CROSSWAYS VÄXJÖ
TILLSAMMANS

Medborgarberättelserna nedan användes
som inspirationsmaterial för att befolka
“Önskat läge”. De representerar inte
medborgarna i stort utan är till för att ge
exempel på olikheter och generera idéer,
som svarar mot en variation av behov och
förutsättningar.

BEHÖVER
GRÖNSKA &
NATUR

Potential i ökat
samspel
Akademi

Essi, 4 år, och kusinen Otis, 14 år, träffas ofta på
helgerna när familjerna umgås. De besöker ofta
Biparadiset i Bokhultet. De gillar även att leta insekter i
naturen och spela bollsporter utomhus tillsammans.
Essi blir alltid uppspelt av att se en häftig trollslända!

NULÄGE

NULÄGE - Crossways Växjö har höga ambitioner
likt utvandrarna i Mobergs romaner som en gång i
tiden emigrerade för att skapa ett bättre liv. Idag
vill vi genom Crossways Växjö göra en sådan
transformativ resa på plats i staden för hållbarhet
och för utveckling av nya affärer. Målet är en
hållbar och smart stadsdel i Växjö stad, för och
med dess medborgare.

Drömmar &
ambitioner

Offentlig
sektor

”När man rullar in i Växjö
med tåget ska man känna
att man kommer till
Europas grönaste stad.”

VÄGEN DIT - I Crossways Växjö byggs
visionen tillsammans av akademi, offentlig
och privat sektor samt medborgare.
Genom fem centrala steg för ökad
samverkan och innovation tar vi oss i land
och skapar en smart stadsdel i Växjö med
hållbarhetsmålen som ledstjärna.
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BEGREPPSDEFINITION:
KLIMATPOSITIVITET = ...
TESTBÄDD = ...
PLATTFORM = ...
LASTBALANSERANDE = ...

ENERGIPRODUCERANDE BYGGNADER = ...
CIRKULÄR STADSDEL = ...

Driva
intresseområden

ÖNSKAT LÄGE - Crossways Växjö är en plats att
fortsätta utveckla tillsammans. Den klimatsmarta,
integrerade, mötesplatsen är resultatet av ett
stärkt samarbete mellan aktörerna. Denna
samverkan både driver och genererar
stadsdelens olika lösningar kring tillgänglighet,
infrastruktur, resursdelning och plattformar. Allt
med utgångspunkt i FN:s hållbarhetsmål!

Privat
sektor

Etapp 2
Etapp 1

Involvera
medborgarna

”Vi skapar såklart
lösningar för att
bevara den biologiska mångfalden!”

2020

2027

Smarta staden

Byggstart
Etapp 2

Byggstart
Etapp 1

Cirkulära återvinningslösningar

Tillgänglighet &
trygghet

Helhetstjänster
inom mobilitet

”Hur ser en
hållbar stadsdel
ut för dig?”

DIGITALISERING

ÖNSKAT LÄGE

Smarta
byggnader
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Växande
samspel

Yttre påverkan
som vägledning

Samförstånd
kring begrepp
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Dags att tänka
nytt

TÄVLING 2018

!

Samarbete i
centrum

VÄGEN DIT

Processer,
regler och lagar
?

IBILITET
X
E
L
F
T
E
H
R
A
B
L
L
HÅ

INNOVATION

Färdigställt!

2027

Akademi
Berit, 78, har levt i Växjö länge och trivs bra på Teleborg,
men har alltid saknad den där storstadspulsen.
Hon vill gärna gå till kostnadsfria event och platser
där det finns många olika invånare och besökare
från regionen som dras till området. Det blir mer
livfullt så och för henne blir det även en möjlighet
att mingla och kanske hitta en dejt.

Medborgare
!

STYRKA
MOD

OMTANKE

Planera inför
resan

BEHÖVER
MÅNGFALD

Skapa ekonomiska
incitament

George, som sitter i en permobil, jobbar med
ungdomar på Arabyskolan. Han behöver en trygg
plats där han kan inspirera och hjälpa ungdomar
att nå sin fulla potential.
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Öppen
plattform

Aggregegerande
plattform
Infrastruktur för
kommunikation

Utveckling av
digitala ekosystemet

Hälsorum

år 5

Uppbyggnad av
testbädd

Sensornätverk

5

Joakim, 54, bor på Hovshaga med Ingvild, 50, som har
Huntingtons sjukdom. De har båda två stort behov
av att arbete och privatliv fungerar tillsammans.
Joakim värdesätter att det går att jobba på distans
när han forskar och eventuellt behöver hjälpa Ingvild.
Samtidigt behöver han kunna ta sig till kontoret på
ett smidigt sätt.
Ingvild jobbar som ingenjör men är sjukskriven på
deltid. Att ha tillgång till vård både digitalt och fysiskt
är viktigt för att det ska fungera med hennes jobb,
och vill känna en närhet till stadens viktiga
samhällsfunktioner.

Sammanhållande
kommunikation
”Tack vare
Crossways Växjö
minskar klimatpåverkan!”

Dela data &
standarder

Nya system för
matförsörjning

Resurseffektiva lokaler

”Det ska kännas helt okej att vara
precis den man är och det ska inte
vara några problem att visa det.”

BEHÖVER
FÖRENKLA
VARDAGEN

Matleverans

”BEYOND”
MATBUTIK

Tjänster

Centrala förmågor
för framgång
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ID

år 1

George, 30, och hans halvsyster Lejla, 35, älskar
att gå på lokala små restauranger. Hemifrån
fick de alltid mat från flera kulturer och vill
kunna ta del av mångfalden i staden också.
Lejla är på god väg att bli restaurangchef och vill starta
eget där stadens medborgare känner sig välkomna,
inte bara till restaurangen men till området.

VÄLKOMNA!

Distansmöte

Hållbarhet
på riktigt

Skapa
drivande motor

FLEXIBILITET

LOKALA
VÄRDEN
HOPP

Hållbarhet

INNOVATION

”Låt säga att invånarna
i Växjö driver ett eget
café – en naturlig
mötesplats.”

Smarthet

Solceller på taket laddar
batterilager till elbilar.

DIGITALISERING

"Vi borde ta vara på
blandningen av bönder,
akademin och
entreprenörer!"

Kultur & värden
för samarbete

Antaganden som
bygger scenario

Privat sektor

Offentlig sektor

Förtydligande ramverk &
verktyg för uppföljning

HÅLLBARHET

För henne är det ett stort plus om det är lokala initiativ
för då kan hon själv kanske engagera sig i att bidra.
Hon funderar på att starta en kurs i Pole-dancing
för seniorer eller annat kul, men vet inte riktigt var
hon ska vara. Det tänker hon skulle vara att skapa
något nytt för Växjö.

Smarta hus fördelar värme/kyla
mellan husen.

SAMSPEL

STRATEGISK DIALOG FÖR CROSSWAYS VÄXJÖ - TILLSAMMANS

Överblickande
samverkansgrupp

Medborgare

Otis föräldrar flyttade till Växjö för att de ville bo
i ”Europas grönaste stad”. För dem är det viktigt
att det är bullerfritt och att det är lättillgängligt
till gröna oaser.
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Pionjärer för en
hållbar framtid

SAMSPEL

Det kan ibland bli tradigt för Otis då de flesta
aktiviteter riktar sig till barn i Essis ålder och skulle
helst göra annat med sina vänner när det blir så.

BEHÖVER
MÖTESPLATSER

Utvecklas
tillsammans

Akademi

Hållbar
infrastruktur
Offentlig sektor

Privat sektor

”Där skulle jag vilja bo,
det är framtiden!

Medborgare

