centrum är att kommunerna och regionen i övrigt har såväl
fungerande lokala arbetsmarknader som goda miljöer för boende och rekreation i tätor-
terna och på landsbygden. Ansträngningarna att utveckla näringslivet i Växjö/Alvesta
området bör enligt översiktsplanen koncentreras till sådana verksamheter som bygger
vidare på den kompetens och särart som finns i de båda orterna, t.ex. FoU-
verksamheten vid högskolan och det unika transportläget.

Arbetsulatser

Vissa antaganden om fördelningen av arbetsplatser inför tidsperioden 1990-2015 görs i
ÖP 91 men det betonas inledningsvis att det hela rör sig om grova skattningar. Av de
förväntade 7100 nya arbetsplatserna fram till år 2015 beräknas ca 30% tillkomma i bo-
stadsområden främst som arbetstillfallen inom barnomsorg, skolor, äldreomsorg, daglig-
varubutiker och annan service. 1 samma stycke nämns att det kan komma att bli aktuellt
även för andra arbetstillfällen inom dagens bostadsområden “man kan också rakna med
ett ökat inslag av icke störande företag i bostadsområdena.” (~19).  Vidare antas ca 18% av
de nya arbetsplatserna lokaliseras till innerstaden och ca 11% inom kontorsdominerade
områden, resterande ca 40% väntas tillkomma i trafikorienterade verksamhetsområden,
d v s i det som vanligen benämns arbetsområden. Idag tillhör en övervägande del av
företagen i sådana områden service- eller tjänstebranscherna.

Antaganden om det framtida bostadsbyggande är starkt knutet till befolkningens stor-
lek, ålderssammansättning samt antal personer i ett hushåll. Dessa variabler bestämmer
behovet av bostäder. Antaganden har gjorts, att det för Växjös del behövs 42600 bostä-
der år 2015 vilket innebär att det i genomsnitt behöver byggas 460 bostäder/år. Liksom
föregående uppgifter grundar sig dessa bedömningar på grova skattningar.
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Västra Mark
Bakgrundsbeskrivning
Västra Mark började byggas tidigt 50-tal  med början i den sydöstra delen. Den klart
största utvecklingen skedde på 60-70-talen  och arbetsområdet var i princip färdigbyggt i
slutet av 80-talet. Västra Mark som i områdets begynnelse låg i stadens västra utkant
tillhör idag Växjös centrala delar. Arbetsområdet har successivt utvecklats från ett ut-
präglat industriområde till ett blandat handels- och service-område. Västra Mark är idag
en stor arbetsplats med ca 270 företag som sysselsätter ca 5000 människor, vilket är att
jamföra med Växjö centrum. Området är ett mycket attraktivt handelsområde.

Västra Mark är 165 ha stort och ligger ca 2 km väster om Växjö centrum. Området
gränsar i öster direkt till bostäder i stadsdelområdena Araby och Väster, i norr till ett
mindre arbetsområde, Sjöuddens industriområde, och i väster till trafikapparater och
bostadsområdet Bergsnäs. 1 söder ligger f.d. Kronobergs regemente 111 i vilkas byggna-
der det nu förekommer livlig verksamhet genom bildandet av en företagsstad inom om-
rådet.

Arbetsområdet är flackt och det finns inga direkt markerade höjdryggar kvar i området.
Höjdryggarna i området har istället en efter en plansprängts bort för att ge utrymme för
industrietableringar. Undantag är mindre kullar i de utsparade fornlämningsområdena.
Dessa områden, vilka ger arbetsområdet ett karaktärsdrag, visar samtidigt på områdets
forna utseende. Vegetationen är koncentrerad till dessa fornlämningsområden, enstaka
tomter och delar av tomter som ännu inte exploaterats samt till vägar och diken.

Växjö kommun började -95 diskutera arbetsområdet Västra Mark utifrån de problem
med föråldrade planer som gäller för området. Diskussionerna handlade i hög grad om
arbetsområdets fortsatta utveckling. Från kommunens sida fanns det önskningar om
förnyelse av området då arbetsområdet idag införlivats i staden och enligt kommunen
borde tilldelas en ökad stadsmassighet genom estetiska förändringar. 1 kommunens fort-
satta förnyelsearbete har nya arbetssätt utarbetats för att uppnå detta och förhållandet
lokala initiativtagare och befintlig lagstiftning har omprövats på ett nytt och kreativt
sätt.

Bild 13: Smedjegatan
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Bild 14: Smedjegatan

Planförhållanden
Västra Mark är till övervägande del detaljplanelagt för industriändamål och all mark
inom området är i stort bebyggd eller upplåten till exploatörer. Gallande detaljplaner för
området förbjuder i stora drag allt utom industri. Områdets utveckling från ett traditio-
nellt industriområde till dagens blandade handels- och serviceområde har skett med hjälp
av s k dispenser. Innan PBL trädde i kraft -87 kunde undantag från befintliga detaljpla-
ner, s k dispenser, medges och tillfalliga bygglov för handels- och kontorsverksamhet
upprättas. 1 Västra Mark utnyttjades den möjligheten för att kunna stödja en utveckling
mot en mer handels- och serviceinriktad verksamhet i området.

Tomt- och bebyggelsestruktur
Västra Mark förfogar över ett varierat utbud av tomter och det går att urskilja en viss
lokalisering beroende på tomternas storlek. Stora tomter finns längs med Ljungadalsga-
tan medan de mindre främst finns representerade längs Smedjegatan och Verkstadsgatan.
En genomsnittstomt i Västra Mark kan sägas ligga kring 7500m*  med ett tomtdjup på 60-
100m. Tomterna är till övervägande del asfalterade och oftast utgör den hårdgjorda ytan
över 50% av tomtytan. Tomtgränserna är vanligtvis markerade med nätstängsel, tänkt
att skydda egendomen men som inte förhindrar insyn. Undantaget gäller de verksamhe-
ter som inriktar sig på försäljning.

Bebyggelsen är i de flesta fall centralt placerad på tomten och byggnaderna står varieran-
de med långsida eller kortsida ut mot gatan, vanligast är ändå att byggnadens långsida
utgör gräns mot gatan. Bebyggelsen är till övervägande del i ett plan men ett plan i en
industribyggnad är oftast högre än ett plan i ett bostadshus. Genom den indragna place-
ringen på tomten och den låga byggnadshöjden utgör bebyggelsen sällan någon “vägg” i
gaturummet. Gaturummet flyter ofta ut i stora odefinierade ytor.

Branschstruktur
1 Västra Mark finns en stor blandning av verksamhetstyper. Typ av verksamhet hanger i
många fall ihop med tomtstorlek och med bebyggelsens utformning. Exempelvis går det
att finna mycket handels- och serviceverksamheter längs Smedjegatan och Verkstadsga-
tan där det finns ett stort antal mindre tomter och lampliga lokaler för en sådan verk-
samhet. Langs Ljungadalsvägen däremot finns stora tomter med företag som i större
utsträckning ägnar sig åt industriproduktion.
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Bild 1 J: Planförhållanden i Västra Mark

Det finns industri-, kontors-, försäljnings-, service- samt mycket transportintensiv verk-
samhet inom Västra Mark. En uppdelning i dessa kategorier illustrerar en komplex bild
av förhållandena i området, sida vid sida ligger handels- resp industriverksamhet. De
områden som idag utgörs av handel är framförallt Samarkand och södra Hammerdalsvä-
gen, både Smedjegatan och Verkstadsgatan samt bitvis även Arabygatan har däremot ett
betydande inslag av handel. Serviceverksamheter finns främst längs Smedjegatan, Verk-
stadsgatan och i kvarteren Ljungadal, Skomakaren och Skräddaren. Kontorsverksamhe-
terna är slumpvis utspridda i hela Västra Mark utan någon övergripande struktur medan
industritillverkningsföretagen är lokaliserade i områdets mitt tillika flera större åkerier.
Två mindre åkerier finns i anslutning till Mörners väg i områdets östra del.

Markägoförhållanden 5

Det finns 144 fastigheter inom Västra Mark. Fastighetsägandet är mycket splittrat och
fördelat över de företag som finns i området. Någon information över hur fördelningen
mellan egennyttjare (äger sin fastighet), professionella fastighetsägare (som hyr ut), små
fastighetsägare (som hyr ut) och hur många det är som hyr in sig, finns inte. Största fas-
tighetsägaren idag är med sannolikhet stormarknadsområdet, Samarkand. 1 övrigt är det
de större företagen som genom egna stora tomter procentuellt äger stora delar av områ-
det t.ex. Skrivab och Skanska. LTB- förvaltning är ett fastighetsbolag som äger flera
tomter i området. Kommunen äger inte längre någon mark i området.

5 Grundas på uppgifter från Växjös näringslivsansvarige.
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Bild 16: Branschstruktur I Västra Mark

Trafiktillgänglighet
Västra Mark har ett utmärkt trafikläge genom den goda kopplingen till Norrleden med
vilken arbetsområdet har direkt anslutning till väg 23 (Höör/Hässleholm/Älmhult-
Oskarshamn) och väg 25 (Halmstad/Ljungby-Kalmar) samt väg 30 (Jönköping/
Lammhult-Ronneby).  Det finns en direkt av- och påfart från motortrafikleden till om-
rådet, från Hj. Petris väg i områdets norra del. Denna avfart benämns Västra Mark,
hänvisning av tyngre transporter till området sker via denna avfart. Området har ytter-
ligare en direkt av- och påfart till motortrafikleden vid Mörners vägs början, i områdets
västra del. Denna avfart är skyltad just Mörners väg och har istället hänvisning till stor-
marknadsområdet Samarkand, bensinstation mm.

Varifrån de flesta besökarna gör entré till området finns det ingen statistik på, men ge-
nom att avläsa av trafikmängderna6  i området kan man anta att den största delen anslu-
ter Västra Mark väster- och österifrån via Mörners väg. De fyra andra entrépunkterna är
i norr, av- och påfarten till Hj. Petris väg samt Arabygatan (norra) och i söder Smedjega-
tan samt Arabygatan (södra). Dessa entrépunkter trafikeras med ungefär 1/3  av trafik-

6 Grundar sig på trafikmätningar v.40 -95.
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mängden på Mörners väg, vilket kan visa att inte lika många ansluter området ifrån des-
sa punkter. Trafikmängderna inom arbetsområdet är störst på genomfarts-vägen Mör-
ners väg, med ca 11 400 fordon/dygn. Från denna pulsåder fördelas sedan trafiken över
området.

Kopplingarna till omkringliggande bostadsområden samt Sjöuddens arbetsområde norr
om området är goda. Det är framförallt Mörners väg som står för god tillgänglighet även
om mindre bostadsgator i Väster ansluter områdets östra kant genom Arabygatan. Väst-
ra Mark har direktkontakt med Sjöuddens arbetsområde via Ljungadalsvägen.  Växjö
centrum nås antingen med färd på Mörners väg via Liedbergsgatan eller med färd längs
Storgatan, i områdets södra gräns.

Parkerings- och lastförhållanden
Parkeringen inom arbetsområdet sker varierande på tomtmark och gatumark. Anordna-
de parkeringsplatser finns endast i anslutning till större företag och utpräglade kundin-
tensiva företag. Det vanligast förekommande är; slumpmassig parkering så nära entrén
som möjligt, längsgående gatuparkering eller fickparkering mot byggnadsvägg på tomt-
mark, i tomtgrans, vilket innebar direkt utfart i vägbana.

Lastning och lossning sker i många fall direkt från gatan till de mindre företagen. De
större företagen och de som har behov av ordentliga last- och lossningsmöjligheter har
lastbryggor.

PrOblembeSkrivnin#
Antalet förfrågningar om ändrad markanvändning inom Västra Mark ökar och nuva-
rande gallande detaljplaner kan inte utan vidare inrymma förändringarna på ett tillfreds-
ställande sätt. Allteftersom industrin växer ut ur sina lokaler kommer förfrågningar om
ändrad markanvändning, främst till handel och kontor. Byggnadsnämnden (BN) tvingas
övervägande säga nej i frågan om ändrad markanvändning eftersom de detaljplaner som
galler för området i princip förbjuder all annan verksamhet än industri. När planerna
upprättades behövdes inte någon ytterligare differentiering av verksamheter i arbetsom-
rådet och fram till 1987 kunde BN i befintlig lagstiftning medge undantag från dessa
detaljplaner s k dispenser och tillåta tillfallig handels- eller kontorsverksamhet. Västra
Mark har utvecklats till ett mycket attraktivt handels- och serviceområde tack vare den
möjliga differentieringen av handeln och dispenserna från BN.

1 Västra Mark finns många olika aktörer, företagare och fastighetsägare samt Växjö
kommun som ansvarar för gatumarken och som myndighet även skall ta tillvara det
allmännas intresse i området. Det förekommer idag ingen gemensam policy eller lång-
siktig planering av området kring vilken flera aktörer enats utan varje aktör har med sin
verksamhet enskilda mål som eftersträvas. Kommunens målsättning med Västra Mark är
att vidareutveckla handeln och servicen i området enligt antaget planprogram -95. Det
innebär att åtgärda den ohållbara planeringssituationen, med gallande men otidsenliga
planer som inte följer den långsiktiga målsättning för området, samt att komma tillrätta
med en del trafikmässiga problem i området. Dessutom anser kommunen att området
som nu tillhör innerstaden efter att successivt införlivats vid stadens utbredning borde
genomgå en estetisk förändring och tilldelas en ökad stadsmassighet.

1 Västra Mark ställs idag den kommunala planeringen och kommunens önskningar om
områdets framtida utveckling inför fastighetsägarnas och företagarnas direkta förfråg-
ningar om förändring och förnyelse, med koppling till aktörernas enskilda mål. Konflik-
ter uppstår bla.  genom att företagen vill ha snabba besked i enlighet med hur marknad-
sekonomin fungerar, medan den lagstyrda planprocessen kräver längre tid. Problemati-
ken i området har medverkat till utarbetandet av nya planeringssätt där BN:s roll inom
ramen för lagstiftningens möjligheter diskuterats. Dessa nya planeringssätt beskrivs
närmare nedan i anslutning till de olika förändringsinitiativ som redovisas.

57



Västra  Mark FärLdrinVsinttiativ  i bostads- och arbetsomr8den  i Harrköping Och  ViUji

Förändrin#SinitiatiV

Inköp av kommunal gatumark på en del av Yiktor Rydbergs gata

Bakgrund ttCh älld6fS6förf6flfl
En del av Viktor Rydbergs gata, från Owe Jonssons väg fram till Smedjegatan, har låg
utnyttjandegrad och gatans korsning med Smedjegatan är olycksdrabbad. Markavsnittet
är ca 15m  x 100m och förfrågningar om att få köpa gatumarken har inkommit till
kommunen.

Första förfrågan framfördes av fastighetsägaren tillika företagaren för ett större byggfö-
retag på vägavsnittets södra sida. Det var en allmänt ställd skrivelse som enligt VD:n för
företaget skickades till kommunen någon gång -93-94-95 och som hamnade hos Gatu-

kontoret. 1 skrivelsen anfördes trafik-
situationen i korsningen samt vägens
låga utnyttjandegrad som delmotiv för
köpet medan huvudmotivet var möj-
ligheten att utöka egen tomtmark med
aktuellt vägavsnitt. Skrivelsen resulte-
rade inte i några djupare diskussioner
kring köp utan ärendet avslogs av
Gatukontoret med motiveringen att
vägen behövdes och att den inte skulle
säljas. Eller som VD själv uttryckte det
svar han fick på framställningen: “Nej,
den behövs nog och den skall vi inte
sälja och det går inte”. Idén om att
köpa gatumarken lades på is, mycket
beroende på att frågor likt denna ofta
kommer i andra hand hos företag, och
drivs lite impulsivt då tid finns till
hands vilket VD påpekar i intervjun:
“Nu måste jag få köpa gatan, nu ringer
jag dom, när jag får någon timma över
och driva ett sådant projekt [...] åt-
minstone jobbar jag lite på infall”.

Bild 17: Försåld gatumark

Den andra förfrågan ställdes av fastighetsägaren för den anslutande tomten på markav-
snittets norra sida. Här utgör inte fastighetsägaren och näringsidkaren som bedriver
verksamhet på tomten samma person. Det hela rörde sig om ett privat initiativ från fas-
tighetsägaren som ägde den anslutande tomten. Fastighetsägaren skickade ett allmänt
ställt brev till kommunen som ankom Kommunstyrelsen (KS) november -95, men som
senare hamnade hos STING7. Där “växte förslaget fram som en bekräftelse, en accepta-
bel förfrågan, försäljning av gatumarken p.g.a. problemen med trafikkorsningen. Det
rörde sig om rätt timing!“, påpekar fastighetsägaren i intervjun. Huvudmotivet var likt
den första förfrågan att säkerställa expansion inom egen angränsade fastighet. Detta lades
fram i kombination med att vägkorsningen var trafikfarlig, och som fastighetsägaren
själv uttryckte det: “Det fanns alltså dubbla intressen”. Fastighetsägaren hade insikt om
Smedjegatans successiva omvandling mot handels- och serviceverksamhet vilket gjorde
köpet av gatumarken ytterst aktuell. I samband med påföljande diskussioner med “söd-
ra” grannen, uppdagades det att även han, tidigare, ställt en förfrågan om att få köpa
gatumarken.

7 Dåvarande STING (Stadsingenjörsenheten) och STARK (Stadsarkitektenheten) bildar idag tillsammans Stadsbyggnads-
kontoret
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Förfrågningarna från fastighetsägarna hade ställts utan inbördes samordning och båda
fastighetsägarna hade haft i syfte att förvärva hela vägavsnittet för egen del. Vid de föl-
jande granndiskussionerna blev båda parter medvetna om varandras handlingar och de
enades, med utgångspunkt i sitt gemensamma intresse av att få köpa den kommunala
gatumarken, kring att tillsammans ställa en förfrågan om att få köpa vägavsnittet. Dis-
kussionerna som sedan fördes med Stadsbyggnadskontoret resulterade i att kontoret
ställde en öppen förfrågan till KS och tekniska nämnden om utförsäljning av gatumar-
ken. Vid denna förfrågan framfördes även Stadsbyggnadskontorets bedömning att fas-
tighetsägarnas begäran var rimlig. Svaret blev att en försäljning godkändes med motive-
ringen att man inte hade någon användning för gatumarken. KS gjorde en hemställan
hos Byggnadsnämnden (BN) om planändring så att försäljning av gatumarken skulle
kunna ske, vilket BN samtyckte till. Händelseförloppet beskrevs av den ena fastighets-
ägaren: “Först så hade vi diskussioner om kommunen kunde tänka sig att släppa marken
och nästa diskussion gick ut på hur man skulle fördela markbiten.”

UUtWtandet av en nv ulanfi

På uppdrag av BN upprättade Stadsbyggnadskontoret en detaljplan. Det som utmärkte
planen var det nya förhållningssättet från kommunens sida. Kommunen i egenskap av
Stadsbyggnadskontoret hamnade i en förhandlingsposition när det stod klart att vägav-
snittet kunde säljas. Den kommunala tjänstemannen på stadsarkitektenheten uttrycker
det så att “vi måste ju också lära oss att vi inte är någon myndighet som bara gapar och
sväljer och bjuder och bjuder, utan när någon kommer och vill förändra sin verksamhet
och behöver en planändring så har vi en förhandlingsposition, [...] med möjlighet att
föra en dialog för att skapa någonting som är bra, för fler än just för den här företaga-
ren”. Utgångspunkten löd således: “ni kan få gatan om vi kan få något av er”, och med
denna utgångspunkt inleddes planarbetet.

Planen som upprättades fick tre syften:

“Att i enlighet med program, antaget av KS 19951207, andra tillåten markanvändning
från renodlat industriändamål till att avse serviceverksamheter av mångskiftande slag
inkl viss handel.”

“Att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet samt åstadkomma en yttre miljö som
överensstämmer med områdets karaktar av service- och arbetsområde.”

“Att överföra Viktor Rydbergsgatan, delen mellan Owe Jonssons väg och Smedjegatan,
till kvartersmark.”

Planens två första syften hade sin bakgrund i kommunens förnyelse-arbete av området.
Kommunens förändrade förhållningssätt gör sig gällande när Stadsbygg-nadskontoret i
planskedet utnyttjar sin förhandlingsposition och börjar ställa krav istället för att som
traditionellt rätta sig efter fastighetsägarnas önskemål. Det kommunen via Stadsbygg-
nadskontoret ville ha i ersättning för upprättandet av detaljplanen var att restriktioner
lades på gatuzonen som vetter mot Smedjegatan. Tanken med detta var att ta ett steg
närmare mot den tidigare formulerade och beslutade målsättningen, en förnyelse av
arbetsområdet. Fastighetsägarna erbjuds som ersättning ett vidgat användningssätt på
tomterna, genom det nya begreppet “servicefunktioner”9 som tilldelas planen samt en
utökad exploateringsgrad. 1 gengäld skrivs det i planen in att zonen närmast Smedjegatan
skall anordnas och anläggas med planteringar och göras snygg och att det i huvudsak
skall vara fritt från parkeringar.

Den av Stadsbyggnadskontoret utarbetade bestämmelsen till planbeteckningen z, som i
detaljplaner i Västra Mark” står för att “området får användas för service-funktioner”,

8 Detaljplan Kv Sliparen och Svarvaren i Växjö, se bilaga 2
9 Planbeteckning z=området  får användas för servicefunktioner, en beteckning som Växjö kommun har lanserat och
använder för att successivt få till en ändring av markanvändningen utan att exakt i planen säga vad som tillåts eller ej.
10 Z-beteckning har införts i 3 detaljplaner i kvarteren Tunnbindaren, Sliparen och Svarvaren i Västra Mark
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har gjorts utifrån en tolkning av gällande lag. Utgångspunkten är 5 kap 7s PBL: “Planen
får inte göras mer detaljerad än som är nödvändigt med hansyn till syftet med den”.
Beskrivningen eller förklaringen till bestämmelsen finns sedan att hämta i detaljplanens
tillhörande planbeskrivning. Syftet med planbeteckningen beskrivs som en möjlighet att
“öppna upp användningsmöjligheterna i vid bemärkelse”.

Det anges vidare i planbeskrivningen “ett antal verksamheter såsom . ..“. Genom denna
formulering preciseras inte i detalj vilka verksamheter som avses utan en bedömning
måste göras från fall till fall utifrån planens överordnade syfte. Den kommunala tjäns-
temannen från stadsarkitektenheten tillägger: “Man måste också ange vad som inte får
hända”. “Då har du alltså gett ett brett spelfält men också antytt vissa restriktioner”. 1
planen förtydligas samtidigt att “om kraven beträffande förbättringen av den yttre mil-
jön uppfattas som en belastning för fastighetsägarna skall detta vägas mot nyttan av den
vidgade markanvändningen som förslaget medger. Den samlade effekten av planänd-
ringen torde kunna tillmätas ett stort värde för fastighetsägarna och näringsidkarna.
Förutom den friare markanvändningen får tomterna, och därmed även verksamheterna,
en attraktivare fasad och annonsering mot Smedjegatan”.

Planen med den nya innebörden accepterades av fastighetsägarna, något förvånande
enligt den kommunala tjänstemannen på stadsarkitektenheten: “Jag trodde att det skulle
bli ett j-la skallande på detta men det var inte någon som var negativt inställd till det,
faktiskt.” Planen Kv Sliparen och Kv Svarvaren m m, Västra Mark i Växjö, Växjö kommun
är antagen och vann laga kraft under dec-97.

llvggcätten  ges i fittväg
1 beskrivningen till planen står skrivet: “De nya planbestämmelserna träder i kraft så
snart en bygglovpliktig åtgärd ska vidtas”. Med det menas att skyldigheten att åtgärda
enligt planen faller ut den dag ett bygglov söks. Vad som i själva verket har skett är att
en utökad byggrätt har givits i förväg. Har inte det som anges i planen åtgärdats till tid-
punkten för ansökan om bygglov är fastigheten i strid mot gällande plan och då kan inte
ett bygglov för den sökta åtgärden beviljas. Ett planförfarande enligt denna metod med-
för att det vid varje bygglov kommer att ske en bedömning av hur pass väl de befintliga
förhållandena överensstämmer med planen för att bygglov skall kunna beviljas.

Det påpekas särskilt i planbeskrivningen att “ingenting hindrar dock att fastighetsägarna
vidtar dessa åtgärder tidigare - tvärtom”. Förändringar kommer på detta sätt förhopp-
ningsvis att ske successivt. Det som återstår att se är hur bedömningarna som måste gö-
ras vid varje förfrågan om bygglov kommer att handläggas av BN.

Den kommunala tjänstemannen på stadsarkitektenheten betonar: “Jag har sagt åt BN,
för dom tyckte att det här var jättebra, [... ] att det hela hänger helt och hållet på er om
ni törs säga nej framöver”. “Om nu den här fastighetsägaren kommer och vill bygga om
personalutrymmena längst in i byggnaden så faller bilan, då skall han alltså göra dom har
åtgärderna, för skyldigheten att åtgärda enligt planen faller ut när du söker bygglov,
annars kan vi säga att den här fastigheten är i strid med gallande detaljplan, du får inte
bygga. [... ] Det är det att när man ger byggrätten i förväg i en plan då dom sitter i
trångmål då är det värt priset tycker dom men sen kopplar dom inte det priset till helhe-
ten, utan då kopplar dom det till den här byggnationen, personalutrymmet, då är det ju
inte rimligt att bygga om det för 30 000 och sen lägga 100 000 ute vid gatan. Men där
måste vi ju liksom vara pedagogiska och tala om att det här är faktiskt den helhet vi
skapade tillsammans, som vi nu vill genomföra”.

Den kommunala tjänstemannen på stadsarkitektenheten sammanfattar det så här “Ny-
anseringen ligger i det här att bygglovsgranskaren och BN måste ha kunskapen, förnuf-
tet och modet att hantera varje fråga utifrån sina förutsättningar, man måste också kun-
na släppa efter [... ] det är ju ett arbetssätt som saknas idag i stor utsträckning inom
egentligen all offentlig förvaltning. Men jag tror att det kommer mer och mer”.

60



Västra  Mark FLränaringshMtiativ  i bostads- och arbetsomtiaen  i Worrköping  Och VU6

Fördelen med att successivt, plan för plan utvidga användningen, i anslutning till de
lokala initiativen som sker, består i möjligheten att just stegvis anpassa sig till rådande
situation, förklarar den kommunala tjänstemannen från stadsarkitektenheten. En över-
gripande plan ger inte samma möjligheter eftersom det inte går att veta vilka företag som
i framtiden kommer att flytta och på vilka tomter det kan bli aktuellt att utvidga an-
vändningssättet till handel. Gör man istället en övergripande plan och bestämmer var
det skall få förekomma handel så innebär det att konflikter med olika företag skapas i
onödan.

Detta kan exempelvis ske inom de delar där det har föreslagits handel men där företagen
är industrier och inte själva hade tänkt att flytta. Arbetssättet att ta vara på de lokala
initiativen innebär att man successivt når den önskade utvecklingen som är målsättning-
en i det av KS antagna planprogrammet från -95 över Västra Mark. 1 de fall där det sker
en vakans på en tomt där programmet visar att industri är huvudändamålet kommer
inte handel att få etablera sig även om den utvidgade användningen servicefunktioner
ges eftersom planens syfte här grundar sig på det antagna programmet som förordar
industriändamål.

Betydelsefull awiitfnlng  I ärandat
Eftersom planen är ung har ännu inga följder av planens utformning kunnat ses, varken
positiva eller negativa. Vad som kan vara intressant att nämna i sammanhanget är där-
emot mindre detaljer under arbetets gång som påtagligt kunnat påverka utgången av
ärendet.

1 planen föreslogs markavsnittet delas längsgående så att 6m resp 9m tillfördes angränsa-
de tomter. Denna ojämna delning hade sin förklaring i ett antal befintliga ledningar un-
der aktuell gatumark. Tekniska förvaltningen ville att ledningarna skall finnas på en
fastighet, detta för att slippa problem med ett staket som står i vägen om det skulle be-
höva grävas i anslutning till dessa ledningar. En uppdelning i 6m resp 9m skulle i detta
hänseende innebära en fördelaktig delning. Däremot skulle en sådan delning vara ytterst
ofördelaktig sett från de båda fastighetsägarnas sida. Stadsbyggnadskontoret som sam-
ordnade inkomna synpunkter under planens utställande kom också att ändra planen
efter framförda synpunkter från fastighetsägarna. Gatumarken delades i den slutliga pla-
nen lika, 7,5 m till vardera fastighetsägaren. Detta för att nå ett effektivare markutnytt-
jande och en mer rättvis markdelning.

Den kommunala tjänstemannen från stadsarkitektenheten uttrycker sitt motiv till detta
enligt följande: “Tekniskas önskemål att eventuellt behöva flytta ett staket, är den för-
säkringen värd så mycket så att vi ska göra en olämplig fastighetsindelning för åtminsto-
ne en av dessa fastighetsägare? [...] det är det ju inte. Det är inte säkert att det händer
någonting, och om det händer någonting så kanske man lägger om ledningen någon
annanstans istället för att lägga den där. Och om det ändå händer och man måste gräva,
så är det ju en struntsak att riva ned staketet och sätta upp det igen. [...] det är löjligt
med sådana försäkringar, både hängslen och livrem gånger två. För dar är ju menet för
den ena fastighetsägaren mycket större än skadan för kommunen”. Fastighetsägarna har
redan, vid en eventuell komplikation i anslutning till ledningarna, ställt sig positiva till
att inte förhindra det arbete som krävs. Eller som en av fastighetsägarna uttryckte sig:
“Det ligger ju lite ledningar och sådant i gatan, men det inser jag ju att det kan ju inte
kommunen gräva upp dom och satsa 4 miljoner på att leda dom till något annat ställe.
Det är sådana smällar man får ta”. 1 detaljplanen lades området med ledningarna ut som
ett u-område.

ReflektIoner  och avslutande kommentarer

Fallet visar bl a att samma förfrågan kan behandlas på olika sätt, beroende på tidpunkt
och vilken tjänsteman som råkar få hand om ärendet. “Det är klart, träffar du inte rätt
person i en sådan här organisation så blir det svårare. För kommer du med ett lite svä-
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vande önskemål, inte särskilt preciserat, så är det väldigt lätt att säga, nej det går inte där,
det finns inga planer att vi kan åstadkomma det”.

Detta kan ibland ha slumpmassiga orsaker, vilket naturligtvis inte är tillfredsställande för
initiativtagaren. 1 detta fall kan dock en viktig orsak till skillnaderna i behandlingen vara
att före det andra tillfallet hade en långsiktig planering för området igångsatts.

1 samband med utvecklingsarbetet kring arbetsområdet hade medvetenheten ökat om
vilka problem som förekom i området, beslut hade tagits om vilka förändringar som
borde eftersträvas och riktlinjer lagts för hur man ville att arbetsområdet skulle utveck-
las. Diskussioner hade även förts om hur förnyelsen praktiskt skulle kunna gå att ge-
nomföra. Kommunens arbetssätt att plan för plan nå fram till den önskade förnyelsen av
arbetsområdet, grundar sig på en förhandlingsplanering i positiv bemärkelse där kom-
munen erbjuder en vidgad markanvändning (begreppet “servicefunktioner”) och utökad
byggrätt mot krav som går i linje med intentionerna för området. Det hela handlar om
en flexibel planform, en ny kreativ, innovativ lösning där kommunens syfte är att nå
fram till den förändring av området som eftersträvas.

Uthyrning av kontorslokaler som studentrum inom arbetsområdet

Bakgrand ech händeiseförioitfi
Högskolan i Växjö expanderar varje år och det finns vid varje termins början ett starkt
tryck på lägenheter till studenter. Även det faktum att studenter är prismedvetna och
inte vill lägga ut mer än nödvändigt för hyran kan sannolikt ha påverkat följande situa-
tion. En fastighetsägare i Västra Mark kom på idén att hyra ut ett tiotal tomma kontors-
lokaler som studentbostäder. Motivet som angavs var att “studenterna stod utan bostä-
der och jag hade kontor lediga”. Detta var vid terminens början, hösten -92. Stadsplanen
för Kv. Sömmerskan i arbetsområdets nordvästra del, som var platsen för händelsen,
föreskriver industriändamål och förbjuder därför bostadsanvändning.

Fastighetsägaren sade sig inte vara medveten om att en andring från kontor till bostad
krävde bygglov och kontaktade därför inte kommunen om detta. Däremot fanns kän-
nedom om att brandsäkerheten skilde sig beroende på ändamål vilket resulterade i att
fastighetsägaren utförde vissa ändringar i kontorslokalerna innan de hyrdes ut som stu-
dentbostäder. “Vi hade bytt till rätt material och allting, det fanns brandskydd, det fanns
uppmärkta nödutgångar [...] det är högre svårighetsgrad att få det godkant när det galler
att sova”. “Studentbostäderna” tillsattes via telefonsamtal på annonser i tidningar där
studenter sökte bostad samt via Studentkårens bostadsförmedling.

Det var media som någon gång i november/december  -92 uppdagade studentbostäderna
i Västra Mark och utgjorde den kanal igenom vilken Byggnadsnämnden (BN) fick vet-
skap om att det förekom en verksamhet som stred mot gallande plan för området. Den
utlösande händelsen var ett uppmärksammat ärende i Ljungby med en studentbostad där
förhållandena var mycket anmärkningsvärda. Media fortsatte med sin undersökande
journalistik och kom studentbostäderna i Västra Mark på spåren. Fastighetsägaren kon-
taktades en kväll på väg hem från jobbet av Smålandsnytt, TV4 och TV3 som ville ha
intervjuer och göra reportage om “studentbostäderna”. 1 och med dessa reportage och
intervjuer med fastighetsägaren uppmärksammades det att studentbostäder fanns i Västra
Mark. Besök för BN:s räkning gjordes för att som fastighetsägaren tolkade det “se om
det var under likadana förhållanden som den andre killen och när dom såg att det var
riktiga rum och att det var bytt till rätt material och sådant så fanns det ju fortfarande
inga tillstånd”. BN konstaterade att studentbostäderna var människovärdiga men ett
problem kvarstod, avsaknaden av bygglov för bostadsändamål.

Andrad markanvändning från kentor  till Lostäder
Konflikten i ärendet om studentbostäderna i Västra Mark var den ändrade markanvänd-
ningen, en förändring från kontorsverksamhet till bostadsändamål som stred mot gäl-
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lande plan. En förändring av markanvändningen är alltid bygglovpliktig och inget bygg-
lov hade sökts för verksamheten. Dessutom förbjuder planen bostadsanvändning och en
förfrågan från fastighetsägaren om andrad användning till studentbostäder hade aldrig
beviljats av BN. Bygglov för bostäder kunde i det här fallet inte ges ej ens som mindre
avvikelse från gallande plan. BN måste behandla ärendet som ett svartbygge, en olovlig
åtgärd. BN har enligt lag en skyldighet att ta upp ärenden om svartbyggen så fort den får
kännedom om en sådan situationen.

Kommunen genom Stadsbyggnadskontoret påbörjade diskussioner om hur det skulle
kunna gå att lösa situationen på bästa sätt för det var uppenbart att verksamheten inte
fick fortsätta. Till saken hör att studenternas kontrakt gällde kontorslokaler, ej student-
bostäder. Fastighetsägaren var väl medveten om detta: “Vi hyrde ut det som kontor och
på alla kontrakten stod det kontor så det fanns ingenting som det stod bostäder på. Nu
var det ju lite grann det att vi visste att de skulle bo där men det var ju typ att vi hyrde
ut det som kontor och sen kunde vi inte kontrollera om dom sov på sina kontor eller
inte, men det var ju lite förklätt så dar”.

Eftersom fastighetsägaren rent juri-
diskt i det här fallet inte hade gjort
något fel, han hade bytt material i
lokalerna för att tillgodose hårdare
krav vad det gäller brandskyddet, så
var det studenterna som hade gjort fel
och skulle kunna bli ersättningsskyl-
diga. Detta innebar i praktiken att om
man inte kunde avskriva ärendet så
måste ärendet anmälas till allmänna
åklagaren och därmed skulle sannolikt
en tilläggsavgift för den åtgärd som
gjorts, olovlig användning, utdömas
och i detta fall drabba studenterna
med upp till 500kr/m2..  Fastighetsäga-
ren kunde hävda att han endast hyrt
ut kontorslokaler och om det var så
att studenterna använt det som stu-
dentrum så är det studenterna som
gjort fel och som skall stå för det.
Kommunen och Stadsbyggnadskonto-
ret anade faran och insåg behovet av
snabb handling för att lösa problemet.

Bild 18: Studentrummens lokalisering, Kv. Sömmerskan

Användandet av befintlig iagstifteing för att läsa situatienen

1 befintlig lagstiftning fann man vad man sökte, vilket den berörda kommunala tjänste-
mannen på stadsarkitektenheten beskriver enligt följande: “Det finns ett sätt att komma
undan påföljden, det är att man vidtar rättelse innan BN har behandlat det (ärendet)“.
Rent konkret innebär detta: “Om du har byggt något så ska du flytta bort det eller riva
det, om du har tagit något i anspråk så ska du avbryta den verksamheten och utrymma
den”.

Studenterna flyttade ut inför besiktningen och vid besiktningen av kontorslokalerna
konstaterades att det inte förekom någon ändrad användning. Därmed var ärendet av-
skrivet. Studenterna flyttade dock in igen efter några timmar efter det att en ansökan om
tillfalligt bygglov behandlats i BN. Besiktningen hade ägt rum samma dag som BN:s
möte för att sköta situationen på ett så smidigt sätt som möjligt. Vid mötet beviljade BN
ett tillfalligt bygglov, att för en begränsad tid få utnyttja lokalerna som studentbostäder.
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Det tillfalliga bygglovet kom att gälla fr o m januari -93 t o m juni -93 för att på detta
sätt hjälpa studenterna att få tid att hitta nya lägenheter och därmed undvika att placera
studenterna i en svår situation. 1 bedömningen av tiden för det tillfalliga bygglovet in-
vägdes också den allmänna bostadssituation som rådde i Växjö, att det fanns ont om
lediga lägenheter.

Media, som var de första som hade uppmärksammat studentbostäderna, följde noggrant
hanteringen av ärendet bl a besöket som gjorde att ärendet avskrevs. Man raljerade med
den noggrant förberedda besiktningen. Men kommunens tjänstemän stod för sin be-
dömning att man löst ett juridiskt problem på smidigaste sätt.

Reaktionerna från allmänheten var blandade: “En del hånade oss och en del tyckte att vi
var väldigt mänskliga och förnuftiga”. Det tillfälliga bygglovet förlängdes sedan efter
vädjanden av Studentkåren med ytterligare ett år t o m juni -94. Orsaken var den rådan-
de bostadssituationen i Växjö, svårigheten att få tag i lägenhet för studenterna. Verk-
samheten upphörde helt juni-94.

Ytteriiffare  förfrågningar om ändrad användning
Studentbostäderna i Västra Mark gav upphov till att ytterligare fastighetsägare som ägde
tomma kontorslokaler i arbetsområdet lämnade in förfrågningar till BN om ändrad an-
vändning av kontorslokaler till studentbostäder. Kommunens näringslivsansvarige be-
skriver problematiken: “Det var att han ville ha studentrum i mycket bra kontorsrum,
det var inget fel i det, det var istället rädslan för vad som skulle hända om det skulle bli
permanent. Att det kanske inte var hans verksamhet som försvann först utan någon
annans som stördes. Det är ju inte efter den här turordningen att den som kommer sist
lämnar först, det är det ju inte alltid”.

När då denna fastighetsägare ansökte om ändrad användning var det nej med en gång
och som den kommunala tjänstemannen på stadsarkitektenheten förklarade: “Vi får ju
inte falla i den här gropen att göra allting lika. För allting lika är ju inte säkert att det är
rättvist utan vi måste döma från fall till fall”. “Vid fastighetsägarens förfrågningar var det
nobben direkt, det kommer inte på fråga”. Motiveringen var att det inte skulle före-
komma bostäder i arbetsområdet, vilket befintliga planer förhindrar. Det tillfalliga bygg-
lov som givits hade varit en nödlösning på ett problem som egentligen aldrig hade upp-
stått om allt hade gått rätt till från början. Det betyder att det absolut inte får bli tal om
ytterligare tillfälliga bygglov eftersom det är helt emot de intentioner som finns för om-
rådet. Att sedan det tillfalliga bygglovet förlängdes var också en nödlösning i väntan på
att fler studentbostäder tillskapades.

Problemet med att verksamheter som kommer först in inte alltid lämnar området först
är viktigt att vara medveten om liksom att befintliga företag bevakar sina intressen för
att undvika en sådan situation, säger kommunens näringslivsansvarige. Det finns i Västra
Mark exempel på detta. Den kommunala tjänstemannen på stadsarkitektenheten berät-
tar: “Givetvis bevakar man ju att ingenting händer som lägger restriktioner på ‘min’
verksamhet, [... ] t ex i ett fall dar den näraliggande charkuterifabriken sa att icke dag-
hem där om det kan innebära men för vår verksamhet. Annars hade dom ju ingenting
emot daghemmet, men det var en risk dom såg. Nu får det inte lukta stekt isterband här
längre för då drabbar det alltså dom (företaget) oförskyllt, och det måste man ha full
förståelse för att dom bevakar det”. I studentbostädernas fall förekom enligt fastighets-
ägaren inte några direkta störningar. Det enda undantaget som han kan dra sig till min-
nes var efter en nyårsfest i studentbostäderna då det kom påpekanden från övriga kon-
torsgäster om att det var ostädat. Från studenternas sida däremot kom aldrig några på-
pekanden om att de upplevde sig störda av några andra verksamheter i arbetsområdet.

Reflektioner och avslutande kommentarer

Ärendet handlar om ett innovativt sätt att använda sig av befintlig lagstiftning för att
lösa ett problem. Vad konflikten ursprungligen berodde på kan möjligen vara okunskap
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hos fastighetsägaren som säger sig inte ha vetat om att det krävs bygglov för en ändrad
användning. Däremot medger han att han kände till att det krävs bygglov för andringar
i lokaler men påpekar att det var inte fallet här. Förhållandet att brandskyddet förstärk-
tes för att motsvara kravet för bostäder tyder dock på att fastighetsägaren var tämligen
medveten om vilka regler som gällde.

Det går hur som helst att konstatera att fastighetsägaren hade som syfte att tjäna pengar
på att hyra ut sina tomma kontorslokaler. Det som i det här fallet gör ärendet intressant
är hur ärendet hanterades av kommunen och BN. Hade BN velat kunde det ha blivit en
rättslig prövning av ärendet med en anmälan till en allmän åklagare. Stadsbyggnadskon-
torets förhållningssätt, att försöka lösa situationen utan att med BN:s hjälp göra en an-
mälan visar på ett arbetssätt där man inte är ute efter att hävda sin myndighetsroll utan
att lösa problem som uppstår. Även det faktum att BN tillät en förlängning av det tillfäl-
liga bygglovet tyder på detta.

Vad som dessutom är betydelsefullt att notera är Stadsbyggnadskontorets fortsatta in-
ställning till förfrågningar om liknande andringar av verksamhet inom området. 1 de
följande fallen gällde det inte att lösa ett problem utan att inte göra om misstaget, vilket
situationen med studentrum i ett arbetsområde ändå kan kallas. Det är viktigt att som
den kommunala tjänstemannen antyder, att bara för att ärendet löstes med ett tillfalligt
bygglov innebar det inte att BN ger tillstånd att etablera studentbostäder i området fort-
sättningsvis då ett bostadsändamål alltjämt i grund och botten inte överensstämmer med
gällande planer eller den långsiktiga målsättningen för arbetsområdet.

Utbyggnad av bageriverksambet i anslutning tig arbetsområdet

Bakgrund och händoisoföriopim

Bageriföretaget som ärendet handlar om firar i år, 1997, sin 50-årsdag  och har funnits i
nuvarande lokaler sedan företagets start. “Själva huvudbyggnaden är i princip lika stor
idag som då för 50 år sedan. Så det var ju ett stort bageri från början”, säger VD för före-
taget. Det som däremot skiljer sig från den tiden är dagens kringbebyggelse runt fastig-
heten. Mycket utav problematiken i ärendet handlar om företagets lokalisering nära de
bostadshus som ligger grannar med verksamheten idag men som inte fanns vid företagets
första år. 1 takt med att staden vuxit har företaget kommit allt närmare centrum och
med det har problem följt.

Bageriet har genomgått en stor förändring sedan nuvarande VD för företaget tillsattes
1990. Antalet heltidsanställda har sjunkit från 95 till idag 75-8011.  Företaget har under
samma period ökat sin omsättning från 59 miljoner till 121 miljoner genom rationalise-
ringar. Bageriet som idag omfattar en yta av 4356m2  har utfört två utbyggnader under
sina 50 år. Första gången kring 1977-78 då första våningsplanet i byggnaden förlängdes
och tidigare lägenheter i byggnaden togs i anspråk för att kunna installera en ny ugn.
Andra ombyggnaden skedde 1990  och gällde precis som föregående en förlängning av
byggnadskroppen och ianspråktagande av lägenheter i byggnaden för att installera en ny
ugn med skillnaden att det denna gång gällde byggnadens andra våning.

Ärendet började med att företaget kontaktade kommunen eftersom man hade funde-
ringar på nyetablering. Flera lokaliseringar diskuterades, framförallt ett läge ut mot
Sandsbro, på vilken även ekonomiska beräkningar gjordes. Dessa beräkningar visade på
stora kostnader vid en investering. Det skulle röra sig om en kostnad på 80 miljoner, att
bygga, flytta och fram tills att bageriet åter var i produktion. Ett beslut av en sådan eko-
nomisk dignitet kunde inte företaget självt besluta, utan ett godkännande från den kon-
cernledning (Brödmästaregruppen) där företaget ingår, krävdes. Brödmästaregruppen
ansåg inte att en nyetablering var rimlig ur ekonomisk synvinkel vilket resulterade i att
företaget fick undersöka hur förutsättningarna såg ut att utvecklas på befintlig tomt.

” Antalet deltidsanställda är omräknade till heltider, totalt är det ca 120-130 som idag har en inkomst ifrån bageriet.
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Företaget lämnade därför in en bygglovansökan om att få bygga ut sin verksamhet. Mo-
tivet för utbyggnaden var att kunna bli rationellare och bygga bort vissa flaskhalsar som
fanns i produktionen, bl a vid packavdelningen och utlastningen, där det krävdes större
utrymmen. Planer fanns att i och med utbyggnaden även få möjlighet att sätta in en ny
linje med kaffebröd. Samtidigt som bygglovansökan lämnades in till kommunen tog
företaget kontakt med grannarna och presenterade sina idéer och informerade om vad
som var i görningen.

Grannarna var från början negativt
inställda till en utbyggnad. Enligt deras
utsago hade muntliga löften givits av
tidigare företagsledning, om att verk-
samheten inte skulle byggas ut mer.
Eller som VD för företaget återgav
grannarnas oro vid intervjun: “Sen du
kom hit här så har det blivit en explo-
sion i företaget och nu vet man inte om
du nöjer dig med denna  utbyggnaden,

så det är lika bra att ni flyttar”.
Med hänvisning till den utveckling som
hade skett under de senaste åren var
grannarna oroliga för att det i framtiden
kunde bli aktuellt med ytterligare ut-
byggnader. Deras inställning till ärendet
var att det bästa vore om företaget helt
flyttade från sin nuvarande lokalisering,
vilket från företagets sida inte gick då
stödet saknades hos koncernledningen.
Med utgångspunkt i att företaget endast
kunde fortsätta sin verksamhet i nuva-
rande läge började problematiken.

Bild 19: Bageriets lokalisering

Bygglovet som gällde utbyggnaden var under utredning hos kommunen. Den kommu-
nala tjänstemannen på stadsarkitektenheten som var involverad i ärendet beskriver situa-
tionen så här: “Det var bråttom, jag fick frågan hur kan vi tolka den här planen och jag
sa att jag tycker att vi kan köra vidare, dom (företaget) finns dar även om det står handel
och bostäder (i detaljplanen)“. Följden blev att Byggnadsnämnden (BN) gav ett positivt
bygglovbesked och sade ja till utbyggnaden, trots att detaljplanen endast tillät handel
och bostäder. Skälet som angavs var att verksamheten hade funnits på den aktuella plat-
sen länge.

överklaganden från grannar

Bygglovet överklagades av grannarna och upphävdes på formella grunder av Länsstyrel-
sen. Kommunen gav företaget rådet att det inte var någon idé att överklaga beslutet, det
skulle bara ta en massa onödig tid. Istället erbjöd de sig att medverka till en planändring.
Motivet till detta var enligt den kommunala tjänstemannen på stadsarkitektenheten föl-
jande: “Länsstyrelsen hade nämligen inte sagt att det var olämpligt, utan dom hade sagt
att det var fel planbeteckning”. Kommunen fortsatte, parallellt med planändringen, sitt
nära samarbete med företaget och prövade samtidigt olika lösningar i nuvarande lokali-
sering. Enligt VD för företaget fanns det t o m uppe förslag om att kommunen skulle
kunna köpa in hyreshuset mittemot för att på det sättet lösa tvisten. Flera kommunala
tjänsteman arbetade hårt för att företaget skulle kunna fortsätta sin verksamhet i befint-
ligt läge och fick utstå en hel del utskällningar av grannarna vid besök i området. Eller
som kommunens näringslivsansvarige själv beskrev det: “Ingen kunde förstå varför vi
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gick det här företagets ärende eller tog parti för dom, vilket vi egentligen inte gjorde, jag
tog parti för arbetstillfällena”.

1 detta skede hade en anmälan från grannarna om sanitär olägenhet inkommit till Miljö-
och hälsoskyddsnämnden som i sin tur agerade och ställde krav på utförande av buller-
mätningar kring bageriet. Företaget anlitade då experthjälp från Göteborg som kom
fram till att störningarna låg över gällande gränsvärden på 45dB(A)12,  ekvivalent (genom-
snittlig) bullernivå nattetid för buller utomhus. Detta betydde att åtgärder krävdes. En
ny bygglovansökan skickades då in för uppförandet av bullerplank. Bygglovet kom att
behandlas parallellt med planandringen. Kommunen pekade i plandiskussionerna med
företaget på behovet av motiv för att för att kunna “sälja” den nya planen (planändring-
en). Den kommunala tjänstemannen på stadsarkitektenheten förklarar:” Det är ju inte
bara att göra en plan [... ] den måste innehålla något positivt också, för annars är det
omöjligt”. Diskussionerna mellan företaget och kommunen kring planändringen ledde
till att den nya planen kom att innehålla högre krav och krav på fler åtgärder i gränsen
till grannarna, bl a bullerdämpande åtgärder med bakgrund i Miljö- och hälsoskydds-
nämndens påpekanden.

UuuMtandot au en nv ulan
Den nya planens syfte och huvuddrag beskrivs på följande sätt:

“Syftet är att förse Kv. Väbeln med en markanvändningsbeteckning som överensstäm-
mer med den verksamhet, bageri, som sedan läge bedrivs inom fastigheten. Samtidigt
införs restriktioner för bebyggelsens omfattning, placering och utformning som ska
minska störningen för angränsande bostadsbebyggelse. Med störning avses både buller
och visuell störning.” l3

Planen innebar att markanvändningen ändrades från Hb till att omfatta endast bageri
d v s en exakt anpassning till rådande förhållanden. Dessutom gjordes inskränkningar i
byggrätten jämfört med i dagsläget. Den preciserade markanvändningen garanterar såle-
des pågående verksamhet men medför samtidigt krav på planändring så fort någon an-
nan markanvändning är aktuell. Detta medger möjligheten att styra markanvändningen
mot icke störande verksamhet om bageriet någon gång läggs ner.

Den nya planen antogs av BN 961218. Grannarna överklagade även denna plan men
eftersom planbeteckningen hade ändrats och utav hansyn till verksamhetens långa loka-
lisering på nuvarande plats samt de åtgärder företaget sattes att uppfylla i och med den
nya planen ansåg Länsstyrelsen att planen var i sin ordning. Grannarna överklagade
Lansstyrelsens beslut och ärendet gick vidare upp till regeringsnivå. VD tänker tillbaka
på den tiden: “Ja, då var man ju lite orolig, [...] hur i hela friden skall dom tolka det där
uppe”. Utslaget blev positivt till förmån för kommunens planandring och den kommu-
nala tjänstemannen sammanfattar läget: “Planen vann laga kraft till slut, och nu är man
(företaget) inne i att söka bygglov igen och den bygglovansökan kommer nog att vara
lite mera sympatisk än den vi har gjort planen för faktiskt, i vissa avseenden”. Med facit
i hand konstaterar han: “Ja, vi nådde ju inte 100% men det gör man ju aldrig när man
har kört fast i ett ställningskrig mellan de boende och företagarna, för deras mål var ju
liksom att företaget skulle försvinna”.

Kommunens näringslivsansvarige kommenterar grannarnas agerande: “Dom gör ett
generellt fel tycker jag, dom utgår från att det inte skulle finnas någonting, dom skall
utgå från vad som finns idag och ställa det i relation till vilka ljudnivåer vi har när vi är
färdiga, men det gör dom inte, dom säger att det inte skall vara någonting, dom utgår
från noll alltså. Där är den fundamentala missen”. VD för företaget utrycker samma sak:
“Sen får man ju beklaga, vi ville ju göra allt för att grannarna skall få det bra och inte

12 Riktvärdet 45dB(A),  utomhus nattetid, lämnades av MoH  som råd för bedömning av verksamheten med stöd i 39s
Miljöskyddslagen.
13 Detaljplan Kv Väbeln i Växjö, se bilaga 3
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försöka undvika det här med buller [...] men jag uppfattade det liksom att det kvittade
vad vi gjorde så fick vi inte några pluspoäng från grannarna utan det var negativt allti-
hop vad vi än kom med”. “Skall man vara ärlig så vill dom ju ha bort oss helt och hållet,
dom vill ju inte ha oss kvar här, det är ju det dom försöker eller har försökt”. “Jag vet
några som bor lite längre bort som har varit och pratat med oss och tycker att dom kan
inte förstå varför, för det luktar ju så gott”. Planen vann laga kraft 970430 efter att rege-
ringen avvisat klagomålen.

RYNfilOV i äVerenSStämmelSe  med Ulanen godkänns
Företaget är i färd med att lämna in en ny bygglovansökan, om att få uppföra ett buller-
plank, i vilken de överdrivet ansöker om större åtgärder än vad som egentligen krävs i
planen. Bullerundersökningar och beräkningar pågår för att kunna avgöra hur buller-
planken måste utformas för att nå de uppsatta målen i detaljplanen. På kommunen in-
väntar man företagets bygglovansökan som, om den uppfyller planens krav, kommer att
godkännas. Vilket den kommunala tjänstemannen betonar: “Det har jag sagt åt bygglov-
granskarna att planen är klar och följs den, är det bara att skriva på bygglovet då har vi
inget val, men har jag sagt, gör inte ett enda litet fel, för att de här grannarna kommer
att läsa bygglovet och ta del av varenda handling och se om det stämmer. Gör det inte
det kommer dom att klaga och i det här fallet där vi har hanterat ärendet så lange till alla
upptänkliga varianter så kommer dom att få rätt om den inte uppfyller planen”.

Snabb ulanhanterlng
Den kommunala tjänstemannen på stadsarkitektenheten säger :“(Ärendet) skulle jag vilja
beteckna som beställningsjobb, vi skulle aldrig gjort den planen idag, utan det var med
hänsyn till ett företag som man gjorde dom har andringarna”. Att det är så medger även
VD för företaget: “Sen skall man ju vara ärlig och säga att det i detta läget som är idag
med hög arbetslöshet så klart dom är ju måna om arbetstillfallen, hade det varit så att det
bara hade blossat upp nya företag så kanske det inte hade kommit så, men nu menar
dom på att det är viktigt att ni är kvar”.

Ärendet gick också snabbt igenom kommunens planhantering vilket främst berodde på
ovan nämnda orsaker. För företagets del skulle det gärna ha gått ännu fortare men man
är fullt medveten om att kommunen gjort vad de kunnat och berömmer dom för insat-
sen. Däremot har överklagandet tagit sin tid.

Kommunens näringslivsansvarige bekräftar företagets uppskattning : “Jag har inte hört
så många lovord från någon företagsledare [... ] för vi grep in här, och det var väl lite då
att jag var rädd att vi skulle få en lagercentral för bröd istället för ett bageri”. Det som
han däremot tycker är beklagligt är varför inte företaget från sin sida har samma tempo.

Reflektioner  och awttande kemmentarer
Detta ärende kan te sig som ett beställningsarbete utfört på uppdrag åt företaget. Det
väsentliga är dock kraven som kommunen ställer för att upprätta planen. Planen avvä-
ger allmanna och enskilda intressen som delvis står mot varandra. Det ska till uppoff-
ringar från företagets sida som bidrar till förbättringar för omgivningen, samtidigt som
arbetstillfallen sakras. Eftersom ännu ingen utbyggnad har skett eller bullerplank upp-
förts har inga bedömningar kunnat göras på om kraven som stalls i planen i verkligheten
kommer att innebära förbättringar för de kringboende. Sammantaget kanske de boende
ändå får en reell försämring, eller kan man lyckas hålla störningen på en konstant nivå
eller som det är tänkt uppnå en förbättrad situation? 1 annat fall blir ärendet bara ett
exempel på hur man inom lagens gränser drivit igenom en plan för att rädda arbetstillfäl-
len på de kringboendes bekostnad.

68



Västra Mark Fär~ndringsinitiath!  I bostads- och arbetsomrildan i llorrköging och Vikfe

Omvandling av Ill-området utifrån samtal och “örftna bygglov’

Bakgrund
När f d Kronobergs regemente 111 lades ner -92 övergick militärens fastigheter i Bygg-
nadsstyrelsens ägo. Under deras tid utarbetades ett prospekt på försäljning av Ill-
området. Inga köpare visade dock intresse, mycket beroende på det allmänna mark-
nadsläget. Men det fanns personer som ansåg att det även berodde på prospektets otyd-
lighet. Kommunen tog därför initiativ till att upprätta ett program som beskrev inten-
tionerna med Il I-området, vilket antogs av KS.

När Byggnadsstyrelsen lades ner hösten -93 övertog Wasakronan ansvaret för kontors-
fastigheterna i fd Byggnadsstyrelsens bestånd. 111 hade ingen kontorstillhörighet men

överfördes tillsammans med en del
övriga fastigheter i Växjö till  Wa-
sakronans ansvarsområde. “Man visste
väl inte riktigt vad man skulle placera
det helt enkelt”, erkänner VD för
Wasakronan. Från -93 till -95 fördes
sedan inom Wasakronan diskussioner
om det fd regementets framtid men
utan något konkret resultat. På hös-
ten -95 krävdes ett avgörande, det gick
inte längre att låta ett tomt regemente
stå och förfalla. Ett beslut måste fram
om dess fortsatta utveckling, skall
området utvecklas till något som pas-
sar in i Wasakronas fastighetsbestånd
eller skall det säljas. Det fanns flera
alternativ men enighet uppnåddes
kring idén att utveckla en företagsstad
med i n r i k t n i n g  p å kontors-
verksamheter på 111 vilken Wasakro-
nan skulle fortsätta vara ägare till.

Bild 20: I 1 I-området

1 Växjö fanns under denna tid en hel del lediga kontorsfastigheter och det gällde därför
att ha något särskilt att erbjuda om man skulle lansera ytterligare 33 OOOm*  nya kontor.
Konceptet blev att skapa en attraktiv och vacker miljö genom att återanvända regemen-
tets byggnader. De totalrenoveringar som i detta hänseende krävdes skulle i sig ge möj-
ligheten till en hög grad av anpassning för hyresgästernas krav och behov. Totalrenove-
ringarna skulle dessutom ge en möjlighet att bygga efter de nya miljökraven när det
gällde uppvärmning (fjärrvärme), ventilation och elförsörjning samt bidra till skapandet
av en modern kontorsmiljö. Även den yttre miljön tilldelades ett högt värde i utveck-
lingsplanerna. 1 konceptet ingick även en inriktning på vissa typer av företag. “Dom
företag där det händer mycket, som är expansiva, unga branscher det är sådana vi siktar
på”, förklarar Wasakronans VD. Till denna gruppen fördes media-, IT-, data-, utbild-
ning- och friskvårdsföretag.

Händelseförlouu
Projektet med att omvandla Ill-området  inleddes i samband med att VD för Wasakro-
nan tog kontakt med kommunen och framförde företagets idé om utvecklingen av om-
rådet samt frågade hur kommunen ställde sig till detta. Denna kontakt togs innan något
överhuvudtaget dragits igång från Wasakronans sida. “För vi ville ju inte ha kommunen
emot oss och jobba i motvind [...] utan att vi ungefär drog åt samma håll”, säger VD.
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Kommunen ansåg att Wasakronans planer överensstämde med intentionerna i kommu-
nens program för området och välkomnade förslaget.

Ett bra samarbete upprättades mellan Wasakronan och Växjö kommun. En bra dialog
fördes med mycket kontakter i början för att som VD uttryckte sig “känna av att vi var
på rätt väg”. Stadsarkitektens roll i samarbetet framhålls också som något mycket bety-
delsefullt: “Vi har haft ett väldigt bra samarbete framförallt med stadsarkitekten som har
varit mycket lyhörd, haft mycket synpunkter i och för sig men ändå på ett bra sätt”.

Stadsarkitekten berättar att det i de inledande diskussionerna fanns en “samsyn mellan
kommunen och Wasakronan om vad man skulle åstadkomma” och att det som bestäm-
des var vissa grundläggande premisser. Båda parter enades om att ingen handel fick etab-
lera sig i området och att anläggningens karaktär, i synnerhet fasaderna inte fick för-
vanskas. När Wasakronan fick klartecken på att idén de hade om områdets fortsatta
utveckling överensstämde med kommunens intentioner för området drogs projektet
igång. Planeringen inriktades i den inledande fasen på att successivt fylla kasernerna med
företag. Man antog att det skulle ta 5 år att fylla upp kasernområdet. Idag hösten -97
efter bara 2 år har hela 70% av de 33 OOOm’ hyrts ut och enligt Wasakronan beräknas
kasernerna vara helt uthyrda om ytterligare ett år.

Wasakronan har bedrivit och bedriver alltjämt en uppsökande verksamhet för att få
företag till området och har förutom i Växjö framgångsrikt sökt hyresgäster regionalt
och nationellt i hela Sverige. Arbetssättet har då varit att “titta på vilka företag som vax-
er, vilka det är som kan tänka sig att etablera sig i andra städer än vad dom finns idag
[...] och det har gjort att vi fått hit ett antal företag som inte funnits i Växjö tidigare”.
Det finns idag drygt 50 företag med totalt ca 400 anställda inom Ill-området  och det rör
sig i huvudsak om företag inom media-, data-, IT-, reklam, utbildning-, och friskvårds-
branschen.

“Det har ju fått ett väldigt gehör på marknaden, och vi kan väl säga det att jag trodde att
det varit en nackdel att det hade varit ett regemente, en nackdel att man gjort sin militär-
tjänst här [...] men det var precis tvärtom”. Men VD nämner samtidigt andra orsaker till
att det har gått så bra. 111 symboliserar en expansiv företagsstad och företag i framtids-
branscherna söker sig hit. Attraktiviteten ligger framförallt i den unika dialog som finns
mellan Wasakronan och hyresgästerna, och mellan hyresgästerna i området.

Företagen som finns etablerade inom området träffas regelbundet ca en gång i kvartalet
inom ramen för vad som benämns “111-Network”. Inom nätverket har möjligheter gi-
vits att skapa värdefulla kontakter branscher emellan. Resultatet har visat sig genom att
företagen inom Ill-området vidareutvecklat olika nischer och kompletterar idag varann
istället för att konkurrera om samma kunder. “Det är flera som har intygat att dom har
lyft upp sina företag, delvis beroende på det här att man har hittat liksom nya nischer
och dom har fått andra tips som dom inte hade fått om dom inte hade suttit har”, säger
VD och förmedlar vad flera av företagarna i området berättat, “man kan få ut någonting
mer när man sitter här” vilket han påpekar är “en växtkraft i sig”. En icke obetydlig
orsak till framgången anser VD att den fria tillgången till parkeringsmöjligheter är lik-
som det miljöriktiga tänkandet som genomsyrar Il l-området. “Det kan man tycka är en
skitsak att man kan parkera bra och lätt [...] men där tror jag att vi har hittat hyresgäs-
ter”. När det galler miljötänkandet säger VD att det har varit väldigt klokt eftersom
många känner för det och att det ligger i tiden.

Utvecklandet av en attraktiv företagsstad har medfört en viss omflyttning av företag från
Växjös centrala delar ut till 111. Antydningar om att Wasakronan dumpar lokalpriserna
för att få hyresgäster till sina lokaler har förekommit, men besvaras av VD : “Det kostar
lika mycket som om du hyr mitt på Storgatan i Växjö [...] Det ligger någonstans strax
under tusenlappen/m*“. Målsättningen med Il 1 har aldrig varit att konkurrera ut andra
fastighetsägare med sådana villkor. Som svar till att företagen flyr centrum för 111:s för-
del kommenterar han med att “mitt i centrum kommer man alltid att kunna hyra ut, det
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är bara lite grann tiden som det hänger på när man hittar en hyresgast, det finns alltid
hyresgäster som absolut skall sitta i mittkärnan utav Växjö”. Wasakronan har själva
fastigheter inne i centrala Växjö.

Samtal och Wuna bvuglov
Förutom ett bra samarbete med företagarna och mellan företagarna samt övriga redovi-
sade argument visar VD även på hur hanteringen av hela områdets utveckling positivt
har återspeglat sig i områdets attraktivitet.

111 var ett planlöst område när militären ägde det. Området omfattas fortfarande inte av
någon detaljplan, även om en detaljplan idag är under utarbetande. Kommunen och
Wasakronan förde i de första inledande diskussionerna en dialog om hur områdets plan-
löshet skulle hanteras. Ett enande skedde kring att utveckla området genom något som
benämndes “öppna bygglov”.

Stadsarkitekten förklarar: “Det var en medveten linje att inte använda sig av en detalj-
plan eftersom man i en detaljplanen låser upp sig även för saker som man från början
inte känner till”. Han medger att detaljplanen är ett bra planinstrument men inte i det
här fallet när det handlar om återanvändning. “Givetvis är detaljplanen ett korrekt in-
strument men det lagstiftningen inte bryr sig om är att utvecklingen av det här (Ill-
området) inte gäller nybyggnation”. “1 de flesta fall idag liksom i det här fallet handlar
det istället om en återanvändning av något som redan finns bebyggt”.

Stadsarkitekten fortsätter: “Vi kunde ha gjort en detaljplan, en flexibel plan där vi inte
styrt så hårt men då hade inte allmänhetens intressen kunnat hanteras på samma sätt.
Principen att fasader inte skall röras, som förts i de inledande diskussionerna om områ-
det, kan när det kommer till ett konkret fall få oväntade konsekvenser. För att en verk-
samhet skall kunna inrymmas, kan krav på brandsäkerhet och utrymmningsvägar  stal-
las, vilket i sin tur kan betyda viss påverkan på fasaderna. Diskussioner om vad som kan
anses acceptabelt kan då föras i bygglovskedet. Hade man istället gjort en detaljplan och
satt q på fasaden hade man inte fått röra den. Det är detaljplanens svaghet, att man långt
i förväg lägger in bestämmelser och begränsningar som kan motverka den egentliga me-
ningen”.

Stadsarkitekten hävdar att bygglovet är ett starkt planinstrument eftersom man i sam-
band med varje förändring kan ta upp oväntade och nya infallsvinklar till diskussion,
vilket passar då det berör återanvändning. Att hantera områdets utveckling med bygglov
var det smidigaste planinstrumentet att använda, det har möjliggjort en stor flexibilitet.
“Det hela har byggt på att man varit överens från början, arbetssättet hade inte fungerat
om utgångspunkten hade varit en konflikt”. Upprättandet av en detaljplan är däremot
mycket betydelsefull när det gäller att lösa exempelvis väganslutningar och allmänna
gator i området eller som stadsarkitekten beskriver det “för att kunna reglera den yttre
strukturen i området”. Stadsarkitekten påpekar att poängen med detaljplanen är att ut-
nyttja den tidsmassigt rätt i planeringsprocessen: “Det galler att använda sig av eller upp-
rätta en detaljplan i rätt tid”. Det är därför som det nu pågår ett detaljplanearbete för att
juridiskt fastställa förhållandena nu när området i princip är färdigutvecklat.

På frågan varför man inte använde sig av en fördjupad översiktsplan (öp) svarar stadsar-
kitekten: “En öp är i grunden mycket oflexibel och därmed långsam, ej formell. En öp
utgår ifrån vad kommunen har för ambition, kommunens planering. 1 det här fallet
rörde det sig inte bara om kommunens tankar och idéer utan även om en andra part. En
öp är endimensionell och fungerar bra då kommunen vill framföra sina tankar, men då
förhållandet ser annorlunda ut och handlar om två parter som ska komma överens är
istället samtal, diskussion, dialog det bästa sättet. Eftersom en sådan form på ett annat
sätt kan ta tillvara det tvådimensionella förhållandet”.

Att byggloven benämns “öppna” hänger samman med att de formellt sett tagits sent och
skett i anslutning till ändringarna i kasernerna. Bygglov har fått sökas för varje kasern
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men oftast bara gällt kasernens ändrade användning. När sedan Wasakronan funnit hy-
resgäster och deras önskningar om inredning klarlagts har Wasakronan fått återkomma
med en utförligare bygglovansökan. 1 bygglovskedet har sedan en dialog förts om möj-
ligheten att tillfredställa hyresgastens önskemål och godkänna bygglovansökan eller har
diskussioner förts om vilka ändringar i ansökan som måste ske innan bygglovet kan
beviljas. Det är alltså med de “öppna” byggloven som Wasakronan har kunnat söka
hyresgäster och samtidigt erbjuda dem möjligheten att själva påverka utformningen av
sina lokaler.

Wasakronans VD beskriver arbetssättet kring de “öppna” byggloven: “Det är en infor-
mell överenskommelse med framförallt stadsarkitekten, att behandlar vi det här området
på ett varsamt sätt [...] så har vi då godkännande att vi i princip gör som vi vill göra”
dock enligt ramarna för gällande koncept. “Det är en muntlig, tyst, [...] en öppen över-
enskommelse som bygger på förtroende”. På frågan vad som ligger bakom förtroendet
svarar VD: “Ett bra samarbete tror jag och att vi pratade samma språk från början, att
vi var överens [...] och man har också fått bevisat att, och sett att, vi gör så som vi har
sagt. 1 annat fall så hade man gått in och gjort åtgärder för att se till att vi hade andrat
oss”. De kontinuerliga samtalen och träffarna sker återkommande, en gång varannan
månad eller tätare då det behövs, och vid dessa framförs och behandlas synpunkter som
kommit upp. Det sker en uppdatering av områdets utveckling och det förs en diskussion
om områdets fortsatta utvecklingen. Arbetssättet att kontinuerligt föra en dialog och att
använda sig av “öppna” bygglov innebär möjligheten att kunna diskutera problem när
de dyker upp och sedan lösa dem på ett smidigt sätt via bygglovhanteringen. Att gå till-
baka till en detaljplan och därifrån föra en diskussion skulle starkt begränsa handlingsut-
rymmet, menar stadsarkitekten.

KontrollInstrument

Avsaknaden av detaljplan för området innebar att det enda kontrollinstrument som
förekommer i anslutning till 111:s utveckling är kravet på bygglovansökan inför varje
händelse eller andring som sker i kasernerna. Eftersom BN samtidigt givit “öppna”
bygglov har i princip kontrollen ytterligare försvagats. VD i Wasakronan har genom de
“öppna” byggloven egentligen fått en slags delegation från BN när det galler att ta beslut
om vilka företag som får etablera sig i området, förklarar stadsarkitekten. Detta förfa-
ringssätt har dock underlättat Wasakronans arbete med att locka företag till området och
har bidragit till områdets attraktivitet. VD anser att det är kombinationen, en bra dialog
med kommunen, möjligheten att komma till snabba beslut utan en massa krångliga om-
vägar vid kontakten med ev hyresgäster och att Wasakronan också är beslutsmassiga
gentemot hyresgästerna som gjort att flera företag etablerat sig inom IlI-området.  För-
hallandet för Wasakronans del kan sammanfattas som “en stor frihet under ansvar”.

Det förtroende som etablerats mellan kommunen och Wasakronan och som fått ett
konkret uttryck genom delegationen, bygger på att båda sidor följer de beslut som berör
områdets utveckling som man gemensamt kommit överens om under de kontinuerliga
träffarna. VD påpekar att det vissa gånger varit så att de ställt upp på krav även om de
inte tyckt att de egentligen var så viktiga och i gengäld hoppas man att man kan få ige-
nom andra önskemål vid ett annat tillfälle. “Vi tror att samarbetet kan nå längre på det
sättet”. Andra gånger har Wasakronan genom VD ställts inför förfrågningar från företag
som vill etablera sig i området men där man har fått tacka nej med hanvisning att företa-
gen inte överensstämmer med 111:s koncept: “Det har varit verkstadsföretag och det har
varit sådana som vill ha lagerverksamhet och det hade ju varit jättebra att kunna hyra ut
en halv eller en hel kasern o s v men dom har inte stämt in i bilden [... ] så har vi sagt
nej, vi vill inte ha er här som hyresgäst och det dar är lite ovanligt kanske. Det kanske
verkar lite kaxigt men det är det inte [...] utan vi har sagt att vi har gett en bild utav hur
vi vill ha det i det här området i framtiden och sen har vi jobbat målmedvetet mot den
bilden. Det tror jag är en styrka att vi gjort.”
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111-området ocl stadsdelen Västers fotIsatte utveckllng

Wasakronan planerar att gå vidare med det gamla förrådsområdet, som ligger i anslut-
ning till kasernområdet. Tankar finns på att integrera bostäder med kontorsverksamhe-
ter, liksom olika serviceverksamheter. Bostäderna kommer då inte att ägas av Wasakro-
nan däremot skulle det finnas möjligheter att komplettera med ytterligare kontorsloka-
ler utmed Storgatan som skulle kunna förvaltas av Wasakronan. Dessa tankar ligger ca 5-
10 år framåt i tiden och ingår i de övergripande visionerna som fanns med från början
och som även överensstämmer med kommunens program för området.

Vad som eftersträvas i det långa loppet från Wasakronans sida är utvecklandet av en ny
stadsdel. “Det blir ju inget område som det kanske varit tidigare utan det är mer en del
utav Växjö stad, en fortsättning på staden västerut helt enkelt”. VD anser att det har
skett ett lyft för den här delen av staden, Väster, i och med 111 och han tillägger: “Jag
skulle vilja säga att det är det bästa industriområdesdelen i Växjö och att vi, det är ju
positivt att det ligger ihop på det här sättet och att man kan hitta knytningar, [...] Jag
tycker att en inledning på en diskussion mellan det här området och Västra Mark vore
mycket givande för båda parter”. Han tillägger att kontakter redan för egen del har ta-
gits med stormarknadsområdet, Samarkand “för att se vad vi har för gemensamma näm-
nare och vad vi kan hjälpas åt med och då skulle man även kunna göra på samma sätt till
dom industrier och annat som finns på Västra Mark”. Tillsammans med Bäckaslövsom-
rådet brukar Il l-området i kommunens planering gå under namnet Regementsstaden.

Reflektioner  och awlutende  kommentarer

Vad som har varit speciellt för områdets omvandling är arbetssättet som Wasakronan
och kommunen använt. Kommunens motiv till att ärendet har hanterats genom diskus-
sioner, informella överenskommelser och “öppna bygglov” och att beslutsrätten har
överförts på delegation från BN till Wasakronans VD, har varit att området från början
var planlöst. Andra planinstrument bedöms inte lika bra kunna hantera en förnyelsesi-
tuation. Detta arbetssätt kan emellertid ifrågasättas utifrån “det allmannas synpunkt”.
Allmänhetens insyn i hanteringen av områdets omvandling har visserligen tillgodsetts
genom offentliga BN:s möten där Il l-området har diskuterats, presentationer av idéerna
kring området har skett på plats i Ill-området  och vad det gäller planprogrammet över
Regementsstaden har det förekommit studiecirklar och programmet har varit utställt.
Däremot har inte byggloven varit utställda eftersom de ändringar som gjorts inte har
ansetts vara av den dignitet eller haft sådan påverkan ur allmänhetens synpunkt att det
skulle ha krävts. 1 och med att det främst handlat om själva byggnaderna och den tillhö-
rande inredningen för företagen. Växjö kommun har därmed tagit en risk, men bedömt
att risken är liten att allmänheten velat opponera sig och ha synpunkter på omvandling-
en av 111.

Kommunens krav på Wasakronan att lämna in bygglovansökan vid förändringar inom
varje kasern omfattas av 8 kap, 22s PBL “Innan bygglov lämnas skall BN genom under-
rättelse bereda kända sakägare och de kända bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och
boende som berörs samt sådan känd organisation eller förening som anges i 5 kap 25s
första stycket, två tillfällen att yttra sig över ansökningen, om åtgärden skall utföras i ett
område som inte omfattas av detaljplan och åtgärden inte är en kompletteringsåtgärd
och inte heller är reglerad i områdesbestämmelser”.

Frågan som man följaktligen ställer sig är vilka som lagenligt skulle ha kontaktats och
om deras synpunkter egentligen omhändertagits genom ovanstående omnämnda insyn i
IlI-områdets  utveckling. Det står vidare om bygglov att ansökningar om bygglov, för
åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan, skall bifallas om åtgärden upp-
fyller de allmänna kraven i 2 kap, om åtgärden inte skall föregås av detaljplaneläggning
p g a bestämmelserna i 5 kapl$ och åtgärden inte strider mot områdesbestämmelserna
eller om åtgärden kan antas uppfylla kraven i 3 kap, krav på byggnader (8 kapl2$,  PBL).
Detta är den bestämmelse som utvecklingen av Ill-området  bygger på.
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Analys llästra Mark

FWndrinVsiniUatiu  i bostads- och arbeturnriden  i Vrrrköping och VWis

1 arbetsområdet Västra Mark har de lokala initiativen utgjorts av förfrågningar beträf-
fande ombyggnader, tillbyggnader och förändrad användning. Som en kommunal tjans-
teman utrycker det: “Ett industriområde är en ständig byggarbetsplats”. De initiativ som
tagits upp har varit intressanta genom kommunens sätt att hantera situationerna med
koppling till befintlig lagstiftning. För Västra Mark har även de utarbetade riktlinjerna
för området och dess fortsatta utveckling påverkat kommunens arbetsätt och inställning
i de enskilda fallen. Kommunen har i anslutning till varje lokalt initiativ försökt få in
sina intentioner och successivt arbetat för att nå den förnyelse av området som eftersträ-
vas. Varje situation i området beskrivs av den kommunala tjänstemannen på stadsarki-
tektenheten som en “blandning av lokalt initiativ och initiativ från vår (kommunens)
sida. Det lokala består i att dom vill ha en förändring och vi vill skicka med ytterligare
förändringar”.

Man har inte sett några stora problem med de lokala initiativen i området. Kommunen
representerad av stadsarkitektkontoret har inställningen att alltid föra en dialog kring
varje lokalt initiativ som kommer in. Det innebär en möjlighet för kommunen att kun-
na sätta sig in i initiativtagarens situation. Varje initiativtagare ges möjlighet att redogöra
för sina motiv och tankegångar kring ärendet, vad man har tänkt sig och varför, vilket
de kommunala tjänstemannen uttrycker enligt följande: “För det är ju ingen bra lösning
att jag bara tar ställning till den fråga han ställer utan jag måste ju intressera mig för det
problem han eller hon har”.

Arbetssättet har visat sig vara givande för båda parter eftersom det i många fall inte alltid
är förfrågan i sig som är lösningen på det grundläggande problemet. Vid dialogen har
istället det grundläggande problemet diskuteras och alternativa lösningar framförts. Dis-
kussionerna har ofta lett till att ett bättre resultat både ur initiativtagarens synvinkel som
för kommunens del har uppnåtts än den från början framförda förfrågan. Från flera håll
påpekas det att ett arbetssätt av detta slag grundas på förtroende, att initiativtagaren upp-
lever kommunen som en naturlig diskussionspart som kan bidra med värdefulla syn-
punkter. 1 detta sammanhang omnamns också betydelsen av att lämna klara besked och
att det från kommunens sida måste finnas ett ansvar för att lämna besked. Arbetssättet
förefaller ha rönt en stor uppskattning bland initiativtagarna eftersom de har känt sig
omhändertagna när kommunen intresserat sig inte bara för förfrågan i sig utan för deras
grundläggande problem.

Kommunen har använt sig av tre modeller för konfliktlösning, vilka redovisats i de oli-
ka lokala förändringsinitiativen. Det är först användandet av befintlig Lzgstifining  men på
ett okonventionellt sätt som i fallet med studentbostäderna i Västra Mark och med ut-
vecklingen av Ill-området. Det är för det andrafirhmdling  genom att jämka ihop olika
åsikter som i fallet med bageriutbyggnaden samt den tredje modellen att hitta en helt ny
Lösning, en innovativ och kreativ lösning, som vid lanseringen av begreppet “service-
funktioner” i fallet med försäljningen av den kommunala gatumarken i Västra Mark.

BefIntlIg  IafWtnlng

Användandet av befintlig lagstiftning för att lösa konflikter visar på en god kunskap om
gällande regelverk. 1 fallet med studentbostäderna förhindrade man att ett ärende fick en
rättslig prövning genom att utnyttja lagstiftningens innebörd; att en olovlig åtgärd, ett
“svartbygge”, avskrivs om den åtgärdats till kontrollbesiktningen. På detta sätt blev inte
studenterna utan bostad eller ersättningsskyldiga (trots att de hade använt sina kon-
traktsskrivna kontorslokaler som bostäder) utan ärendet löstes på ett smidigt sätt och
studenterna fick tid att hitta nya lägenheter.

Vid utvecklingen av IlI-området  använde man sig av samtal och “öppna” bygglov istäl-
let för att inledningsvis upprätta en detaljplan eller fördjupad öp. Man ifrågasatte därmed
nuvarande planlagstiftning som följer en hierarkisk ordning från öp till fördjupad öp,
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detaljplan och ner till bygglov. Anledningen är att man anser att bygglovet och de kon-
tinuerliga samtalen lämpar sig bättre i ett ärende som detta då det handlar om återan-
vändning istället för nybyggnation och där två parter är inblandade i områdets utveck-
ling.

Arbetssättet är innovativt och kreativt nyskapande men kan ifrågasättas. Det galler
framförallt ur demokratisynpunkt. Med det arbetssätt som kommunen använt sig av här
är det uppenbart att de berörda kommunala tjänstemännen måste vara väl medvetna om
och ha känsla för när ett bygglov måste ställas ut p g a intresse från allmänheten. Faran
ligger i att arbetssättet bygger på öppenhet och om öppenhet saknas försvinner en viktig
kontrollinstans, synpunkterna från allmänheten. Men det är viktigt att poängtera, an-
vänds arbetssättet på rätt sätt får man mer ut av det än vid traditionell planläggning.

FörhandlIng
Kommunen arbetar med en slags dialog- och förhandlingsplanering, i ordets positiva
bemärkelse. 1 samband med förfrågningar, lokala initiativ, försöker kommunen genom
förhandling även nå en bit på vägen i sin egen långsiktiga förnyelseplanering av området.
“För det enda vi har tagit fasta på är att planen skall ändras, ska den ändras så skall vi ha
ut mer än att företagaren får byggrätt”. 1 fallet med bageriutbyggnaden ställde kommu-
nen krav för att upprätta en plan. De ville ha till stånd förbättringar för omgivningen i
synnerhet ur bullersynpunkt men även med avseende på estetiska krav i gränsen mot
befintliga bostadshus. 1 utbyte upprättades det en plan som överensstämde med verk-
samhetsändamålet och dar företaget tilläts utföra den utbyggnad som de hade lämnat in
en bygglovansökan om.

Nya  ItisnIngar
Växjö kommun har utarbetat ett antal nya detaljplaner i arbetsområdet med utgångs-
punkt från att successivt förnya området. Planarbetet har satts igång på en förfrågan, ett
lokalt initiativ, men har i en dialog med initiativtagaren även utmynnat i förändringar i
enlighet med intentionerna för området. Så var fallet med försäljningen av gatumarken i
Västra Mark. För att kunna få till stånd försäljningen av gatumarken krävdes en detalj-
planeändring. Fastighetsägarna fick genom den nya detaljplanen köpa gatumarken men
de fick också det vidgade användningssättet med planbeteckningen z=servicefinktioner
samt en utökad byggrätt mot att kommunen i planen lade in restriktioner för fastighe-
tens gatuzon. Fastighetsägarna blev genom planen skyldiga att anordna gatuzonen på ett
estetiskt tilltalande sätt och kommunen fick den förändring de eftersträvade i överens-
stämmelse med intentionerna för området.

Planbeteckningen z och begreppet servicefunktioner med dess innebörd av ett vidgat
användningssätt har myntats av kommunens Stadsbyggnadskontor. Planbeteckningens
uppkomst och lansering har sin bakgrund i de otidsenliga planerna för arbetsområdet
som förespråkar industri där kommunen idag vill främja handel- och serviceverksamhet.
Med benämningen “servicefunktioner” inskriven i en detaljplan har kommunen hittat
ett sätt att kunna omvandla arbetsområdet så som man önskar. Begreppet “servicefunk-
tioner” står för en vidgad innebörd och inskränker sig inte till den ena eller andra verk-
samheten d v s användningen blir öppnare för fastighetsägaren. Istället bidrar planbe-
teckningen till att en bedömning, tolkning av vad som passar in, görs från fall till fall
utifrån varje förfrågan och dess förutsättningar.

Eftersom planens syfte utgör bedömningsgrunden galler det att syftet noga beskrivs i
planbeskrivningen dar det även tydligt skall framgå vilken utveckling som definitivt inte
eftersträvas. I omnämnd detaljplan som tilldelats beteckningen z=ej störande servicefink-
tion förtydligas syftet i planbeskrivningen på följande sätt:

“Planbestämmelserna medger att området används för servicefunktioner i vid mening, men
ej av störande art. Bostäder tillåts ej. Ej heller ingår renodlad livsmedels-försäljning  i här
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avseddd  servicefunktioner. Den bandel som medges skall ha naturlig koppling till huvudverk-
sambeten eller utgöra bandel med skrymmande varor.”

Utifrån detta förtydligande av vad innebörden “servicefunktioner” i aktuell plan står för
är det upp till BN att bedöma om kommande förfrågan uppfyller planens syfte. Genom
det vidgade användningssättet har planen tilldelats en mindre känslighet för kommande
förändringar. Med denna planbeteckning läggs däremot en helt annan tyngd på bygg-
lovhanteraren och i nästa steg politikerna i BN att göra rätt bedömningar och avväg-
ningar. Vilka krav som BN kan förväntas ställa när bygglov söks blir därmed starkt be-
roende av deras bedömning om förfrågan och verksamhetens användning är en service-
funktioner av ej störande slag. Därutöver kan krav ställas i anslutning till byggrätt och
yttre utformning som preciserats i detaljplanen.
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Araby
Bak@rundsbeskt'ivnin@
Araby ligger ca 1,5 km nordväst om Växjö  centrum. Storleksmassigt rör det sig om ett
område på ca 105 ha. Araby avgränsas i norr av Norrleden i söder av Mörners väg. Vas-
terut  utgör ett smalt nord-sydligt grönområde mot Arabygatan gräns och österut Lied-
bergsgatan. Araby består av både villor och flerbostadshus där de sistnämnda är i majori-
tet. Västra Araby är ett utpräglat villaområde med undantag av ett fåtal flerbostadshus i
dess södra del. Övriga flerbostadshus är placerade mellan Ulriksbergspromenaden och
Liedbergsgatan. Det är detta område som vanligen brukar benämnas Araby. 1 fortsätt-
ningen kommer, om inget annat anges, Araby representera detta flerbostadshusområde.
Motivet för detta är att Västra Araby, som till övervägande del består av villor, särskiljer
sig från resten av Araby och de förhållanden som finns där.

Bild 21: Araby
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Kvarteren som ligger i Araby är uppkallade efter stenar, Kv. Alabastern, Bärnstenen,
Citrinen, Täljstenen, Skiffern, Sandstenen, Gnejsen och Graniten. Undantaget är Hy-
resbostäders fastigheter vid Dalbo centrum, Kv. Skatan. De två förstnämnda kvarteren
brukar gå under samlingsnamnet Nydala. Lite förenklat kan man säga att den västra
delen av området tillhör Växjöhems fastigheter och den östra Hyresbostäders med un-
dantag för Kv. Citrinen längst i nordost som tillhör Växjöhem. Växjöhem och Hyres-
bostäder utgör dotterbolag till moderbolaget KFAB liksom ytterligare två allmännyttiga
bostadsbolag. Bostadsbolagens styrelser består av politiker vilket innebär ett visst infly-
tandet från kommun och Kommunstyrelse (KS) i bostadsbolagen.

De första bostadslägenheterna i Araby började byggas kring 1963, Kv. Gnejsen och
Sandstenen 1963-64, Kv. Graniten 1965 liksom Kv. Skiffern 1965-66. Därefter följde Kv.
Täljstenen 1966-67 och Nydala  (Kv. Alabasten, Kv. Bärnstenen)med Kv. Citrinen 1968
72 samt Kv. Skatan 1966-70. Karaktären skiljer sig en aning i de olika kvarteren beroen-
de på om bebyggelsen skapar naturliga innergårdar eller om husen ligger placerade som i
en park.

Uthyrningsgraden för lägenheter i Araby hänger samman med Växjös bostadsmarknad,
tillgång och efterfrågan på bostäder. Då bostadssituationen varit god har det funnits
tomma lägenheter i området och när antalet lägenheter varit litet i Växjö som helhet har
även de flesta lägenheter i Araby varit uthyrda.. Området kan sägas var färdigbyggt
kring mitten av 1970-talet. Tillhörande centrumområde Dalbo centrum uppfördes i an-
slutning till Kv. Skatans uppbyggnad någon gång mellan 1966-70. De finns två skolor i
Araby, Bokelundsskolan (LM) som byggdes på 197%talet  med tillbyggnader-72 och -94
och Arabyskolan (H) som byggdes 1963.

1 likhet med många andra miljonprogramsområden höll man i Araby en låg skala på
husen och byggde inte högre än 3 våningar. Mottot ljus och luft tillgodosågs genom
Arabyparken. Arabyområdet kännetecknas av en riklig och uppvuxen vegetation där
Arabyparken med sina stora grönytor fungerar som områdets gröna “lunga”. Arabypar-
ken i bostadsområdets mitt innehåller dessutom fotbollsplaner, både gräs och grus, ten-
nisbanor samt längdhoppsgrop, löparbanor m m. 1 parken finns en naturlig scen likt en
amfiteater uppförd, den fungerar även som utjämningsmagasin för dagvattnet.

Området är ett genomflyttningsområde där den årliga omflyttningen i vissa kvarter
uppgår till var fjärde boende. Förvärvsfrekvensen är låg, andelen invandrare samt social-
bidragstagare hög och det bor få människor med högre social ställning i området. Detta
innebar bl a att det finns få människor med samhällsinflytande som kan föra områdets
talan. Det finns samtidigt ett stort antal sociala problem genom att Socialförvaltningen
förfogar över ett antal lägenheter i Kv. Skatan. 1 intervjuerna påpekas ändock att områ-
det inte är något s k ghettoområde trots de sociala problem som förekommer. Flera av
människorna i området kan sägas tillhöra gruppen “mottagare”, då de är bidragsberoen-
de och hänvisade till hjälp via samhällets sociala skyddsnät.

PlanförhBllanden
Området är planlagt för bostäder med undantag för handel vid Dalbo centrum. Mindre
handelsverksamheter, typ servicebutiker, kiosker resp pizzerior som finns representera-
de i området har beviljats genom tillfalliga bygglov. Större delen av områdets mitt är
planlagt som grönområde, parkmark.

Bostadsbebvggelsen  I Arahv
Totalt finns det 2327 lägenheter i Araby (Växjöhem 1785 och Hyresbostäder 542l’).
Växjöhem ansvarar för bostäderna i Nydala, Kv. Citrinen, Kv. Taljstenen m fl medan
Hyresbostäder är fastighetsägare för Kv. Skatan. Lägenhetsfördelningen i Växjöhems

l4 Antalet lägenheter grundar sig på uppgifter där servicelägenheterna i anslutning till vårdcentralen är borträknade, Som-
marvägen 3 respektive 5A-D.  Med servicelägenheterna inkluderade är det totala antalet lägenheter från Hyresbostäders
sida 63 1 st i Araby.
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Bild 22: Bostadsbebyggelse i Araby

bostäder visar på en majoritet 3:or (797) och 2:or(456)  följt av 4:or(276)  och l:or (234)
och minst 5:or eller större lägenheter (22). Hyresbostäders lägenhetsfördelning följer
samma mönster på lägenhetsfördelningen, flest 3:or(190)  därefter 2:or15 (187),  4:or (80),
1:oP (76) och 5:or (9).

l r o k  l r k v  2 r o k  2 r k v  3 r o k  4 r o k  5rok e l  s t ö r r e

Växjöhem 234 -- 456 --- 797 276 22

Hyresbostäder 32 44 163 24 190 80 9
ÄT&.&?&,&  -il T-,.  266’ ‘;;“‘&k,  y- 6~9. ‘,24, : &( _, & , 3i.: ,;& ~;$&‘i  +“$j$i_ -*%.:  ‘Ar -.*,d:‘~  ‘:: ,p&:,

Kalla: Uppgifter från Hyresbostäder resp Växjöhem.

Bostäderna i Araby utgörs av trevåningshus varierande med kallare (Växjöhems fastighe-
ter) eller suterräng (Hyresbostäders fastigheter). Av Växjöhems fastigheter är majoriteten
byggda med platta på mark, strax under hälften har traditionell kallare och en del kryp-
grund. Fastigheterna i kvarteren Graniten, Gnejsen, Sandstenen och Skiffern har plats-
gjutna betongkonstruktioner med fasadtegel.

Täljstenen har däremot fasadputs, ingen elementbyggnad alls. Kvarteren Alabasten,
Barnstenen och Citrinen har en betonggjuten konstruktion med fasadelement, bekläd-
nadselement, och utgör således inget utpräglat elementbygge. Gavlarna är uppmurade.
Växjöhemsfastigheter har inte omfattats av större renoveringar, mindre arbeten har där-
emot utförts i ett flertal badrum. Bebyggelsen i Kv. Skatan har platsgjuten stomme. Fas-
tigheterna i Kv. Skatan har varit föremål för en större renovering 1987-89 som berörde
fasader och fönster och i vissa fastigheter sattes hiss in. 1993-94 byggdes även tre trapp-
uppgångar Sommarvägen 5ABC om till äldre boende och gjordes handikappanpassade. 1
samband med detta skedde även vissa andringar i lägenhetsfördelningen, en andring till
ett större antal mindre lägenheter, 1:or och 2:or.

l5 2rok(163)  2rkv(24)
l6 lrok(32) lrkv(44)
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Bild 23: Bostadsbebyggelse i Dalbo

Området har periodvis kännetecknats av mycket lediga lägenheter. Olika erbjudanden,
exempelvis för studenter, har medverkat till att det idag finns väldigt få tomma lägenhe-
ter i området. Hyresbostäder nämner dock att det finns en del större lägenheter i Kv.
Skatan som under längre perioder står outhyrda. Under perioder när många lägenheter
var tomma fanns det förslag på att konfigurera lägenheter till verksamhetslokaler. 1 ett
fall byggdes också en lägenhet om till att inrymma en frisör, denna verksamhet finns
fortfarande kvar.

Ytterligare planer på att bygga om lägenheter till förmån för verksamheter finns inte
från bostadsbolagens sida idag. Araby utgör enligt bostadsbolagen ett bostadsområde dar
befintliga verksamhetslokaler fungerar som komplement till bostadsbebyggelsen. Verk-
samheterna som förekommer är av underordnad betydelse och måste anpassas efter be-
fintligt boendeändamål.

Befolknlno
1 Araby bor det ca 4400 invånare av Växjö tätorts befolkning på ca 49500 (1994-12-31),
med villaområdet Västra Araby inräknat ca 5000 invånare. Den största åldersgruppen i
Araby är 25-44-åringarna, därefter kommer åldersgruppen 16-24 år tätt följd av ålders-
gruppen 45-64 år. Mindre skillnader förekommer kvartersvis i Araby. Västra Araby har
en högre andel äldre befolkning.

Bild 24: Bostadsbebyggelse i Dalbo

B O

1.



Arrby Förändringsinitiatiu  i bostads- ech arbetsamridan  i Vrrrkiining och Vüciii

Område

V. Araby
Nydala
Citrinen
Täljstenen m fl

0-6 år 7-15 år 16-24 år 25-44 år 45-64 år 65-w år
5,5% 6,7% 9,6% 18,6% 33,1% 26,5%

9,4% 9,6% 22,7% 35,9% 17,2% 5,3%

9,5% 4,7% 20,9% 40,2% 17,1% 7,6%

10,5% 9,8% 15,4% 35,6% 20,3% 8,3%
Skatan 9,7%

TOTALT Araby inkl 9,4%
V. Araby

11,3% 23,2% 27,4% 14,2% 14,2%

9,4% 18,6% 32Jti-i ‘is,fi$ ,', 12,&!4j,>‘, -. tt>‘,

TOTALT Araby e& 9,9% 9,7% 19,9% 34$% ; li,&% S$%

Kalla: SCB 1994-12-31

Antalet familjer i Araby är 3203 varav traditionellt gifta och sambeskattade är 22% me-
dan ensamstående utgör 78%. 1 jamförelse med Växjö i sin helhet är siffrorna för samma
förhållanden 33% respektive 67%.

Ohälsotalet för Araby ligger klart över genomsnittet i Växjö. 1 åldersgrupperna 45-59 år
ligger det enligt kommunens bearbetning av statistik från Försäkringskassan nära tre
gånger så högt.

Diagram 3: Åldersfördelning kvartenvis i Araby

q  61 ;. \�\� 3,.

El 45. 64 a i

D 2 5 44 hr

f3 10 1-1 <tr

a 7 I ‘i .\i

n0 6 zl

Invandrare och flvktlngar
Nationaliteterna är många liksom språken. Araby har totalt 36% andel utrikes födda.
Västra Araby skiljer sig markant från resten av området med sina 6%. Detta även i för-
hållande till Växjö tätort på totalt 11%.
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Område

V. Araby

Nydala

Citrinen

Täljstenen m fl

Andel utrikes födda

6%

41%

21%

28%

Skatan

TOTALT Araby inkl:  V. Arab+
TOTALT Araby exkl V.Araby

52%
33i’ !/) ,,<,  . >

36%

Källa: SCB 1994-12-31

hl- och Ulf&ttllill~

Andelen kvarboende är i Araby totalt 75%, klart lägre än Växjö tätort på 90%. Om-
flyttningen är störst i Kv. Skatan med en omflyttning på 36% och minst i Västra Araby
med 9%. En årlig omflyttning på 25% innebar att var fjärde individ varje år söker sig en
annan bostad. För Kv. Skatans del är det mer än var tredje individ som varje år flyttar
från sin lägenhet. Omsättningen av hyresgäster i Araby är hög vilket enligt intervjuerna
också har bidragit till att de boende har en låg känsla för området “en omsättning på 25-
30% av hyresgästerna [...] det innebar ju att känslan för området var väldigt låg [...] man
skulle liksom inte bo kvar dar, och det var liksom brist på att man inte kunde få lägen-
het i områden som var bättre”.

Område Kvarboende Omflvttnimx

V.Araby

Nydala

Citrinen

Täljstenen m fl

91% 9%

77% 23%

77% 23%

83% 17%

Skatan 64% 36%

Y’IQTA&T  Amby inkIV.  Araby 78%

TOTALT  Amby  exkI N. Ar&y j5% “’
” -‘,,~22%  _ .. ;‘/.

25%. ;.:.-:

Källa: SCB 1993-94

UtbildninB
Någon utförlig områdesknuten statistik har tyvärr inte kunnat fås för Araby. Enligt
intervjuerna är det dock en “väldigt låg utbildningsnivå på invånarna, det är rätt många
invandrare, [...] det finns några som är oerhört valutbildade men som tyvärr inte kom-
mer in i arbetslivet”.

Fiirväfv!sarbetande
1 Araby är hälften av de boende förvärvsarbetande, i Kv. Skatan och Nydala  understiger
förvärvsfrekvensen 50% medan Västra Araby har en hög förvärvsgrad 74% även i förhål-
lande till Växjö tätort 71%.
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Område Förvärvsarb.

V. Araby 74%

Nydala 47%

Citrinen 62%

Täljstenen m fl 57%

Skatan

TOTALT Ar&+ inkl V.Araby

TOTALT  Arabby exkl V.Araby

34%
‘, ,,,

.52% ‘,
:‘,‘ii

50%

Källa: SCB 1993

inkomst

Årsinkomsten för invånarna i Araby skiljer sig stort kvartersvis. Kv. Skatans boende har
knappt en tredjedel av vad Västra Arabys boende har i inkomst. För Araby ligger in-
komsten på 74,417  klart under Växjö tätort i övrigt med 130,~~~.

Område Löner”

V.Araby 128,2

Nydala 71,9

Citrinen 96,0

Täljstenen m fl 86,2

Skatan 43,5

T0IXI.T Ar aby  inkl ‘V,Arab$
.< il 0’ ”

78,9-
àoT&LT  Araby exkl V:A "J4;4. / ‘- -<_

Källa SCB 1993

Trafffctfffffänffffffhet.,  parkerfnffsfärh%ffandan  samt bilinnehav

Araby har god trafiktillgänglighet genom huvudgatorna Mörners väg och Liedbergsga-
tan vilka har kopplingar till centrum resp omgivande riksvägar. Själva flerbostadsområ-
det trafikförsörjs utifrån med hjälp av uppsamlingsgatorna, Ulriksbergspromenaden och
Nydalavägen. Tillsammans med mindre lokalgator och säckgator skapas ett bilfritt in-
nerområde med bostäder. Garage och parkeringar är till uteslutande del förlagda ut mot
vägarna som trafikförsörjer bostadsområdet. 1 anslutning till Dalbo centrum finns en
större kundparkering.

Bilinnehavet i Araby skiljer sig inte nämnvärt från övriga tätorten. 1 Araby ligger siffran
på 88% i jämförelse med Växjö tätort på 92%. 1 Västra Araby är bilinnehavet något hög-
re än i övriga Araby. Enligt en företrädare från Hyresgastföreningen i Araby bekräftas
att bilinnehavet är stort bland invandrare och flyktingar, gissningsvis så högt som 90%.
Hon säger sig veta att det är en majoritet av invandrare/flyktingar  som står för det höga
bilinnehavet och som drar upp procenttalet i Araby, för i jämförelse med svenskarna i
området har få av dessa bil.

Hon pekar framförallt på två grupper invandrare/flyktingar  som har bil av olika anled-
ningar. Första gruppen representeras av invandrare/flyktingar  som snabbt skaffar sig bil
när de kommer till Sverige. Dels beroende på att en bil kännetecknas som status och dels

17 (1 OOOtal kr per familj, alla familjetyper medelvärden)
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beroende på att det socialbidrag som dessa familjer tilldelas utgör en inkomst som klart
överstiger vad familjen haft i sitt hemland och därför anser de sig kunna skaffa bil. Den-
na grupp är den största. Den andra gruppen invandrare/flyktingar skaffar bil i direkt
anslutning till att de skaffar jobb och är beroende av en bil i sitt arbete. Detta är den
“lilla” gruppen.

Område Bilinnehav

V. Araby 94%

Nydala 84%

Citrinen 88%

Täljstenen m fl 89%

Skatan 89%
TOTALT Araby inM V.Araby
TOTALT Araby exkl  V.Araby

89%
88%

Källa: SCB 1994-12-31

Verksamhetslokaler och verksamheter
Med verksamhetslokaler menas här lokaler avsedda för någon form av näringslivs- eller
föreningsverksamhet. Begreppet verksamhet omfattar både kontor, handel och mindre
verkstäder.

Växjöhems verksamhetslokaler är till uteslutande del källarlokaler. Entré sker antingen
från fastighetens utsida, gaveln via en trappa, eller via de inre trapphusen, vilket visar att
lokalerna inte är handikappanpassade. Lokalerna lämpar sig bast för föreningsverksam-
het alternativt kontorsverksamhet och sämre för kundinriktad verksamhet med tanke
på tillgängligheten. Byggtekniskt och ekonomiskt finns det svårigheter att andra på loka-
lerna “det är ju inte omöjligt men det krävs stora resurser” påpekar bostadsbolaget.
Dessutom påverkar lokalernas lokalisering och tillgänglighet möjligheterna att ändra om
lokalerna till olika verksamheter. En lokal för kontorsändamål av denna sort går att få
för ca 450kr/m2.

Bostadsbolaget anser att befintliga lokaler i området utgör ett komplement till boendet.
Lokalerna bör bibehållas, däremot finns det inga funderingar på att utöka antalet, i alla
fall inte med några ytterligare källarlokaler eftersom dessa periodvis har varit svåra att
hyra ut. Men, säger bostadsbolaget samtidigt “det får ju framtiden utvisa lite också, hur
stor en efterfrågan på lokaler kan bli” och menar på att de först och främst är ett bo-
stadsbolag som handhar bostäder. Det viktigaste i fråga om verksamhetslokaler i områ-
det enligt bostadsbolaget, är att det inte förekommer några konflikter med bostäderna,
inga störningar som påverkar boendet i området negativt. Till de befintliga lokalerna i
bostadsområdet försöker man att hitta verksamheter som inte konkurrerar med varand-
ra. 1 Växjöhems fastigheter finns idag inga direkta outnyttjade resurser att utveckla till
ytterligare lokaler, möjligtvis enstaka tomma garage. De förfrågningar om verksamhets-
lokaler som hitintills nått Växjöhem har främst gällt restaurangbranschen, i synnerhet
pizzerior.

Hyresbostäder förfogar över fastigheterna i Dalbo centrum och kan där erbjuda större
lokalytor till ett pris av 500-600kr/m2.  1 bostadsbebyggelsen finns också ett antal lokaler
för verksamheter i bottenplan i suterränghusen. Dessa lokaler hyrs ut för ca 400kr/m2.  1
dagsläget finns det inga lokaler lediga varken i Dalbo centrum eller i Kv. Skatan. Flera
förfrågningar om lediga lokaler når kontinuerligt bostadsbolaget. Det är framförallt
många invandrare som söker lokaler i anslutning till det etablerade Dalbo centrum. Det
är i första hand mindre och relativt billiga lokaler som efterfrågas och flera förfrågningar
har berört lokaler till försäljning av livsmedel, frukt, grönsaker, kryddor.
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Initiativtagarnas uppfattning om vad en lokal få kosta ligger kring 425kr/m2.  Så låga
kostnader anser bostadsbolagen inte det går att skapa lokaler för idag. På frågan om de
skulle kunna gå ner i standard för att på det sättet skapa billiga lokaler betonar det ena
bostadsbolaget att de inte vill bli förknippade med dålig standard bara för att istället
erbjuda billiga lokaler: “Vi vill hålla en viss standard i en viss lokal, vi vill inte hyra ut
en viss lokal och få en stämpel att dar hyrde de ut till dem och då var de inte så noga
med kvalitet och lokaler. Vi känner ett visst ansvar och vi hyr inte bara ut lokaler utan
känner ansvar inför de människor som vi hyr ut lokaler till, det skall vara en viss ord-
ning och reda”.

De krav som ställs i samband med uthyrning av verksamhetslokalerna är normala krav,
att företaget är inregistrerat och inte är på obestånd, bostadsbolaget vill inte ge upp-
muntran till “svartabörshandel”. Verksamhetslokalen ska vara bra underhållen och ven-
tilationen skall också bostadsbolaget sörja för. Från Hyresbostäders sida finns ett öns-
kemål om inte konkurrerande verksamheter i området, “var och en skall ha sin speciella
stil, så att de kompletterar varann, så att det på det viset gör att man ökar utbudet i om-
rådet och därmed hjälper varann”.

Försök att etablera kundintensiva verksamheter i Araby och bostadsområdets befintliga
lokaler är något positivt medger båda bostadsbolagen, men de påpekar att oberoende
vilka verksamheter som etableras måste störningarna noga övervägas. “Vi har ju ett visst
ansvar för våra hyresgäster att dom skall bo och ha det lugnt”. De pekar på störningar
från en ökad biltrafik som verksamheten alstrar eller rena störningar som verksamheten
i sig ger upphov till. Bostadsbolagen ser i stort att det är väldigt positivt med fler arbets-
tillfallen i Araby.

Antalet förfrågningar efter verksamhetslokaler har ökat totalt sett i Araby i anslutning
till pågående satsningar på Internet. Det gäller förfrågningar både från kontor liksom
föreningar som genom de IT-satsningar som görs i området ser möjligheter att utnyttja
de fördelaktiga erbjudandena som ges. Målsättningen från IT-satsningens och bostadsbo-
lagens sida är att efterhand nätansluta befintliga verksamhetslokaler. Men än så lange har
inget i den riktningen genomförts. Speciella avtal kommer då att skrivas med vart och
ett av företagen eftersom de förmånliga erbjudandena som ges de boende inte galler
kommersiella verksamheter.

Verksamheterna i Dalbo centrum har tillåtits med hänvisning till gallande detaljplan där
området är avsatt för handel. Övrig verksamhet i området har “om allt har gått rätt till”
fått tillfalliga bygglov för att få ha sin verksamhet i området. Det tillfalliga bygglovet har
utfärdats efter en lämplighetsprövning, där bedömningen först och främst grundar sig på
hur etableringen av verksamheten på föreslagen plats lampar sig i stort i förhållande till
omgivningen. Därefter bedöms rent byggtekniska krav. Tillfalligt bygglov kan i nuva-
rande lagstiftning ges för totalt 20 år. Den som ansöker om bygglov är skyldig att ta reda
på hur det förhåller sig med olika tillstånd från exempelvis Lansstyrelsen, Brandförsva-
ret, Räddningstjänst, Yrkesinspektionen, Miljö- och hälsa m fl. Upplysningar om att
detta skall samlas in av initiativtagaren lämnas vid kontakt med kommunen. Omflytt-
ningen av verksamheter i området är låg, flera av företagen har funnits i området länge,
exempelvis ett skrädderi i 29 år och en ingenjörsfirma i 21 år. Företagarna i området
trivs och påpekar den låga hyran som ett argument till att de stannat kvar i Araby.

Kommatsifall  serulc~ och arbetsalatser
Arbetsplatserna i området är till stor del koncentrerade till den service området erbjuder.
Vid Dalbo centrum finns Icabutik, Konsumbutik, post, sparbank, blomsterhandel,
nyckel- och klackbar, pizzeria, kemtvätt, frisör, vårdcentral, apotek, dagcentral för äldre
med café och restaurang. Vid Tallgården i områdets nordvästra del finns en Icabutik och
närpolisen samt Tallgården med sin utbildningsverksamhet och sitt kvarterscafé. 1 om-
rådet som helhet förekommer närbutiker, pizzerior, herr- och damfrisör, daghem samt
Växjöhems fastighetsförvaltning som sysselsätter ca 26 människor och en projektanställd
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områdesvärd för Hyresbostäders fastigheter. Folktandvård, ytterligare tandläkare och
tandteknisk verksamhet, ingenjörsfirma, skräddare, daghem, samt olika föreningsverk-
samheter som PRO, SSU, NVB och Hyresgastföreningen samt en filial av kommunens
Invandrarenhet (Hyresbostäders fastigheter). Det finns inga uppgifter på om de som
jobbar i området även bor i Araby men enligt intervjuerna sägs det att det endast i un-
dantagsfall är boende i området som även har sin arbetsplats här.

Vad som hlUntllls #fortsfär att skaua  fler arltets~latser  I områdat
Det är väldigt många som bor i Araby men arbetsplatserna ligger främst utanför. Ar-
betsmarknadsenheten har haft funderingar kring att skapa arbetsplatser inom Arabyom-
rådet men tillägger “det är inte så mycket man kan göra, cafeterior, serviceverksamhe-
ter”. Samtidigt påpekar arbetsmarknadsenheten att det är viktigt att man inte särskiljer
Araby och just för Araby försöker hitta på lösningar “Man får inte hermetiskt tillsluta
Araby att ingen skall behöva lämna området för ett jobb. Så har vi inte i de andra bo-
stadsområdena”.

Ett sysselsättningsprojekt finansierat med arbetsmarknadsåtgärder har inom Arabypro-
jektets” ramar gjort fysiska förbättringar i området och bidragit till att ett antal arbets-
platser skapats i området. Funderingar har funnits kring att få verksamheten självfinan-
sierande så att den kan fortsätta och arbetsplatserna bibehållas, men arbetsmarknadsen-
heten påpekar att det är svårt att få ekonomi i det hela som ett konsultföretag el dyl.
Eftersom mycket av arbetsinsatserna som görs av arbetslaget handlar om åtgärder som
kommer bostadsbolagen i området till godo tittar man nu på möjligheten att kontrakts-
skriva deras tjänster och kanske också ha möjlighet att bilda ett arbetscentrum i Araby.

1 diskussionen om vad man skall göra för att minska arbetslösheten i området nämner
invandrarenhetens representant i området en idé om att man borde anställa särskilt Ara-
bybor, och främst invandrare, på områdets arbetsplatser “jag tycker att på något vis
skulle man få in mer invandrare, [...] om du tar skolköket här, om du tar lärarna, så
finns det ju inga som bor i Araby [...] Blomsterhandlaren bor ju inte här, bankfolket bor
ju inte här, anställer man nån så tycker jag att man skulle göra det från området.
Drömmen vore ju att få en polis här, som var född och uppvuxen här i området, som
jobbade på närpolisen”. Arbetsmarknadsenhetens policy är raka motsatsen till invandra-
renhetens representants och hyresgastföreningens tankar att “överhuvudtaget använda
alla lokaler på hela området för allsköns verksamheter som kan leda till att en del män-
niskor kanske t o m får jobb med att sköta om dom här lokalerna, får ansvar för den
verksamhet som skall vara där.”

För de flesta Arabybor är det ändå arbetsmarknaden utanför Araby som är intressant,
och i synnerhet arbetsområdena i Växjö. Detta med tanke på vilka begränsningar det
finns att skapa arbetsplatser i Araby men även med tanke på den yrkesbakgrund många
av invånarna i Araby har. När personer kommer med en idé om att starta eget till ar-
betsmarknadsenheten så tanker de inte på om initiativtagarna bor i Araby eller inte, och
påpekar att det bör man inte heller göra. Det är ytterst sällan som deras idé endast fun-
gerar i Araby utan det är idéer som kan genomföras på olika platser. Om idén berör
servicetjänster krävs oftast ett kundunderlag grundat på ett större område än Araby och
vad det gäller andra verksamheter gäller det att tänka på att köpkraften inte är särskilt
stor i Araby så i flera fall rekommenderas initiativtagarna att titta på andra områden
även om deras eget önskemål är att få etablera sig i Araby.

Enligt uppgift från chefen på planeringsenheten kan det framöver finnas möjligheter att
finansiera även lokala initiativ inom området exempelvis nyföretagande. “Det intressan-
ta vore ju att få lite annorlunda förslag kanske t o m stödja inredning av en verkstadslo-
kal eller en cateringfirma eller en syatelje eller något sådant dar, ge det som en starthjälp
för en verksamhet där ute.”

18 Arabyprojektet, ett lokalt utvecklingsarbete i området, se tubrik Pågående projekt i området.
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1 Araby pågår ett lokalt utvecklingsarbete, Arabyprojektet, som har till huvudsyfte att få
de boende engagerade i sitt bostadsområde och dess fortsatta utveckling. Motivet till
Arabyprojektets start var de problem med koppling till folkhalsa, kriminalitet, och sys-
selsättning som förekom i området och som samtidigt var väldigt avvikande mot kom-
munen i övrigt. Detta beskriver chefen för planeringsenheten “Om man säger att ohäl-
sotalet ligger på 15 så låg det säkert på 30 där. Antalet sysselsatta var väldigt lågt, andelen
med invandrarbakgrund var mycket hög, det var alltså höga kostnader för Landstinget
när det gäller sjukvård, med höga kostnader för Försäkringskassan också och höga kost-
nader för Arbetsförmedlingen för att det var många som inte var sysselsatta i området.
Och kommunen hade också kostnader för socialbidrag. [... ] Vi måste andra karaktär
och känsla för området.”

Arabyprojektet som påbörjades i egentlig mening augusti -96 har stöd från flera olika
aktörer där det gemensamma målet är att jobba för Arabys framtida utveckling genom
att skapa stabilitet i området. Aktörerna är de boende, Växjö kommun, och bostadsbo-
lagen (Hyresbostäder i Växjö och Växjöhem) samt föreningar och andra utvecklings-
grupper i området. Inom projektets ramar har diverse fysiska förändringar, sociala åt-
gärder och kulturinsatser gjorts i området och flera positiva följdverkningar har kunnat
skönjas. Vilket intervjuerna bekräftar. “Det här området har sovit, men det har också
socialt nedrustats och man har struntat i det. Det blev i och med nu kommunens sats-
ning på Araby som Arabyområdet vaknat till liv”. “Det upplevs som en markbar för-
andring av attityden till området hos allmänheten alltså, dom som inte bor där, och det
är klart att i takt med det, så ökar nog naturligtvis självkänslan hos dom som bor i om-
rådet”.

Araby är, genom det pågående förnyelsearbete, även ett av sju områden i SYDLÄNS-
projektet. Detta projekt studerar på initiativ av Boverket olika förnyelsearbeten med
inriktning på medborgerligt inflytande som startats i södra Sveriges län.

IT-satalngen
1 området genomförs en stor IT-satsning, “Sveriges största IT-projekt riktat mot hyres-
gäster”. Varje bostadslägenhet i området kommer 1998 att ha möjlighet att koppla upp
sig mot datanätet Internet till ett förmånligt pris, %kr/mån. 1 arbetet med att möjliggöra
för de boende i området att använda Internet hålls gratis datautbildningar genom Kun-
skapslyftet i Tallgården (Araby kunskapscentrum). IT-projektet samfinansieras av Hy-
resbostäder i Växjö, Växjöhem och Telia.

Arabv Kunskauscentrum
1 Araby, med koppling till Tallgården, har ett kunskapscentrum bildats. Här erbjuder
Kunskapscentrum AB skiftande utbildningar. Det är dels utbildningar i Kunskapslyftets
regi, då framförallt utbildningsmöjligheter för de vuxna i Araby, dels utbildning i sam-
hällskunskap, svenska, och matematik i en form av folkhögskola. Dessutom samarbetar
arbetsförmedlingen och metallarbetarförbundet i en yrkesinriktad utbildning där hälften
av studietiden utgörs av praktik. Araby kunskapscentrum har tillkommit som ett resul-
tatet på Arabybornas låga utbildningsnivå, men riktar sig till alla arbetslösa i Växjö, där
ett stort antal finns i Araby.

ProblembeskriVnin@
1 bostadsområdet Araby har flera förnyelseinitiativ tagits på senare tid. Det är dels initia-
tiv som hör samman med bostäderna och omgivningen, d v s det enskilda boendet och
den yttre miljön i området dels initiativ som berör småföretagsamhet och möjligheten
att starta eget i Araby. Det är de senare initiativen som detta kapitel behandlar även om
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de första initiativen också indirekt påverkar småföretagsamheten och dess förutsättning-
ar.

Olika aktörers värderingar av bostadsområdets möjligheter att inrymma verksamhetslo-
kaler har utgjort en utgångspunkt för studien. Stor vikt har också lagts vid att kartlägga
de tekniska-ekonomiska hinder som försvårar inrättandet av verksamhetslokaler, främst
för nyföretagare.

Områdets geografiska struktur och befolkningssammansättning ger en bakgrund för att
allmänt bedöma möjligheterna till etablering av småföretag i området. Araby är i förhål-
lande till övriga Växjö centralt beläget men så geografiskt placerat och utformat att få
människor befinner sig här som inte bor i området eller har ett direkt ärende till områ-
det. Det förekommer heller ingen naturlig genomfartstrafik av människor i Araby. Dal-
bo centrum i områdets sydöstra hörna utgör dock en målpunkt i sin egenskap av stads-
delen Västers servicecentrum, med vårdcentral, apotek, post och bank.

Den höga arbetslösheten i kombination med det höga antalet invandrare kan ha en in-
verkan på småföretagsamhetens omfattning. Man kan anta att det hos en stor grupp
boende finns en önskan om att få ett jobb. Man kan också anta att hos vissa invandrar-
grupper finns en tradition av egenföretagande. Men det bör även nämnas att flera män-
niskor i området tillhör gruppen “mottagare”, då de är bidragsberoende och hanvisade
till hjälp från samhällets sociala skyddsnät. Detta kan lätt leda till passivitet som mot-
verkar företagsamhet.

Att det finns få människor med samhällsinflytande i området innebar brist på männi-
skor som kan föra områdets talan. Vid diskussioner om bostadsområdets utveckling
innebär detta att lokala initiativ till att få fram verksamhetslokaler riskerar att inte vinna
gehör. Även förhållandet att flera av de boende i området inte är vana vid demokrati
och aktivt föreningsarbete och att samla sig kring gemensamma aktioner för att få ige-
nom saker kan indirekt påverka företagsamheten.

De fysiska förutsättningarna, de befintliga byggnadsbeståndets egenskaper, liksom plan-
förhållanden och områdets förvaltning är också faktorer som antages inverka. Eftersom
Araby är detaljplanelagt för bostäder måste befintliga verksamhetslokaler, källarlokaler
resp lokaler i markplan underordnas bostadsändamålet. De olika typer av verksamheter
som bedrivs i områdets lokaler är “om allt har gått rätt till” beviljade genom tillfälliga
bygglov.

Ytterligare verksamhetslokaler medför krav på planandringar från bostadsändamål till
olika verksamhetsändamål. Nya lokaler blir dyra och svårigheter att tillgodose krav på
hygien, god arbetsmiljö och handikapptillgänglighet i befintliga byggnader medför också
höga kostnader.

Bostadsbolagen som ägare till byggnaderna har en nyckelroll i frågor gällande områdets
verksamhetslokaler. Bostadsbolagens styrelsesammansättning av politiker innebar att KS
har ett visst inflytande och kan driva förändringar mot politiska mål. Men huvudmålet
för bostadsbolagen är icke desto mindre att erbjuda attraktiva boendemiljöer, vilket i
första hand innebär lugna och trivsamma områden utan risk för störningar genom bul-
ler, trafik och luftföroreningar. Detta är restriktioner som verksamheter av olika slag
måste underkasta sig.

Förändringsinitiativ
Fördelar med att få in verksamhetslokaler i Arahy
Fördelarna med att skapa lokaler i Araby är många. Hyresgastföreningens representant
säger: “Det finns många viktiga aspekter, dels så handlar det om sysselsättningen det
finns många arbetslösa med goda idéer och en vilja [...] jag tror på dom att dom kan
utveckla någonting [...] det handlar om att höja statusen på bostadsområdet som sådant
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och det handlar ju om [...] det låter kanske lite konstigt men jag ser det också som
trygghet och trivsamhet i boendet”. Invandrarenhetens representant instämmer: “Det
skulle ju bli ett lyft, just det att du skulle få helt andra besökare, du skulle få helt annat
folk i området” [...] restaurangen och allting här, det skulle ju också få ett uppsving att
få besökare till företagen, man kommer hit och jag passar på att handla, jag passar på att
göra bankaffärer och där ligger den där kryddbutiken, jag går in och köper lite kryd-
dor.” Invandrarenhetens representant menar att det ena föder det andra om några inle-
dande verksamheter tillkommer.

Enligt invandrarenhetens representant skulle de också vara ekonomiskt fördelaktigt att
skapa lokaler i bostadsområdet eftersom de personer som idag är arbetslösa skulle kunna
bli helt eller delvis självförsörjande. Kommunen kan spara mycket pengar, men fram-
förallt påpekar han att det är viktigt för självkänslan hos dessa individer. Möjligheten att
kombinera en egen verksamhet med socialbidrag för att kunna komma upp i en accep-
tabel levnadsnivå fungerar mycket bra enligt honom. “Ja, det fungerar på ett bra sätt.
Det finns flera fall där det har fungerat”. Samtidigt som han påpekar fördelarna finns det
svårigheter, det kräver mycket arbetsinsatser. Han har själv lyckats hjälpa tre initiativta-
gare till att starta eget. “Det tar något oerhört med tid och kraft alltså för att få ut bara
dessa tre men Ok, kan dom vara självförsörjande så, vad ligger dom på 36 000, 3 000kr i
månaden det blir 36 000 men jag menar det rör sig ju om en halv miljon som kommu-
nen då, som dom sparar [...] Så det är ju mycket pengar att spara här. Men sen är det ju
också [...] att se deras tillfredsställelse, de är nöjda”.

CaterinoverksamheUrestauranfl med somalisk mat

Bakurund  och händelsefiklem

Initiativtagaren är ursprungligen från Somalia och kom till Sverige -89. Hon har under
en längre tid funderat på att starta eget och att genom en egen verksamhet kunna tillföra
någonting till det svenska samhället. “Jag tänkte på att man kanske skulle kunna införa
någonting nytt i samhället, något som kan vara intressant”. Som svar på frågan vad hon
vill uppnå med sitt företagande säger hon: “Jag kanske kan ändra lite vad svenskarna
har för uppfattning av invandrarkvinnor, sarskilt då från mitt land, Somalia, och sen vet
jag att jag har något som jag kan erbjuda också svenska samhället”.

Hennes initiativ var inte ett resultat av att hon var arbetslös. Istället anser hon att det
funnits möjligheter att utbilda sig i Sverige och få ett arbete den vägen. Den utlösande
händelsen var istället att hennes svenska kompisar tyckte att hon lagade väldigt god mat
och lade fram förslaget att hon skulle kunna starta eget och erbjuda lite annorlunda mat
till det svenska samhället. Dessförinnan hade hon endast haft svaga funderingar på att
starta eget och tankarna hade då främst kretsat kring att bli egen företagare i hemlandet.
Hon hade inte haft några funderingar på att starta eget i Sverige.

Först kontakten med initiativtagaren togs av kvinnor i ett informellt nätverk i arbets-
marknadsfrågor. 1 nätverket ingick bl a ordföranden i kommunens jämställdhetskom-
mitté, representanten från arbetsmarknadsenheten och länets jämställdhetsdirektör.
Nätverket inbjöd arbetslösa invandrarkvinnor till ett par träffar för att diskutera deras
yrkeserfarenheter och förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden. Redan vid den
första träffen diskuterades initiativtagarens möjligheter att starta egen catering och svå-
righeterna att få tag i en lokal för verksamheten.

Ordföranden i jämställdhetskommittén sammanförde efter denna träff initiativtagaren
med en kommunal tjänstekvinna på planeringsenheten. Initiativtagaren upplevde att
hon blev positivt mottagen och säger att hon fick mycket hjälp och uppmuntran i sitt
sökande efter lokal. Den kommunala tjänstekvinnan tyckte att idén med att starta upp
en cateringverksamhet/ restaurang var både intressant och bra, men framhöll på ett ti-
digt stadium synpunkten att den föreslagna verksamhetsinriktningen var väl “smal” för
en stad av Växjös storlek. Hon föreslog därför initiativtagaren att söka kontakt med 4-5
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invandrarkvinnor från andra länder, gärna även kvinnor från Sverige, för att tillsam-
mans med dem undersöka möjligheterna att bilda ett kollektiv och öppna ett internatio-
nellt kök - och då helst i Araby.

Efter det positiva gensvaret från kommunens sida togs kontakt med arbets-förmedlingen
där en ansökan om starta eget bidrag inlämnades. Företagsidéen blev godkänd av arbets-
förmedlingen och ett starta eget bidrag beviljades. Arbetsförmedlingens krav för att få
starta eget bidrag är att man är inskriven vid arbetsförmedlingen som arbetssökande
(vilket initiativtagaren var) alternativt att man riskerar att bli arbetslös d v s är varslad.
Från arbetsförmedlingen ges sedan ett starta eget bidrag” om affärsidéns verkar bärkraf-
tig, om konkurrensen är balanserad dar verksamheten skall lokaliseras och om finansie-
ringen är realistisk. Arbetsförmedlingen ger inga lån utan det handlar om ett bidrag.

Under tiden upprättades kontakt med ALM1 dar företagsidéen genomgick ytterligare en
bedömning i syfte att se om kompletterande banklån kunde beviljas. ALM1 lämnade
synpunkter på riskerna med att skaffa en lokal och menade på att kostnaderna borde
hållas nere i ett inledningsskede för att se om idén är bärkraftig och om det finns ett
kundunderlag. Detta nämner initiativtagaren själv i intervjun: “Om jag nu skall börja
och söka en egen lokal och investera mycket då blir risken också större men samtidigt
tyckte dom att det var en jättebra idé [...] bara man kan minska risken i början så att
man kan komma igång och marknadsföra sig utan att då ha för stora kostnader”.

Parallellt som de här turerna utspelade sig sökte initiativtagaren en lokal för sin verk-
samhet. Flera lokaler aktualiserades och besöktes men av olika anledningar gick det inte
att sätta igång verksamheten även om initiativtagaren själv i flera fall tyckte att lokalerna
verkade lämpliga. ALM1 liksom banken föreslog samtidigt att initiativtagaren skulle
vänta med att investera i en lokal, framförallt för att minimera den ekonomiska risken i
verksamhetens början. De svårigheter som initiativtagaren stötte på i jakten på lamplig
lokal bidrog till att hon följde deras råd.

Kulturella och nersonlIga f~ro!xKllnlngar

Problemen och konflikterna kring att hitta en lämplig lokal för cateringverksamhet/
restaurang berör svårigheter utifrån hygieniska krav som ställs av miljö- och hälsomyn-
digheten, och tillgänglighetskrav samt krav med hänsyn till halsa och säkerhet från
Byggnadsnämnden (BN). Initiativtagaren förklarar att hon förstår kraven men jämför
med krav som stalls i hennes hemland. Till saken hör att hennes far har en restaurangrö-
relse i Somalia och att hon väl karmer till förhållandena där. “Min pappa är restau-
rangägare i mitt land och det är ju också mycket som skall fungera och så. Men ibland
tycker man [...] kanske för att man vill ha lite lättare att starta och så, men en del krav
är ju jättebra för att, det är ju typ hygieniska grejer [...] det gäller inte familjen utan för
andra folk”.

Däremot pekar hon på saker som hon själv inte tycker är riktigt motiverade: “Att det
skulle finnas två eller tre ingångar och att varor inte kan komma från samma håll som
ingången”. Detta anser hon inte är krav som borde vara avgörande för om en lokal är
lämplig för den verksamhet. Även vid intervjuerna med bostadsbolagen har skillnader i
krav från hemlandet varit påtaglig i de fall invandrare sökt lokaler: “Många tror inte att
det krävs sådana investeringar och sådan noggrannhet i jamförelse med eller som de är
vana vid från sitt hemland”, berättar Hyresbostäders lokalansvarige.

Initiativtagaren anser att bedömningen av starta-eget-idén och personen i sig är betydel-
sefull för om det kan gå att få låna pengar: “Dom bedömer i första hand tror jag då själva
idén och personligen också. Om dom tror att den egna människan, eller den här perso-
nen skulle klara av att starta eget, så att man inte har betalningsmarkeringar eller så”.
Hon nämner också att det krävs att man är stark: “När man har en affärsidé så tror man

19  Starta eget bidraget grundar sig på A-kassa alternativt utbildningsbidrag och ges med motsvarande belopp 5 dagar i
veckan.
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det är något perfekt, men när man kommer och pratar med arbetsförmedlingen eller
ALMI, eller någon annan [...] då ser dom det på ett helt annat sätt, liksom man är ju
alltid positiv med egna idéer så säger dom då nackdelarna och så”. Initiativtagaren näm-
ner däremot att hon inte upplevt att ekonomin spelat en så stor roll som ett hinder för
att förverkliga sin idé. Hon berättar att hon har fått banklån för att kunna starta upp sin
verksamhet, men som hon säger, det hela har handlat om att få pengar till ett rörelseka-
pital för att få igång verksamheten, inte för att få köpa eller hyra en lokal.

LIm#Il#  lokal
Initiativtagaren är mycket medveten om vad för slags lokal hon söker och vad som krävs
för att hennes verksamhet skall kunna skötas på ett bra sätt. Hon vill helst ha en lokal i
Araby med motiveringen att hon genom sin verksamhet då kan tillföra något positivt
till området. Hon nämner också fördelar med att hon känner många i området och på-
pekar samtidigt sin känsla för att det skulle bli bra. De övervägande motiven är kunder-
nas ursprung, den mångkulturella och mångnationella kundkretsen, som har så skiftande
behov. Initiativtagaren är samtidigt väl medvetna om att befolkningen inte är så köp-
stark och att tillgängligheten måste vara god för att de skall kunna locka till sig svenska
kunder: “Det kanske är många kulturer här [...] och kanske man inte har så mycket råd
heller, men man försöker liksom att handla”.

Hyran får max ligga på 5OOOkr/mån och på frågan hur stor lokalen behöver vara svarar
hon: “Det kräver en del, liksom att man måste ha köksutrymme [...] sen måste man ha
personalutrymmen om man har anställda, sen skall man ha två toaletter sen är det ju då
varumottagning, så kanske 140m”‘. En hyra på 5 000kr för 140m*  ger ett pris av ca
430kr/m* och i jämförelse med bostadsbolagen och deras hyror, 400~450kr/m*,  för loka-
lerna i området ligger initiativtagaren på en rimlig nivå, förutsatt att det är en lokal i
området som gäller. Jämför man med priset för lokaler i Dalbo centrum ligger de på 500-
600kr/m2  vilket genast ställer krav på en annan kostnadsmedvetenhet.

#Vårt#hVtVt  med aa hltta Iärn#ll# lakal
Initiativtagaren har i jakten efter en lokal för sin cateringverksamhet/restaurang  med
somalisk mat stött på hinder i tre fall, eller lokaler. Det första fallet: “Det här kan gå
tänkte jag, jag kan fixa till det och göra lite ändringar, men sen har det visat sig att om
det skall gå så skulle det kosta så mycket som 250 000 för att göra om lokalen och att
man måste ha två ingångar [...] en ingång till varumottagningen och en till besökarna”.
Växjöhems lokalansvarige berättar: “Det gick inte, det krävdes stora ombyggnader i
lokalen och förändringar och det krävdes en hel del pengar för att göra det, det var inte
genomförbart”. Det handlade i detta fall om att etablera cateringverksamhet/restaurang  i
ett befintligt bostadshus i Växjöhems verksamhetslokaler i Araby.

Även miljö- och hälsoskyddsnämnden hade invändningar mot etableringen men exakta
uppgifter på vilka synpunkter de hade har inte gått att få fram. Vid miljö- och hälso-
skyddsnämndens allmanna bedömning om lokaler är lämpliga för livsmedelsverksam-
het” tittar man påflöden,  vatten, ventilation  och hygien. Det som krävs för ett godkän-
nande är linjära flöden av råvaruhantering, tillagning, leverering av mat till gästerna
samt diskning. Inga korsande flöden tillåts vilket förklarar att varor och gäster inte får
anlända från samma håll. Vatten måste finnas i riklig mängd och utifrån lämplig place-
ring för sköljning av råvaror, diskning, handtvätt samt toalett. Krav på “tillfredsställande
ventilation” finns för att förhindra luktproblem. Slutligen är hygienen viktig vid all
livsmedelshantering och matlagning, och krav stalls bl a på lättrengörbara ytor. Dessa
allmänna krav för godkännande av en livsmedelslokal finns beskrivna i 7$, Statens Livs-
medels Verks författningssamling (SLV FS) 1996:6.

20  Miljö- och hälsoskyddsnämndens  krav för matservering,  se bilaga 4 (Informationsblad  utarbetad  av miljö- och hälso-
skyddskontoret  på Växjö kommun)
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Det andra fallet gällde Hj Petris väg 82 i Västra Mark. Initiativtagaren berättar: “Jag
tyckte att det passade bra för det var ju en tvåvåningslokal och då tänkte jag, planerade
att ha köket på första våningen och restaurangen dar uppe.” Vidare: “Men sen var det
BN som krävde att jag måste ha hiss”. Initiativtagaren förklarar: “Det är ju ingen me-
ning kanske att ha hiss från början men senare” och på frågan om det kunnat bero på
handikappsanpassningens skull så säger hon: “Jag tror det, dom har inte förklarat men
det är väl kanske så”. Enligt 3 kap 7s Plan- och bygglagen (PBL) skall alla byggnader till
vilken allmänheten har tillträde vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga och i den utsträckning som behövs och med hänsyn till kravet på
tillgänglighet skall byggnaden även vara försedd med hiss eller annan lyftanordning.
Denna paragraf var orsaken till att det blev avslag på bygglovet i detta fall.

Det tredje fallet gällde en lokal på Evedalsvägen. Initiativtagaren kommenterar fallet:
“Den skulle faktiskt gått också, det var ju gott om plats och det var mycket vackert och
det var flera ingångar, 3 eller 4 ingångar som man kommer ihåg, men det var bara det att
det låg för nära ett daghem, det var granne med ett daghem”. Huvudorsaken till att det
inte gick att använda lokalen var enligt initiativtagaren själv att ett större lån för renove-
ring av lokalen inte beviljades, men samtidigt ansåg miljö- och hälsoskyddsnämnden att
närheten till dagiset spelade roll vilket initiativtagaren tar upp i citatet. Dessutom angavs
från Brandförsvaret krav på säkerhet vid exempelvis brand, krav som inte gick att kom-
binera med det näraliggande dagiset.

FörWillnln#ar om lämplIga lokaler I Aralu
De hinder som initiativtagaren stött på i samband med de lokaler hon besökt, har som
hon anser det haft att göra med tolkningar om man kan använda lokalen för catering-
verksamhet/restaurang.  Samma problematik gäller för befintliga lokaler i Araby. Initia-
tivtagaren menar att det enligt henne inte finns några egentliga hinder för småföretag-
samhet i området, hon tycker istället att befintliga lokaler utnyttjas på fel sätt. Hon ser
exempelvis lediga källarlokaler i Araby och frågar sig varför de inte utnyttjas. Hon stäl-
ler också frågan varför inte pengar från Arabyprojektet kan användas till att göra dessa
lokaler ändamålsenliga. När det gäller kostnader för att göra iordning lokaler påpekar
Växjöhems lokalansvarige allmänt: “Vid en ombyggnad eller nybyggnation blir loka-
lytorna i regel så dyra så det finns ingen som kan driva en verksamhet som går runt, i ett
sådant område (bostadsområde), för litet underlag”.

Bostadsbolaget betonar också att mycket av problematiken ligger i förhållandet att oftast
är det förfrågningar på billiga och mindre lokaler som görs och det är sådana lokaler som
inte går att tillskapa. Initiativtagarens uppfattning av vad en lokal får kosta grundar sig
också på de låga hyror som förekommer i området. Initiativtagaren ser dock en möjlig-
het i dagens lokaler, medan bostadsföretaget i detta fall Växjöhem som förvaltar lokaler-
na har en klar uppfattning att lokalerna inte lampar sig till något annat än förenings-
verksamhet. “Många av dom lokaler som vi förvaltar är lämpade för föreningsverksam-
het, inte kontor” säger Växjöhems lokalansvarige.

Båda bostadsbolagen har en inställning som grundar sig på att verksamheter i Araby
endast utgör ett komplement till bostäderna, men som de båda betonar, ett positivt så-
dant och verksamheten får enligt dem förekomma om störningarna hålls inom acceptab-
la gränser. Samtidigt “vill man försöka se till att verksamheten som bedrivs, sköts på ett
snyggt och bra sätt och att det är ordning och reda, själv vill jag att det ska vara snyggt
och prydligt runt omkring och även i deras lokaler. ” “Att försöka hålla en bra kontakt
med de företag som finns idag och deras företrädare, föra en dialog så att man kan lösa
problem gemensamt är viktigt”, tillägger Hyresbostäders lokalansvarige. Dessutom på-
pekar bostadsbolagen om befintliga verksamhetslokaler och eventuell andrad använd-
ning att “Sen får man ju inte heller förglömma att dom lokalerna är godkända för ett
visst ändamål, det måste ju ändras i kommunens BN, det är frågan om dom lokalerna är
godkända för vad dom är tänkt att användas till”.
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Vid en ansökan om bygglov måste en lämplighetsprövning av verksamheten göras dar
olika aspekter skall vägas in som varierar beroende på verksamhetstyp och verksamhe-
tens omfattning. Från kommunens sida, genom en bygglovinspektör på Stadsbyggnads-
kontoret, kommenteras allmänt bedömningen av bygglov och hur olika aspekter spelar
in. “1 vissa fall är ändamålet ej lampligt men läget kan göra att det kan finnas skal ändå,
man tolkar in det i planen, det som görs är att man tar en diskussion på planstadiet”.

Bygglovinspektören förklarar att efter en plandiskussion där ändamålet anses lämpligt
tas sedan ställning till de byggtekniska kraven, som i sin tur kan falla avgörandet. Miljö-
och hälsoskyddskontoret kommenterar fenomenet verksamheter i bostadsområden med
att de brukar inte lägga sig i annat än vid de situationer där grannar klagar och de är
tvungna att kolla upp hur det ligger till. Deras huvudmålsättning är att situationen skall
kunna gå att lösa.. Detta gäller då bygglov för verksamheten redan finns. När det gäller
nyetablering av en verksamhet instämmer miljö- och hälsoskyddsnämnden i bygglovin-
spektörens tankesätt att en lämplighets-bedömning i kombination med olika krav från
skilda myndigheter skall vägas in i bedömningen.

Attraktlvltet genom Internet
Den pågående IT-satsningen anges av initiativtagaren som något positivt när det galler
ökad företagsamhet i Araby: “Det har både nackdelar och fördelar men att för mig som
företagare då vill jag ha Internet och kunna söka information och söka företag och
skicka e-post och sådant har”. Avtalen har än så länge endast gällt abonnemang för pri-
vat bruk och ännu har inget datanät installerats i befintliga verksamhetslokaler. IT-
erbjudandet gäller endast privata hyresgäster och får inte användas i kommersiellt syfte
för olika företag. Ansvariga för IT-satsningen påpekar samtidigt svårigheten att dra gran-
sen för vad som faller under begreppet kommersiell aktivitet eller inte. 1 den första om-
gången har man ansett att distansarbete från hemmet inte faller under kommersiell verk-
samhet och betonar att det inte finns någon tanke från deras sida att agera polis i frågan.

Tankar finns på att möjliggöra även nätanslutning till befintliga verksamhetslokaler.
Men i de fallen kommer det att ske som avtal för varje företag och deras användning av
nätet. De fördelaktiga abonnemangen de boende erbjuds i området på 90kr/mån  ligger
klart under de faktiska kostnaderna och företag som vill ha möjligheten att ansluta sig
kommer att få betala marknadsmassiga priser. Enligt uppgift från bostadsbolagen har
flera förfrågningar om att få hyra lokaler med IT-anslutning förekommit, både från före-
tag och föreningar. Det har t o m funnits företag som varit intresserade av att hyra bo-
stadslägenheter i syfte att utforma de som kontor. Till det senare har bostadsbolagen
ställt sig avvisande eftersom lägenheterna i de fallen inte i första hand kommer att ut-
nyttjas som bostäder, de står folktomma kvällar och helger vilket är en situation som
bostadsbolagen inte eftersträvar i området. Tanken med hela satsningen är istället att den
skall bidra till en “avknoppning” av verksamheter med dataanknytning som skulle kun-
na vara intresserade av att starta upp i de verksamhetslokaler som finns i området.

Auvarande  slwatlon
Initiativtagaren har idag startat upp en cateringverksamhet utan koppling till en särskild
lokal. Ett mindre lån har möjliggjort inköp av utrustning, tallrikar, bestick och glas, ett
första rörelsekapital. Vid beställningar hyr initiativtagaren in sig i ett befintligt kök som
är godkänt för livsmedelshantering i enlighet med 6s SLV FS: “Beträffande godkänd
lokal kan tillsynsmyndigheten medge att lokalen tillfalligt får användas för annat ända-
mål än det som angetts i godkännandet. Medgivande enligt denna paragraf skall tidsbe-
gränsas, vara skriftligt och kan förenas med villkor”. På detta sätt kan hon idag mark-
nadsföra sig och se hur idén fungerar, om det finns något underlag för en cateringverk-
samhet som specialiserat sig på somalisk mat i Växjö.

Tanken att skaffa sig en egen lokal finns kvar och en lokal kommer att införskaffas i ett
nästa skede om verksamheten visar sig vara barkraftig. Sökandet efter en lokal pågår
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parallellt med pågående verksamhet. Initiativtagarens tillagning och försäljning av soma-
lisk mat i form av en mobil cateringverksamhet är tillåten enligt svensk lagstiftning.
Däremot hade hon inte fått använda sig av hemmet vid tillagning av mat i försäljnings-
syfte. En livsmedelsinspektör på Växjö kommun förklarar att det inte får förekomma
någon livsmedelshantering med försäljningssyfte till utomstående ifrån hemmet eftersom
livsmedelsinspektörerna inte kan ställa krav på att få gå in och inspektera förhållandena i
hemmen. De enda undantagen från denna regel gäller när man kokar sylt samt bakar
bröd om det sker vid enstaka tillfallen och som en avslutad handling. Lättnaden i lagpa-
ragrafen kom till med bakgrund i brödförsäljning e t c för skolklasser.

Reflektioner  och auslutande  kommentarer
De hårda hygieniska kraven i anslutning till en cateringverksamhet/restaurang  har ut-
gjort påtagliga hinder i fallet. Kraven har indirekt föranlett ombyggnader och med dem
kostnader som inte varit förenliga med initiativtagarens ekonomiska möjligheter.

Konflikten med att kunna hitta en lokal lämplig för cateringverksamhet/restaurang  har
samtidigt berört värderingar och tolkningar av hur en lokal kan se ut och vad samma
lokal kan användas till. Initiativtagaren har en uppfattning om vad som krävs för att
göra en lokal lämplig medan lagstiftningen å ena sidan liksom det svenska samhället och
våra värderingar å andra sidan grundar sig på en annan uppfattning.

Thailändsk restaurang samt butik för försäljning av asiatiska varor

#ak#IUad  Och händelsef#rlo#p
Initiativtagaren bor i Araby, hennes restauranglokal ligger i centrala Växjö och hon sö-
ker efter en butik i Araby. Hon kommer ursprungligen från Thailand och har bott i
Sverige i 10 år. Hon har under en längre tid sökt efter en lokal för att bedriva restau-
rangverksamhet. Den lsep -97 öppnade hon sin thailändska restaurang i en lokal i cent-
rala Växjö. Redan har hon funderingar på att driva ytterligare en verksamhet, en butik
där hon kan sälja asiatiska varor. Motivet till att även starta en sådan verksamhet är att
det idag inte finns någon asiatisk grossistaffär i Växjö, samt att hon för egen del i sam-
band med sin thailändska restaurang köper mycket asiatiska varor.

Tanken var att på detta sätt slå två flugor i en small, att dels ha en restaurang men också
en affär från vilken hon kan få livsmedel till sin restaurang och samtidigt kunna sälja
asiatiska varor till befolkningen i Växjö. Att starta eget var en idé som slog henne då
hon fick beröm för den mat hon lagade. Eftersom hon själv tycker om att laga mat och
samtidigt har haft svårt att få jobb så tänkte hon, varför inte starta eget. Hon har tidigare
arbetat på flera ställen och alltid varit uppskattad och omtyckt och känt som om hon
har jobbat för egen del. “Varje gång när jag jobbar någonstans vill dom inte släppa mig
för att jag jobbar och känner mig precis som om jag var min egen [...] jag tänkte varför
skall jag jobba för dom andra om jag är så bra [...] så jag tänkte, nej jag måste ha eget.”
Orsaken till att hon har haft problem med att få ett arbete har hört samman med språk-
svårigheter, inte en låg utbildningsnivå då hon i grund och botten har en juridisk ut-
bildning och praktiserat som advokat i sitt hemland Thailand samt är utbildad under-
sköterska i Sverige.

Nuvarande restauranglokal fick hon kontrakt på genom att i samband med en anbud-
stävlan lägga ett överdrivet högt pris på lokalen. 1 och med detta blev säljaren intresserad
av henne och kontakter togs vid vilka hon fick förklara varför hon så gärna ville hyra
restaurangen. “Jag kämpade själv [...] jag skrev brev och satte anbud och jag hade högsta
anbud [...] dom brukade betala 20 OOO/år den här restaurangen, men jag satte 61 500,
och då kom dom och frågade varför jag satte så högt, jag tror på mig själv jag klarar det
här, jag ska inte bara sälja hamburgare eller någonting utan jag skall sälja thailändsk mat,
lite annorlunda, och jag är trevlig och jag är snäll och så, så jag tror att jag kommer att få
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mycket kunder, så jag fick den här restaurangen”. Kontakter hade tidigare tagits med
arbetsförmedlingen och ALM1 och idén hade diskuterats och alla hade varit positiva.

När det sedan blev klart att lokalen var hennes beviljades hon ett starta eget bidrag av
arbetsförmedlingen för 6 mån t o m februari månad. Någon lokal för livsmedelsförsälj-
ning har hon ännu inte funnit men sökandet pågår och hon är väl medveten om vad för
slags lokal hon vill ha: “Jag behöver inte mer än ungefär lOOm för en livsmedelsaffär,
och min skall inte finnas så långt ifrån centrum eller någonting, jag vill gärna ha en lokal
i Dalbo, därför att där bor många invandrare runt omkring. Men jag fick inte denna
lokal i Dalbo som jag sökte, så nu måste jag hitta en lokal som är lämplig [...] så nu tittar
jag i tidningen varje dag efter om det finns lokaler som passar mig, inte mer än 3000,
3500kr  max/mån”.  Lokalen hon hänvisar till var f d Polisens lokaler i Dalbo centrum
som Hyresbostäder idag själva har tagit i bruk.

Hon påpekar att det gäller att hitta en lokal med god tillgänglighet, goda parkeringsmöj-
ligheter, inte långt från centrum och målet är att få tag i en lokal i Araby med tanke på
områdets befolkning och det kundunderlag som finns dar. Hyreskostnaden lägger sig på
420kr/m* enligt hennes premisser. Detta kan överensstämma med en lokal i ett bostads-
område men inte en lokal likt den hon sökt i exempelvis Dalbo centrum där hyreskost-
naden ligger på mellan 500-600kr/m* ej heller lokaler i närheten av centrum där hyrorna
förmodligen ligger på samma prisnivå eller ännu högre.

EkonomIska hlnder
Initiativtagaren anser att det övervägande hindret för att starta eget är pengar: “Om du
har pengar kan du hitta lokal men det är problem för dom som skall starta själv, dom
behöver låna pengar från banken, så det är svårt. Det är ett hinder, det tycker jag. Om
du har pengar i handen hindrar ingenting”. Hon säger vidare att det är svårt att låna
direkt från banken men förstår samtidigt att banken inte vill låna ut pengar till vem som
helst och menar att vara arbetslös och inte ha några pengar från början gör det hela ännu
svårare. Därför säger hon: “Jag samlar hela tiden, jag sparar för att kunna använda så att
jag inte behöver be om bankens pengar, eller att dom säger nej till mig”. Hon nämner
samtidigt att det är viktigt att man själv är målmedveten och börjar spara pengar om
man verkligen vill starta eget eftersom banken även tittar på ditt sparande och befintliga
tillgångar vid sina bedömningar om att bevilja lån.

“Dom tittar [...] på hur mycket pengar du har på banken, hur du samlar, hur du sparar,
många som vill göra saker dom har inga pengar i handen, att vara arbetslös och sedan gå
att låna pengar det går ju inte, det tror jag inte”. Hon fortsätter: “Jag tycker att när man
skall starta någonting ska man visa lite grann att jag klarar, jag skall inte gå till banken
utan att jag har någonting, jag måste visa att jag har någonting och att jag gärna vill star-
ta.eget [...] jag tror att om dom gärna vill starta eget kan dom börja spara 1 år innan så
att dom har någonting att visa. Du kan inte komma med ingenting och få lån till ett eget
företag”. 1 detta instämmer invandrarenhetens representant som varit i kontakt med
flera lokala initiativtagare: “Att som socialbidragstagare komma till banken och låna
pengar idag, det är ju inte lätt, idén får ju vara verkligen bra då”.

Att få Starta-eget-bldriI#
Initiativtagaren har inte haft några svårigheter med att få Starta-eget-bid-ag.  Inte heller
föregående kvinnliga initiativtagare har haft några problem. Däremot har en manlig
initiativtagare med iransk härkomst som intervjuats inom forskningsprojektet21 antytt
svårigheter med att få Starta-eget-bidrag  och skaffa lokal. Han har från arbetsförmedling-
en fått förklaringen att svårigheterna ligger i att han är invandrare, att han inte kan prata
svenska särskilt bra och att han inte har några ekonomiska förutsättningar. Själv anser
han att det beror på för mycket byråkrati samt att möjligheten att få Starta-eget-bichag

21 Mannen  har  inte kommit tillräckligt  långt i sina starta  eget idéer för att hans lokala initiativ  skall  redovisas separat,
istället bifogas värdefulla  synpunkter  från hans intervju  till andra  initiativ  som tas upp.
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skiljer sig för män och kvinnor: “Jag var hos Nyföretagarna och jag hade en bra idé och
dom sa jättebra idé men [...] jag tror inte dom har förmågan att tala eller har några vill-
kor, lagar som stoppar att låna pengar [...] man kan säga att det är annan sak också.
Kvinnors lån det är mycket lätt, men jag är man [...] Det är två kvinnor som jag karmer
[...] mycket lättare att låna pengar och skillnaden det vet jag inte varför för om det finns
en man som har en mycket bra idé, varför får han inte låna pengar så fort som möjligt”.

Kontakter med Arbetsförmedling och ALM1 har visat att det inte finns någon skillnad
på lånevillkor för män resp kvinnor. Det är lika lätt eller lika svårt att få Starta-eget-
bidrag för män som för kvinnor. Däremot har kvinnor en möjlighet att få bidrag i 12
månader istället för 6 månader. En ny ansökan måste då skickas in efter första halvåret
med en motivation till varför bidraget ska förlängas. Motivet till detta är att kvinnliga
branscher enligt Arbetsförmedlingen och ALM1 överlag tar längre tid att komma igång
med. Även faktumet att endast var fjärde egenföretagare är kvinna har spelat in vid bi-
dragets upprättande. Det är heller inga skillnader på summan för svenskar resp invand-
rare. För invandrare som oftast inte haft ett jobb i Sverige innan de påbörjar en egen
verksamhet grundar sig deras Starta-eget-bidrag  på utbildningsbidraget. För svenskarna
relateras Starta-eget-bidraget  till A-kasseersättningen.

Generellt sett anser dock ALM1 att det inte finns några skillnader vare sig mellan män
och kvinnor eller mellan invandrare och svenskar. En orsak till att den iranska mannen
anser att det är lättare för kvinnor att få starta eget bidrag kan vara att det inom Ara-
byprojektet startats upp en särskild kvinnogrupp som inriktat sig på egenföretagande
hos kvinnor. 1 anslutning till detta forum har kanske nämnda kvinnor fått extra hjälp
att komma igång med en verksamhet. Någon liknande grupp för män finns inte i Ara-
by**.

Att starta e8et
Initiativtagaren har lyckats att starta eget och hon nämner att det till stor del berott på
hennes personliga kraft och styrka. Hon karmer till flera personer som vill bli egna före-
tagare och ha en egen lokal men påpekar att det krävs en styrka för att klara av det: “Jag
vet många som gärna vill ha egna lokaler men dom är inte så starka, jag hör att dom inte
riktigt vill, dom kanske tänker jag klarar, men jag tror inte dom klarar [...] dom måste
vara starka, dom måste ha en vilja. Jag har också småbarn men jag klarar både hemma
och här”. Det finns även andra svårigheter med att bli egen företagare som påpekats i
intervjuerna. Det kan vara skrämmande att starta eget, både ur rent praktisk synvinkel
men även socialt, vad innebar det att starta eget för övriga familjen och fritiden. Även
vissa kulturella skillnader förekommer när det gäller att starta eget. 1 vissa länder finns
det en tradition av att starta eget till skillnad från andra länder där huvuddelen av be-
folkningen livnär sig på ett annat sätt.

Hyresgästföreningens representant som har kommit i kontakt med flera initiativtagare
påpekar: “Här (i Araby) finns mycket bra idéer och initiativrikt folk, vad människor
behöver ha är lite uppmuntran, dom behöver också ha stöd av kunskap och att man helt
enkelt, det galler att ta tillvara dom dubbla krafter som finns”. Invandrarenhetens repre-
sentant förklarar dock att det finns stora skillnader: “Det finns ju då en grupp männi-
skor här som tycker då att, varför skall jag jobba och slita för det här, jag har varit soci-
albidragstagare nu i 5-10  år, det har ju trots allt gått ganska hyfsat, jag kan visserligen
inte få det mycket bättre än jag har det men att för mig starta ett eget företag det är ju
nästan omöjligt. Jag får satsa så mycket och det är jag inte beredd på. Sen har du dom
människorna då som inte nöjer sig med det här som tycker att, jag vill inte ha det så här,
jag står inte ut med att sitta hemma på detta viset. Jag vill förändra min situation”.

22 Enligt  rapporten Förändring av arbetsliv  och livsformer  i Bergslagen,  av Sune  Berger, Mats Lundmark  (1989)  kan det i
vissa industribetonade miljöer,  vara kvinnor  som har en större initiativkraft  att starta  eget än män.
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Deniranska mannen som intervjuats inom forskningsprojektet nämner orsaker som han
tror ligger bakom att det är få invandrare som vågar starta eget23.  Han anser att invand-
rare inte vågar starta eget själva, mycket beroende på den svenska byråkratin och mäng-
den pappersarbete som kan vara krångligt att ta sig igenom . “Det är min tanke att in-
vandrare vågar inte göra själv, dom tror att det är skatt [...] ett stort problem, hyreslo-
kal, andra problemet, hur fungerar det, dom vågar inte göra. [...] det är byråkrati i Sve-
rige, men är det en svensk som vet, kan dom koppla tillsammans och bedriva”. Han
menar att en lösning skulle vara om svenskar och invandrare gavs möjligheter att starta
eget tillsammans. Fördelarna skulle vara att man skulle lära av varandra och hjälpas åt.
“Jag tror att det är ett bra förslag att om regering eller invandrarmyndigheten eller nå-
gon annan velat öppna dörren för invandrare att umgås med de svenska det är jättebra
förslag att jobba tillsammans”.

Reflekflener  och avslutande kommentarer
Initiativtagaren anger arbetslöshet som skäl till att hon startat eget och faktum att hon
hade språksvårigheter. Den iranier som intervjuats inom forskningsprojektet har även
han antytt språksvårigheter och arbetslöshet som motiv för att vilja starta eget men även
att han är ensam och genom ett arbete hoppas få chansen att umgås med och lära kanna
folk och därmed lära sig språket bättre. Den tidigare kvinnliga initiativtagaren däremot
pekar inte alls på arbetslöshet eller språksvårigheter. Orsakerna till att starta eget är till
synes varierande även om arbetslöshet ofta verkar utgöra en bidragande orsak.

Initiativtagaren belyser ekonomins betydande roll vid nyföretagande. Den egna person-
liga inställningen och ambitionen att själv ekonomiskt planera och arbeta målinriktat
för att kunna starta eget. Hon antyder att det dessutom beror mycket på vem man är
som person, om man kan lyckas med ett eget företagande och har förmågan att skaffa sig
en lokal. Enligt henne är det alltför många som tror att de skulle kunna klara av att star-
ta eget och livnära sig på det, men enligt hennes tycke inte skulle klara av det. Detta
överensstämmer med vad invandrarenhetens representant också medger inledningsvis
under rubriken Fördelar med att få in verksambeter  i Araby. Han påpekar dar att kanske
kan inte alla livnära sig på att bli egna företagare men om de ändå till hälften han bidra
med en egen inkomst kan det totalt sätt innebära klara ekonomiska fördelar för kom-
munen. Han tillägger samtidigt betydelsen av initiativtagarens egna tillfredsställelse av
att själv delvis kunna försörja sig.

Färslag om nya lokaler för verksamheter i Araby

Bakgrund
Det finns väldigt få ändamålsenliga lokaler för verksamheter i Araby och mot denna
bakgrund har olika idéer och diskussioner om att öka antalet verksamhetslokaler förts.
Invandrarenhetens representant anser att det inte finns några lokaler som skulle kunna
utnyttjas för småföretagsamhet, nyföretagande i området utan att vissa omandringar
görs “Ja, det är där problemet är, [...] som det ser ut idag så finns det inga lokaler. Jag
anser inte att man bedriver affärsverksamhet t ex i en källarlokal det kan du ju inte, du
kan inte driva ett företag så, däremot som den här lokalen (en lokal i bottenvåningen i
Kv. Skatan) eller skräddaren det är ju riktiga lokaler. Jag vet att ingenjörsfirman på Ny-
dalavägen är i källaren men dom klarar det ju därför att dom har ju inga besökande,
dom gör sitt jobb där och sitter förmodligen och är nöjda där. Men jag menar skulle
dom drivit t ex en elaffär dar det är ju dömt att misslyckas, för det är ju inga som kom-
mer dit”.

23 Enligt  andra  skrifter har invandrarna  procentuellt  sett i förhållande  till övriga befolkningen  ett högt egenföretagande,
Se t ex Att vara sin egen”  - om småföretagande  bland  invandraremönster,  motiv och möten, Oscar  Pripp (1994).
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En idé som framförts av flera olika personer inom Araby är ombyggnad av ett antal
bostadslägenheter till verksamhetslokaler för att öka antalet verksamhetslokaler i enlig-
het med de förfrågningar om lokaler som skett i anslutning till Dalbo centrum. Samti-
digt ges även incitament för att öka småföretagsamheten i området. Idéerna kretsar kring
skapandet av en affärsgata, en nordlig förlängning av centrumet från Dalbo torg. längs
befintligt gångstråk. Bostäderna som åsyftas ligger i markplan i Kv. Skatan strax norr
om Dalbo centrum. Denna idé framställs också som en möjlighet att locka kunder och
besökare från andra områden till Araby, att verksamheterna kan ge Araby en egen at-
traktivitet.

:adslägenheter och garagelängorBild 25: Lokalisering av eventuella verksamhetslokaler i E

Bärkraftigheten hos de företag som skulle kunna skapas i Araby tycker inte invandra-
renhetens representant är ett hinder: “Om de inte vore bärkraftiga till fullt [...] du måste
i alla fall ligga på en omsättning på en 600-700 000 med moms för att du skall ha bar-
kraft, men jag ser ju mycket på framförallt kvinnor då där man kanske då kan tanka sig
att [...] ligga lite lägre med tanke på att man har barn och så. Jag tror att många skulle
kunna starta eget där och ha en hyfsad inkomst [...] och sen när dom får en komplette-
ring av socialbidrag [...] leva på detta”. Han betonar att en omvandling av dessa lägenhe-
ter skulle kunna bli en attraktion i sig. Eftersom lägenheterna är vända ut mot en ge-
nomgångsgata skulle det kunna innebara skapandet av en marknadsgata, en affärsgata
eller som han beskriver det “om du tänker dig att du går förbi, du har tolvan där just
den genomgångsgatan som går igenom dar. Utmed den, det skulle bli en attraktion allt-
så, för att inte tala om sommaren [...] folk skulle åka hit för att få se detta, det blir lite
grand av gamla stan i Stockholm, det tror jag mycket på. Invandrarslöjd, och sådant har”

Det skulle handla om totalt
ca 700m*  verksamhetsyta av
lo-12 lägenheter, vardera om
30-60m2. Invandrarenhetens
representant beskriver idén:
“Ja, det är ju min käpphast
och jag vet att det är NN (en
kommunal tjänstekvinnas
namn nämns) också, det är ju
dom här 1:orna [...] 1:orna på
bottenplan, nedre plan dom
kan inte vara roliga att bo i.
Du måste alltid ha nerdraget.
Jag tror mycket på det [...] att
bygga om dom”. På frågan
om det går rent byggtekniskt
så svarar han: “Javisst det går
det är inga problem, bygg-
tekniskt är det inga problem
jag tror det är en politisk vilja
[...] vill man det här så tror
jag att det finns [...] rörelser
här som skulle kunna vara
barkraftiga.”

24 Sommarvägen  5 och 9.
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han fortsätter “varför jag tror på det, det är dels att det skulle bli något unikt [...] som
skulle dra mycket folk till sig och sen ser jag ju då på den här fina parkeringen (vid Dal-
bo centrum), det är ju så att vi är ju såna idag vi människor, att helst skall vi köra bilen
rätt in på banken. Du har alltså den här, en bra parkering, där du snabbt kan komma
upp, det tror jag på [...] tillgängligheten.”

Samma idé har även diskuterats i hyresgastföreningen för Kv. Skatan och också lagts
fram för Hyresbostäder vid ett möte 9 oktober i samverkansgruppen. Denna består av
Hyresbostäders VD, de två fastighetsförvaltarna samt tre representanter ifrån hyresgäst-
föreningens sida. Under punkt 9 på dagordningen, lokal företagsverksamhet, framfördes
ett förslag om att några av de små lägenheterna i suterrängvåningarna i markplan mellan
Sommar- och Höstvägen skulle kunna göras om till lokaler och hyras ut till småföretag.
Som exempel på verksamheter angavs små speceributiker, frisörer, revisions- och bokfö-
ringsbyråer, budtjänstkontor, hantverk, konstnärliga ateljéer, skräddare m m. Hyres-
gastföreningen föreslog under mötet att behov och efterfrågan skulle diskuteras med
ALM1 eller Nyföretagarcentrum.

En representant från hyresgästföreningen förklarar varför man tog upp en ombyggnad
av bostadslägenheter till verksamhetslokaler på dagordningen samt uppräknandet av
specifika verksamheter: “Att vi räknade upp lite olika saker och ville ha det med i pro-
tokollet beror på att det är just dom sakerna dom här människorna har efterfrågat [...]
det har dom gjort under en längre tid”. På frågan vad som blev resultatet av denna punkt
på dagordningen fortsätter hon: “Dom ställde sig väldigt, vad skall man säga, vi fick ett
intetsägande svar från fastighetsförvaltaren som framhöll att man behövde en ändring i
stadsplan eller liknande [...] i detaljplanen står det ju alltså bostadslägenheter och vi bad
att Hyresbostäder skulle förhöra sig om en ändring kunde göras men dom ansåg att be-
hovet var väldigt litet och det var därför vi ville ha med att det finns efterfrågan och att
dom kan förhöra sig med ALM1 och Nyföretagarcentrum”.

De lägenheter som är föreslagna för en ombyggnad är idag enligt Hyresgastföreningen
inte i bra skick och skulle istället kunna omvandlas till lokaler, samtidigt skulle man
genom en ombyggnad slippa ta ny mark i anspråk för verksamhetslokaler och
grönytorna skulle bevaras. Hyresgästföreningen har fått indikationer från flera hyresgäs-
ter att de är intresserade av lokaler i anslutning till Dalbo centrum. “Våra medlemmar
och hyresgästerna i områdena det är ju dom vi lyssnar till, det är vår uppgift att göra det
och framföra deras önskemål [...] det är ju även människor utanför dar som inte bor just
i området här kanske utan finns på andra sidan i Växjöhems fastigheter eller på Hyres-
bostäders på andra sidan Liedbergsgatan som hör av sig till oss då och tycker att Dal-
boområdet skulle vara ett väldigt bra område att ha sitt lilla företag 2’. Förfrågningarna
efter lokal har varit fördelade fifty-fifty mellan män och kvinnor.

Från kommunens sida via en kommunal tjänstekvinna på planeringsenheten har liknan-
de idéer att tillskapa verksamhetslokaler i området funnits. En idé som framförts har
varit att försöka ordna så att det går att ha sin bostad ovanpå sin lokal, enligt äldre tradi-
tion. Detta skulle innebära att störningarna från verksamheten i första hand påverkar
företagaren själv samtidigt som företagaren ges en större kontroll och uppsikt över sin
lokal. 1 diskussioner kring verksamhetslokaler har också påpekanden från kommunens
sida gjorts att kontor kan vara placerade en våning upp till skillnad från kundinriktade
verksamheter. Bottenvåningen borde istället tillägnas handel och verksamheter inte kon-
tor som med fördel kan placeras på ett andra våningsplan.

Chefen för planeringsenheten nämner i sammanhanget: “Tanke på planåtgärder finns,
om man tar det s k snäva hyreshusområdet så finns det ju vissa fysiska åtgärder kvar att
göra, att få bort en del tråkiga parkeringsområden att få in verksamhetsytor och hant-
verksytor, försäljningsytor i området. Det kan man se som en fysisk planåtgärd, att ska-
pa andra förutsättningarna i området”. Som svar på om det kommer att tas fram någon
planfördjupning eller dp eller någon slags områdesbeskrivning över Araby svarar han:
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“Ja, det kan jag tänka mig, kanske inte för hela området men [... ] det är lite beroende på
hur områdena ser ut. Det östra området har mer behov av åtgärder än vad det västra
har”.

Bostadsbolagets syn på ärendet är att de lägenheter som omnämns som lämpliga att byg-
ga om, utgör de lägenheter i Kv. Skatan som är mest eftertraktade och som är lättast att
hyra ut. Det är överlag ont om små och billiga lägenheter i Växjö vilket gör att utpekade
lägenheter är mycket attraktiva. En 1:a  med kokvrå på 34,5m2  kostar exempelvis ca
2 000 kr/mån. Lägenheterna söks främst av ungdomar som för första gången flyttar
hemifrån. Att ta och omvandla just dessa lägenheter anser bostadsbolaget inte vara en
bra lösning.

Även garagelängorna har av vissa framlagts som möjliga att använda som alternativa
verksamhetslokaler. Bostadsbolagen har också fått vissa förfrågningar om detta: “Det
förekommer, för det finns ju sådana som ringer om bilverkstad och bilföretag och tror
kanske att dom kan använda garagen”, säger Växjöhems lokalansvarige. Hyresgästföre-
ningen i Kv. Skatan har givit förslag på att använda outnyttjade garagelängor till nya
miljötvättstugor och miljöhus. Den diskussionen har ännu inte lett någonstans då Hy-
resbostäder i sin tur har ett annat förslag om var de vill placera miljötvättstugor och de
boende ytterligare åsikter i fallet. För hyresgästföreningen i övriga Araby har det fram-
förts tankar och idéer på diskussionsstadiet om möjligheten att ordna en form av bil-
verkstad, där folk kunde hjälpa dom boende att fixa bilen till ett så lågt pris som möjligt.
Tanken var även att de boende själva skulle få möjlighet att kunna utnyttja verkstaden,
att gå dit och meka. Idag finns det bilvårdslokaler i hyresgastföreningens regi men dessa
har begränsningar och det har förekommit problem med skötsel o s v.

Mölllua hlnder
På frågan om det finns några begränsningar och hinder med en eventuell ombyggnad av
bostadslägenheterna mellan Sommar- och Höstvägen svarar invandrarenhetens represen-
tant: “Jag tror inte att det går att göra så mycket på Nydala området [...] jag tror det är
detta området (Dalbo) som man skall satsa på då och just dom här 1:orna. [... ] att bygga
nya lokaler här, det skall möjligen då vara parkeringsplatserna då som är ju då lite öknar
[...] jag undrar om man är så pigg på det, det kostar ju trots allt”.

Enligt invandrarenhetens representant har idéerna med att bygga om marklägenheter i
Kv. Skatan diskuterats: “Vid första diskussionen var de väl inte så där pigga på det för
dom menar på det att det här är bostäder, men jag tror att med lite tryck på dom så tror
jag, så är jag helt övertygad att de kan ändra sig [...] Sen vilka som skall betala, [... ] det
är så att säga inte mitt problem, men jag är väl helt övertygad om att både planeringsen-
heten och kommunen och bostadsbolagen tillsammans är villiga att satsa på detta. Jag
tror inte att det är något ekonomiskt hinder”. Ändå påpekar han att kostnaderna vid
ombyggnaden skulle kunna bli ett problem eftersom det är mycket viktigt att hyrorna
hålls låga: “Det skall inte vara för lyxiga lokaler, dom får ju inte bli för dyra, gör dom
enkla [...] och låt sen då kanske företagaren själv göra tapetsering, målning och sånt.
Lämna dom ett skal och så hyfsad hyra, det är det, hyran får inte bli för dyr, då stjälper
det.”

Enligt uppgift från ansvariga för IT-satsningen i Araby och Dalbo kan det även finnas
ekonomiska hinder knutna till bostadsbebyggelsens statliga finansiering att få omvandla
bostäderna till verksamhetslokaler. Räntebidragen som givits i anslutning till finansie-
ringen av bostadsfastigheterna kan utgöra ett hinder vid en eventuell ombyggnad. Från
bebyggelsens nybyggnation återstår inte några räntebidrag då området är över 25 år
gammalt och räntebidragen automatiskt avskrivs efter 25 år. Men räntebidrag kan even-
tuellt ha givits vid kompletteringar och ombyggnader i området. Räntebidrag gavs fram
till 1995  då denna möjlighet att få bidrag upphörde. Inga räntebidrag nybeviljas idag.
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Fr o m 1995 finns det istället en möjlighet att få extra statligt stöd vid nybyggnationer.
Reglerna för räntebidrag innebar att bidraget inte får ligga kvar om bostadsändamålet
förändras, exempelvis till en annan verksamhet. 1 en sådan händelse måste den andel
som planeras få en ändrad användning, räknas bort.

Enligt uppgift från bostadsenheten på Länsstyrelsen i Kronobergs län kan delar av bo-
stadsbebyggelsen i Araby beröras av räntebidrag alternativt räntestöd (RBF). Räntestöd
som kan ges för ombyggnation och till underhållsåtgärder gäller gemensamhetsutrym-
men, trapphus, hissinstallationer, tvättstugor e t c. Räntestöd har en varaktighet på 10
alternativt 20 år beroende på bedömning av åtgärdens varaktighet. Kv. Skatan som är
föremål för diskussionerna om ändringar av bostadslägenheter till verksamhetslokaler
genomgick en större ombyggnation 1987-89  och vid denna ombyggnad kan statliga sub-
ventioner i form av räntebidrag alternativt räntestöd ha givits. Är så fallet kan detta
ekonomiskt påverka möjligheterna att genomföra dessa planer. För exakta uppgifter
krävs närmare upplysningar av bostadsenheten på Länsstyrelsen i Kronobergs län uti-
från detaljerade undersökningar bostadshus för bostadshus.

Reflektioner  och avslutande kommentarer

För att bedöma lampligheten att omvandla omnämnda lägenheter till verksamhetsloka-
ler krävs mer detaljerade undersökningar. De motiv som ändå lagts fram av intervjuper-
sonerna för och emot utgör viktiga bedömningsaspekter att ta hänsyn till. Först måste
dock en lämplighetsbedömning göras på planstadiet. Därefter måste frågan tas upp om
vilka byggtekniska ändringar som krävs och om kostnaderna för dessa är rimliga.

Bostadsbolagen är idag inte direkt intresserade av tankegångarna kring att göra verksam-
hetslokaler av befintliga och attraktiva mindre lägenheter. Men eftersom bostadsbola-
gens styrelser utgörs av politiker kan detta förhållande ändras om frågan får politisk
tyngd. Att kommunen har funderat i banor kring att göra vissa planändringar i området
kan tyda på att bostadsbolagen svänger i ärendet precis som invandrarenhetens represen-
tant hävdar, att det först och främst är en politisk vilja.

Analys Araby
Tankarna kring att öka småföretagsamheten och nyföretagandet, att skapa förut-
sättningar för verksamheter i området, har sin bakgrund i flera omständigheter. Araby
upplevs som ett alltför ensidigt bostadsområde. Därför ville man från kommunens sida
försöka åstadkomma mer sysselsättning, fler arbetsplatser inom området. Den höga ar-
betslösheten i kombination med förfrågningar om lokaler för att kunna starta eget och
bedriva en egen verksamhet som boende i Araby hade, bidrog till att intresset väcktes.
Efterfrågan galler lokaler dar det finns en möjlighet att bedriva näringslivsverksamhet, i
synnerhet försäljning av olika slag. Ett sarskilt intresse finns för att etablera sig i Dalbo
centrum, flera invandrare har framfört sina önskningar om att få starta upp ett företag i
anslutning till det etablerade centrumet. 1 motsats till många andra miljonprogramsom-
råden var det inte tomma lägenheter som gav upphov till tankarna om verksamheter i
Araby.

Huvudproblemen kring de lokala initiativen rörande småföretagsamhet i bostadsområ-
det Araby har först och främst gällt värderingen av befintliga och eventuellt nya lokaler
och den verksamhet som får förekomma. Eftersom det i verkligheten inte har etablerats
några kompletterande verksamhetslokaler i bostadsområdet, så kretsar diskussionen från
kommunens, bostadsbolagens och initiativtagarnas sida kring åsikter om hinder och
möjligheter.

Hindren och möjligheterna kan delas in ijjsiska  förutsättningar knutna till bebyggelsens
egenskaper och upplevelsemässiga  förutsättningar som är kopplade till olika människors
uppfattningar om vad vissa lokaler kan användas till och inte. Generellt förekommer
planmässiga hinder, att en andrad användning från bostadsändamål till handel alterna-
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tivt verksamhet är i strid mot gällande plan. För att bevilja en planändring måste olika
aspekter vägas in men som bygglovsinspektörer säger “1 vissa fall är ändamålet ej lämp-
ligt men läget kan göra att det kan finnas skal ändå, man tolkar in det i planen, det som
görs är att man tar en diskussion på planstadiet”.

Bedömningen sker först om det är lämpligt ur omgivningssynpunkt, planmässigt, vilket
kan sägas höra samman med vad man anser upplevelsemassigt skulle kunna accepteras.
Därefter bedöms de byggtekniska kraven och synpunkter från Brandskyddsmyndighe-
ten (personlig säkerhet utrymmningsvägar,  samt brandbelastning), från Miljö- och hälso-
skyddsnämnd (ventilation, störningar) samt från Yrkesinspektionen och i vissa fall
skyddsombud (bedömning med bakgrund i de fysiska förutsättningarna). Bygglovsin-
spektörer, miljö- och hälsoskyddsinspektörer m fl påpekar att varje enskilt fall och om-
ständigheterna i just det fallet är avgörande för resultatet av varje bedömning d v s både
fysiska och upplevelsemässiga förutsättningar spelar in i en lämplighetsbedömning.

Fyslaka färufsfiffnIngar
Bebyggelsens möjligheter och hinder vid sökandet efter lokal för en verksamhet beror
på vilken typ av verksamhet som åsyftas. Även platsen och den direkta omgivningens
egenskaper kan innebära möjligheter resp hinder.

1 det ena initiativet som redovisats har svårigheter med att etablera en catering-
verksamhet/restaurang  studerats. Där ledde, i två fall, lokalens olämpliga hygieniska
förutsättningar till orimliga kostnader. 1 det tredje fallet var det tillgänglighetskrav som
inte ekonomiskt gick att tillgodose och som gjorde att lokalen inte kunde tas i bruk för
ämnad verksamhet. 1 det andra initiativet gavs istället ett exempel på att goda ekonomis-
ka förutsättningar gjorde en lokal möjlig att ta i anspråk för ämnad verksamhet. Initiati-
vet gällde etablering av en thailändsk restaurang i en lokal utanför Araby, i centrala
Växjö.

Det som efterfrågas av initiativtagarna är mindre och billiga lokaler. Att skapa lokaler
innebar kostnader vilka bostadsbolagen anser sig inte kunna hålla rimliga för att tillgo-
dose behovet av mindre och billiga lokaler. Initiativtagarnas uppfattning om vad en lo-
kal få kosta ligger kring 425kr/m2.  Så låga kostnader anser bostadsbolagen inte det går
att skapa lokaler för idag. På frågan om de skulle kunna gå ner i standard för att på det
sättet skapa billiga lokaler betonar det ena bostadsbolaget att de vill hålla en viss stan-
dard för att försäkra sig om att verksamheten bedrivs på ett snyggt sätt och med “ord-
ning och reda”.

En komplettering av ytterligare verksamheter skulle för kommunens del också innebara
kostnader eftersom vissa planändringar måste göras. Kommunen kan i gengäld uppnå
minskade kostnader om planändringarna leder till att arbetslösa personer i området helt
eller delvis kan bli självförsörjande enligt vad som påstås från ett håll. Förutsättningen
för att det skall fungera är att hyrorna hålls låga vilket i sin tur är beroende av vilka om-
byggnadskostnaderna blir.

Upuleuelsemässlua  förufsäffnlnuar
Bostadsbolagen som äger fastigheterna samt de lokala initiativtagarna som bor i området
har olika syn på existerande verksamhetslokaler och olika inställning till ytterligare
verksamhetslokaler i området. Bostadsbolagen anser att det rör sig om den grundläggan-
de frågan att ha verksamheter blandat med bostäder. De är mycket noga med att poäng-
tera att det är bostäder som är huvudändamålet i Araby och att befintliga verksamheter
endast utgör komplement till bostadsbebyggelsen vilket även gällande planer för områ-
det styrker. Ingen av bostadsbolagen har för avsikt att öka antalet verksamhetslokaler,
även om det ena bostadsbolaget medger att om det skulle bli en ordentlig efterfrågan på
lokaler och främst då i samband med pågående IT-satsning kan det från deras sida vara
möjligt att utöka antalet verksamhetslokaler. 1 de fallen handlar det om lokaler för kon-
torsändamål, inte försäljningslokaler som dagens efterfrågan kretsar kring.
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Initiativtagarna, boende i Araby, ser däremot på befintliga verksamhetslokaler resp
tomma garagelängor på ett annat sätt och menar att de skulle kunna användas annorlun-
da än idag och faktiskt kunna tillgodose en del av efterfrågan på försäljningslokaler som
finns i området. De anser samtidigt att ett tillskapande av fler lokaler för verksamheter i
området skulle innebara klara positiva fördelar för området i sin helhet även ur det
“allmännas synvinkel” då det förhållandevis ensidiga bostadsområdet tillförs arbetsplat-
ser och därmed kan betecknas mer som en fullvärdig stadsdel.

Störningar knutna till verksamheter är det största hindret i frågan om att etablera verk-
samheter i området anser bostadsbolagen, både störningar som verksamheten själv alst-
rar: ljud, lukt, vibrationer och trafik dengenererar.

Initiativtagarna, boende i Araby, menar däremot att störningarna som blir av en ökad
mängd verksamheter i området uppvägs av fördelarna med att få arbeten till några av de
arbetslösa i bostadsområdet och av att verksamheterna samtidigt skapar en attraktion för
Växjös övriga befolkning som de menar i sin tur positivt kan påverka den bild som finns
av Araby.
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likheter och olikheter i Norrköging och
växjö
Arbetsområdena
Båda arbetsområdena harstammar från 60-talet och är i princip färdigbyggda. Områdena
är väl etablerade inom resp stads arbetsmarknad, de är attraktiva och har ett gott rykte
och antalet förfrågningar om lokaler i områdena är stor. De lokala initiativen resp for-
nyelsen i områdena skiljer sig däremot.

1 Risängen har förnyelsetankarna sitt ursprung i företagarnas vilja att förändra området
och deras lokala initiativ har medverkat till det förnyelsearbete som idag finns där. Ut-
gångspunkten var att uppnå en förbättring av miljön eftersom avsaknaden av estetiska
kvaliteter och trevnad var stor då området var byggt efter ekonomiska, praktiska och
tekniska krav. Enligt företagarna fullföljde kommunen heller aldrig planerna på ordent-
liga gång- och cykelbanor i området, vilket var en uppgift tänkt att fullföljas i förnyelse-
arbetet.

För Västra Marks del är det kommunen som varit initiativtagare till förnyelsetankarna.
Bakgrunden är bl a den ökade mängden förfrågningar beträffande ändrad användning,
till- och ombyggnader m m i området. Gällande planer för området är otidsenliga och
har inte kunnat hantera dessa förfrågningar i enlighet med kommunens önskade utveck-
ling mot ett mer handels- och serviceinriktat område. Dessutom finns det enligt kom-
munen trafikmassiga brister i området vilket även företagarna intygar, samt behov av
visuella förbättringar.

Förnyelsearbetet i Risängen har konkret lett till ett projekt benämnt “Grönare Risäng-
en”. Upprustningar av gatumiljön och vegetationsplanteringar skall skapa en ökad triv-
sel, estetiska kvaliteter i stadsmiljön och förbättrad luftkvalitet. Arbetet har ingen när-
mare knytning till Plankontoret utan är kopplat till Gatu- och trafikkontoret samt Park-
och naturkontoret då åtgärderna som genomförts berör dessa kontors ansvarsområden. 1
de fall det har varit aktuellt med detaljplaneändringar har “frimärksplaner” utförts med
enkelt planförfarande.

Förnyelsearbetet i Västra Mark drivs däremot av Stadsbyggnadskontoret och deras pla-
nenhet. Än  så länge har främst vissa trafikförbättrande åtgärder genomförts, rondeller
har anlagts i vissa korsningar, och alléplanteringar skapats. Ett antal detaljplaneändringar
har samtidigt gjorts i syfte att tillgodose lokala initiativ i området. 1 samband med dessa
planändringar har även olika förnyelseåtgärder inkluderats. Exempelvis har det i planer
lagts in krav på estetiska förbättringar i gatuzon m m. På detta sätt har kommunen suc-
cessivt medverkat till en förnyelse av området. Detaljplanerna har utarbetats med nor-
malt planförfarande.

1 Risängen finns en företagarförening. Denna uppstod på initiativ av kommunen en gång
då kommunen önskade ett enande forum, en samtalspartner, som kunde framföra före-
tagarnas åsikter vid meningsskiljaktigheter gällande området. Föreningen har funnits i
15 år. För Västra Marks del finns ingen företagarförening, vilket kommunen påpekar är
olyckligt. Möjligheten att diskutera förnyelsefrågor kring området försvåras när kom-
munen saknar ett enkelt sätt att komma i kontakt med företagare och fastighetsägare i
området.

Inom båda förnyelseprojekten har involverade personer betonat betydelsen av eldsjälar,
engagerade personer som agerar initiativrikt och okonventionellt med en särskild om-
tanke om området. Kommunens tjänstemän är väl medvetna om de förändringar som
har skett i arbetsområdena över tiden. Dagens verksamheter inriktar sig på ett annat sätt
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mot kunder och besökare jämfört med tidigare, då de i huvudsak utgjorde en arbetsplats
utan försäljning och andra kontaktytor till allmänheten. Tjänstemännen är alla eniga om
att det är viktigt att skaffa sig en helhetssyn över dessa arbetsområden och att föränd-
ringen och förnyelsen av dem bör vara en process som växer fram över tiden. Förmågan
från kommunens sida att prata samma språk och förstå företagarnas situation underlättar
förnyelsearbetet.

Båda kommunerna jobbar resultatinriktat, och påpekar att det inte är en ytterligare
skrivbordsprodukt man vill uppnå utan praktiska, synbara resultat i arbetsområdena. De
påpekar samtidigt att det ligger i tiden att satsa på den yttre miljön och att fler och fler
företag börjar bli medvetna om vikten av att ur försäljningssynpunkt ha en attraktiv
omgivning. Företagarna i Risängen har kommit längre än i Västra Mark då det gäller att
själva verka för en förnyelse av sitt arbetsområde.

Avslutningsvis är båda kommunerna eniga om vikten av att ta väl hand om förfrågning-
ar och lokala initiativ. När företagarna tar kontakt med kommunen är det viktigt att
alltid snabbt kunna lämna besked. Betydelsen av snabba och enkla processer där enga-
gemang och tydlighet utgör grundstommen är en förutsättning för att motparten, i detta
fall den enskilda företagaren, inte ska tappa förtroende eller engagemang.

Bostadsområdena
Båda bostadsområdena är byggda med statlig finansiering under miljonprogramsåren.
Navestad ligger i utkanten av Norrköping och utgör den södra förorten till staden me-
dan Araby ligger närmare centrum och tillhör den Inre staden av Växjö. Båda områdena
fungerar som bostadsregulatorer på kommunens bostadsmarknad, med perioder av
mycket tomma lägenheter. Navestad har för tillfallet ett flertal lägenheter outhyrda me-
dan det endast finns ett fåtal lediga lägenheter i Araby.

Bostadsområdena är ensidiga och saknar i huvudsak arbetsplatser med undantag för någ-
ra mindre befintliga servicepunkter. Befolkningen i områdena särskiljer sig i jamförelse
med städerna i övrigt, andelen invandrare och socialbidragstagare är hög liksom ohälso-
talet och flera av hyresgästerna i området saknar arbete. De lokala initiativen och förny-
elsen av bostadsområdena handlar om att skapa fler arbetstillfallen i dessa områden ge-
nom att möjliggöra en tillgång till lokaler för olika typer av verksamheter.

För Navestads del har arbetsmarknadspolitiska åtgärder inneburit att man startat upp
olika verksamheter som möbel- och cykelverkstad, vandrarhem, systuga, och bageri i
Navestad. En del av verksamheterna har lokaliserats till verksamhetslokaler i Navestads
centrum medan det i andra fall har varit tomma bostadslägenheter som ändrats om för
verksamheten. 1 Araby har förnyelsearbetet och de lokala initiativen inte nått lika långt.
Det är fortfarande idéer och tankar som diskuteras om hur man skulle kunna öka utbu-
det av lokaler i området. 1 Araby finns inte på samma sätt ett incitament för att ändra
om bostadslägenheter till verksamhetslokaler eftersom antalet tomma lägenheter är litet.
Däremot har det stora antalet förfrågningar om lokaler för nyföretagande utgjort ut-
gångspunkt för tankar om att åstadkomma ytterligare lokaler i området. De lokala initi-
ativen i Araby har handlat om småföretagsamhet, hyresgäster som har varit intresserade
av att starta eget, och vilka hinder dessa personer har stött på.

Båda kommunerna uppmuntrar och eftersträvar ett ökat småföretagande i resp bostads-
område. 1 Norrköping har initiativkraften från de boende inte varit lika stark som i
Araby. Orsakerna som omnamns är passivitet grundad på den “mottagarsituation” flera
av hyresgästerna befinner sig i som socialbidragstagare. Även kulturella bakgrunder spe-
lar enligt uppgift in, liksom språk-, läs- och skrivsvårigheter. För Arabys del finns det
mer av en vilja och initiativkraft att förändra sin situation och att själv skapa sig ett jobb
genom att starta eget, vilket mängden förfrågningar efter verksamhetslokaler i området
bekräftar. Motivet att skapa lokaler för verksamheter i Araby grundar sig på befintligt
behov genom dessa förfrågningar medan det för Navestads del handlar om att utnyttja
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de tomma lägenheterna i området och samtidigt skapa jobb, i huvudsak inom Kunskaps-
ringens regi. Skillnaden ligger i att det i Navestad inte verkar finnas något starkt incita-
ment från hyresgästerna att åstadkomma fler verksamhetslokaler för småföretagande.

Att omvandla bostadslägenheter till verksamhetslokaler innebar både planmässiga och
byggtekniska hinder. Båda områdena är detaljplanelagda för bostäder vilket innebar krav
på detaljplaneändringar om verksamheter skall tillföras bostadsområdena. Vid en even-
tuell planändring sker en lämplighetsbedömning utifrån den typ av verksamhet som kan
bli aktuell och den störning som denna verksamhet ger upphov till. Både direkta stor-
ningar alstrade av verksamheten självt som indirekta störningar exempelvis ökad trafik
via kundtillströmning. De byggtekniska hindren hänger också de samman med verk-
samhetstyp och dess störningar i form av ljud, ljus, eller vibrationer.

Det påpekas från båda kommunernas sida samt bostadsbolagens att flertalet verksamhe-
ter inte är lämpliga att placera i bostadslägenheter med hänsyn till störningar eller uti-
från andra praktiska och ekonomiska hinder. Istället framförs tankar om att etablera
verksamheter i anslutning till centrum och befintliga verksamhetslokaler, att etablera
verksamheter i bostadslägenheter längs stråk för att skapa hantverks-, kontors- resp af-
farsgator eller att samla verksamheterna inom särskilda trappuppgångar allt för att sam-
tidigt begränsa störningarna till vissa delar av bostadsbeståndet. Sådana gator eller stråk
anses från båda håll kunna locka kunder och besökare utifrån, vilket är betydelsefullt då
befolkningen i sig inte är särskilt köpstark. Exempelvis har Norrköpings kommun haft
funderingar på att i en trappuppgång etablera ett företagshotell med gemensam recep-
tion. Billiga hyror skulle i det fallet bidra till lokalernas attraktivitet.

1 båda områdena har även garageutrymmen och parkeringsplatser varit uppe för diskus-
sion som möjliga alternativ att omvandla till verksamhetslokaler. Idéer har också funnits
på att hyra ut verksamhetslokaler tillsammans med bostadslägenheter exempelvis en
verksamhet i bottenplan med bostaden ovanpå. Detta påpekas vara ett sätt att begränsa
verksamhetens störningar till den som driver verksamheten och hans/hennes  bostad. De
praktiska hindren har främst manifesterats i Norrköpings redan etablerade verksamheter
eftersom ingen verksamhet ännu tillkommit i Araby. Hindren galler bl a tillgänglighet,
säkerhet, utrymmningsvägar  och ventilation. De ekonomiska hindren berör främst
kostnaderna att bygga om bostadslägenheter till ändamålsenliga verksamhetslokaler.
Problemen ligger i svårigheten att bygga om lokalerna så att hyreskostnaderna blir låga.
Detta för att få lokalerna uthyrda då det i städerna som helhet finns en god tillgång på
lokaler.

Svårigheten med verksamhetsetableringar vilket påpekas från Norrköpings kommun är
att den verksamhet som anses acceptabel och godkänns i ett första skede kan försvinna
och ersättas av en mindre lamplig. Problematiken galler framförallt vid planändringar
där generella planbeteckningar används för att godkänna en verksamhet. Samma be-
teckning kan sedan inte förhindra en annan mindre lamplig verksamhet att etablera sig.
Från Växjös håll betonar man istället vikten av att i planen beskriva syftet, därefter är
det en tolkning av planens syfte som skall styra om en verksamhet är lämplig eller ej,
inte vad som juridiskt tillåts enligt planbeteckningen. Växjö kommun anser att bedöm-
ningen måste göras från fall till fall och där har bygg1 ovsinspektören och politikerna i
BN ett stort ansvar för vad som senare tillåts eller ej.

Inom Araby pågår en IT-satsning inriktad på de boende i området. Projektet anses från
flera håll kunna medverka till att området ökar i status och samtidigt kan öka intresset
för företagsetableringar genom det datanät som byggs ut. Inom Navestad har liknande
funderingar funnits, ett Cyber Skill Centrum som skulle erbjuda datautbildning för att
öka datorkunskapen hos hyresgästerna. Men dar har ännu inga tankar rört möjligheten
att utnyttja nätet för att skapa attraktiva arbetsplatser eftersom det hela inte gäller en
total nätanslutning för alla lägenheter.
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Avslutande reflektioner och förslag till fortsatt arbete
Sammanfattningsvis förefaller samspelet mellan lokala initiativ och lokala intressen har
varit mer framgångsrikt i de bägge kommunernas arbetsområden än i bostadsområdena.
Mer jämbördiga aktörer, kommunala planerare och företagare, har haft intresse och
resurser att inleda en förtroendefull dialog som i flera fall kunnat lösa konflikter och
förena i förstone motstående intressen som gällt bebyggelsens och markens användning.
1 bostadsområdena förefaller drivkrafterna att främja företagsamhet genom tillskapande
av lokaler i området inte ha varit lika starka. Potentiella konflikter mellan boende och
verksamheter kan istället te sig starkare. Blivande entreprenörer i bostadsområdena är få
och i vissa fall resurssvaga. Vidare företräds de olika intressena - de boende och blivande
företagare - i flera fall av offentliga aktörer - kommunala projektledare och bostadsbolag,
vilket inte verkar ge samma goda förutsättningar för en aktiv problemlösning. Fortsatt
analys av de studerade initiativen och komplettering med empiriskt material, även från
ytterligare kommuner krävs för mer bestämda slutsatser. Bland annat bör företagare i
bostadsområdena som etablerat företag i andra delar av staden sökas upp och studeras.
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Intervjupersoner  och källor
Intewjunersoner
Risängen
l Lars Hågbrandt, park- och gatuchef, Park- och naturkontoret och Gatu- och tra-

fikkontoret, Norrköpings kommun. Intervju 971008.

l Ingemar Hillerström, landskapsarkitekt, Park- och naturkontoret, Norrköpings
kommun. Intervju 971014.

l Gunnar Engdahl, chef, Mark- och exploateringskontoret, Norrköpings kommun.
Intervju 971014.

l Stig Andersson, representant för Risängens Företagsgrupp. Intervju 970916 samt
telefonkontakt.

l Torsten Persson, företagsledare, ACC Inomhusklimat samt representant för fastig-
hetsägare. Intervju 971105.

l Göran Johansson, representant för Byggnadsfirman Henry Ståhl AB (fastighetsäga-
re). Intervju 971105.

l Carl Ivan Pettersson, platschef, Skogaholms Bageri. Telefonintervju 971022.

l Kent Trygg, VD, Beijer Byggnadsmaterial. Telefonintervju 971024.

Mary-Ann  Ekström, projektledare, Kunskapsringen. Intervju 970924.

Stig Arne Lång, projektsekretare, “Nya Navestad”. Intervju 970924.

Lars Carlsson, socialdirektör, socialförvaltningen, Norrköpings kommun samt pro-
jektledare “Nya Navestad”. Intervju 971008.

Gunnar Engdahl, Mark- och exploateringsingenjör, Mark- och exploateringskonto-
ret, Norrköpings kommun. Intervju 971014 samt telefonsamtal.

Bengt Karlberg, distriktschef, Hyresbostäder. Intervju 971014.

Per Larsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Miljö- och hälsoskyddskontoret,
Norrköpings kommun. Intervju 971029.

Lars Eriksson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Miljö- och hälsoskyddskontoret,
Norrköpings kommun, Telefonintervju 971201.

Claes Elgström, bygglovhandläggare, Bygglovkontoret, Norrköpings kommun.
Intervju 971029.

Helen Claesson, handledare, Kunskapsringen. Intervju 971029.

Elisabeth Kheiroujan, deltagare, Kunskapsringen. Intervju 971029.

Lars Falk, handledare, Kunskapsringen. Intervju 971029.

Alf och Ester Karlsson, boende Silverringen. Brevintervju 971014 samt telefonin-
tervju 971017.

Västra Mark
l John-Erik Bergstrand och Göran Ohlsson, bygglovhandläggare, Stadsbyggnads-

kontoret, Växjö kommun. Samtal 970923 samt telefonsamtal J-E.B 971024
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l Roland Johansson, näringslivsansvarig, Planeringsenheten, Växjö kommun. Inter-
vju 971006 samt telefonsamtal 970910,971105

l Anders Fehesson, VD, Fellessons Byggvaror. Intervju 971006 samt telefonsamtal
971125

l Arne Falkbrink, VD, Växjöbagaren. Intervju 971006 samt telefonsamtal 980108

l Peter Rydell, biträdande stadsarkitekt, Stadsbyggnadskontoret, Växjö kommun.
Intervju 971007,971015  samt telefonsamtal 971028,971125

l Lennart Burde,  fastighetsägare. Telefonintervju 971017

l Jan Rosqvist, VD, W asakronan. Intervju 971021 samt telefonsamtal 980107

l Anders Ottosson, fastighetsförvaltare. Intervju 971021 samt telefonsamtal 980107

l Torbjörn Eriksson, bygglovhandläggare, Stadsbyggnadskontoret, Växjö kommun.
Telefonsamtal 971024,971029,971105

l Erland Ullstad, stadsarkitekt, Stadsbyggnadskontoret, Växjö kommun. Telefonin-
tervju 971205

l Birgit Collskog, handläggare, Bostadsenheten, Länsstyrelsen Kronobergs län. Tele-
fonsamtal 980107

Araby
Karl-Erik Rosén, planarkitekt, Stadsbyggnadskontoret, Växjö kommun. Samtal
970923

Chataboot Nakin, initiativtagare, boende i Araby. Intervju 970925 samt telefon-
samtal 980113

Karl-Erik Fredriksson, lokalansvarig, Hyresbostäder i Växjö. Intervju 970925 samt
telefonsamtal 971014

Jan Söderström, handläggare, Arbetsmarknadsenheten, Växjö kommun. Intervju
971006

Gunnar Lindbom, lokalansvarig, Växjöhem och Christina Andersson, enhetschef
på Arabyenheten, Växjöhem. Intervju 971006 samt telefonsamtal 971024,971107

Jamsid Kashef, initiativtagare, boende i Dalbo. Intervju 971007

Anders Franzén, chef, Planeringsenheten, Växjö kommun. Intervju 971007

Berit Johansson, handläggare, Planeringsenheten, Växjö kommun. Intervju 971007
samt telefonsamtal 971219

Dennis Dahlberg, arbetar på Tallgården samt ordf hyresgästföreningen Araby. In-
tervju 971007

Ingemar Johansson, handläggare, Invandrarenheten, Växjö kommun. Intervju
971021

Afra Yonis, initiativtagare, boende i Araby. Intervju 971021 samt telefonsamtal
980113

Rigmor Sjögren, projektledare Samverkansprojektet i Dalbo samt sekr lokala hy-
resgästföreningen kv Skatan. Intervju 971021 samt telefonsamtal 971024, 980107

Gisela Martinsson, handläggare, ALM1 Företagspartner Kronoberg AB. Telefon-
samtal 971024

Cissi Alexopoulou, bostadsansvarig. Hyresbostäder i Växjö. Telefonsamtal 971024,
971104,971205
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l Conny Modigh, representant Kunskapscentrum AB. Telefonsamtal 971024

l Lars Wennerståhl, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Miljö- och hälsoskyddskonto-
ret, Växjö kommun. Telefonsamtal 971024,971218

l Birgitta Samuelsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Miljö- och hälsoskyddskon-
toret, Växjö kommun. Telefonsamtal 971218

l Ann-Marie Erlandsson, handläggare, Arbetsförmedlingen, Halmstad. Telefonsam-
tal 971218

Källor
Allmänt
Berget-, Sune, Lundmark, Mats, 1989, Förändring av arbetsliv och livsformer  i Bergslagen,
Arbetsrapport 7, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala Universitet.

P r i p p ,  O s c a r ,  1994, Att vara sin egen - Om småföretagande  bland invandrare, mönster,
motiv och möten. Mångkulturellt Centrum/Sveriges invandrarinstitut och Museum, serie
A:9, ISBN 91-88560-02-3.

Törnqvist, Anders, 1997, Planering för arbetstillf”l1a en och förnyelse  i bostads-  och arbetsom-
råden - samspelet  mellan  lokala förändringsinitiativ  och centrala  intressen, Projektbeskriv-
ning i Sv. Kommunförbundets FoU-program Medborgardeltagande och lokala initiativ,
Januari 1997, Fysisk planering, Högskolan Karlskrona/Ronneby.

Zimsen,  Karen, 1978, Samtal som verktyg - en introduktion i samtalsteknik,  Tema Nova,
Rabén &Sjögren,  ISBN 91 29 50725-1.

Öresjö, E., 1996, Att vändu utvecklingen, Kommenterad genomgång av aktuell forskning
om segregation  i boendet,  Rapport nr 57 från SABO Utveckling, Stockholm.

Horrköuing
l Norrköpings kommun, öp-90,  översiktsplan  för staden, antagen 1990-06-20.

Wavestad
l Navestad under 25år, Bakgrund, utveckling och aktuell situation, Navestadsprojektet

1994.

l Rapport och förslag till handlingsprogramför  Nya Navestad,  950829.

l Verksamhetsberättelse,  Kunskapsringen, Marieborgs folkhögskola, Navestad, Norr-
köping, 1996.

l Novaprojektet,  Kunskapsringen, projektbeskrivning version 2, maj 1996, Siv Nyberg.

Yäxjii
l Förslag till översiktsplan  för Växjö stad, Växjö kommun, samhällsbyggnadskontoret,

april-96

Västra Mark
l Västra Mark, förnyelse  av ett arbetsområde,  Examensarbete 2Op Maria Erlandsson,

Programmet för Fysisk Planering 1997:2

l Detaljplan Kv Sliparen och kv Svarvaren m m, Västra Mark i Växjö, Växjö kommun,
Stadsbyggnadskontoret, 970610, rev 971014.

l Program för utveckling av service-  och arbetsområden  i Växjö,  Samhällsbyggnadskon-
toret, stadsarkitektenheten, Peter Rydell, 951004

l Program Västra Marks  handelsområde  i Växjö,  Stadsbyggnadskontoret, 970923
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l Stadsplan,  Hammerdal  i Växjö,  upprättad 700325

l Detaljplan Kv Väbeln  på Väster i Växjö,  Stadsbyggnadskontoret,961218,  v a n n  l a g a
kraft 970430

Araby
l Statens livsmedelsverks kunggörelse  med föreskrifter  och allmänna  råd om livsmedelslo-

kaler,  Statens livsmedelsverks författningssamling (SLV FS 1996:6), ISSN 0346-119X

l Statistik från SCB över Araby, sammanställt av Växjö kommun, “Boendeprofil”.

l Material från ALM1 Företagspartner Kronoberg
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Bilagor
B i l a g a l
Planlösning livsmedelsbutik i Navestad

B i laga2
Detaljplan Kv. Sliparen och Svarvaren m m, Västra Mark i Växjö, Växjö kommun.

B i laga3
Detaljplan Kv. Väbeln i Växjö, Växjö kommun.

B i laga4
Informationsblad om vilka krav som ställs vid matservering. Utarbetad av miljö- och
hälsoskyddskontoret på Växjö kommun.
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Bilagor

Bi laga4

FörändrinMsiniüatiu  i bostads- och arbets6mrAdan  i NOWköDinB och VVxjV

MATSERVERING
--..

FUNKTION
Beredning och servering av alla sbgs mat.
rätter

UTRYMMEN
Kok
Kallskank
Kottlxrccining

Rangcr ing

Renseri

Diskrum

UtIamning

Förrådsutrymmen
Varumortagning
Stadutrymme
I’t-raon:,lutrymmen
Kylt wputrymmc
Serveringsutrymmen wh gasttoalert  med for-
rum

INREDNING
Kök
Kr)kcts storlek, apparatur, arbetsytor och
VnrmccnhctCr hcdiimrs  efter vrrksamhcrrns
omfattning

&wdningsbtinkar och avstallningsytor  skall
finnas i ctfordcrlig omfattning
Avsvalningsutrymme med termometer
Skilda kylcnhetcr  med tcrmomctrar för oforpx-
kadc lwsrnedcl s5som kott. gronsakcr, fisk,
mqrrivaror, fixdiga produkter

Handtvattanordning
Utrtlagsvask i närhet a’r; spis

Närforråd

Narstad
Kallskänk
Beredningshank
Skoljho för gronsaker
Skilda kylenheter med termometrar Gr otirpac?
kade livsmedel såsom kött, gronsaker, fisk,
mcjcrivaror, ftird&a produkrer
Närförråd
Handtvxtanordning

121

Köttbwdning
Styckningsbänk
Beredningsbànk
Handtvättanordning
Kottkyl med termometer
Rangering
Arbetsytor
Handtvättanordning
Remexi
Beredningsbänk
Skoljho
Maskiner för skalning, hackning osv
Kylutrymmen med termometer
Diskrum
Rymlig diskho, cv med handdusch
Utslagsvask
Diskmaskin
Utrymme för smutsig resp ren disk
2 stora hoar för grytdisk samt avsrnllningsytor
U&mning
Varmecnhetrr
Avstallningsytor
Urslagsvask, ev komb med handtvätt
Erforderliga kylcnehetcr med termurnetrar
Varuskydd
Förtidsutrymmen
Utrymmen for torra varor, drycker, linne
porslin, tekn. varor
Frysutrymme med termnmctcr
Skilda kylenheter med termometrar fbr oförpac-
kadc livsmedel såsom kött, grönsaker, fisk,
mejerivaror, ftirdiga produkter
12otfrukrsval med termometer
Vin- och spritforr8d
Stirskilt utrymme fOr smutstvätt
Varumottagning
Utrymme för mottagning, uppackning och
returcmhatlagc
Städutrymme
Upphängningskrokar
Utslagsvask (i eller i bekväm narhet)

i

Vand



BilaBor

Petwnalutrymmen
Sarskilr utrymme  fiir omklndning  med separat
furvartrlg av nrlxrs- ixh ghgklder

krsr>n:llrtl3lctt md fbrrum

Ev pau~rutl~

I iwrigt crhgt arhctarsk~dJsstyrelsçns  an&
ningar

Kylt soputrymme
C;ol\,lxuntl. Sptdmojlipllct. Skall rymma cn
wckomangd

VENTILATION
Flnktvcntilnticlt>  crfordrns i samdig ucrym-
men, uthrij cnligc svensk byggn~>rm txh ;rrb
r:arskyJJsstyrclscns  awisningnr

Scp:v;tt  Irinlitft~kanal

MATERIAL
[rlrcdningctl  skall var:1 :IY ta& datt och kiKt
rcnyxhbrt morcrinl

122


