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1. Varför Växjö? 

En naturlig mötesplats 
Växjö är med sitt läge i södra Småland en naturlig mötesplats. ”Där vägarna möts vid sjön”, 

det är Växjös ursprungliga betydelse. Här får du som arrangör ett personligt och 

professionellt bemötande i en stad med den stora stadens möjligheter och den lilla stadens 

fördelar. Inom 15 minuter har du tillgång till allt du behöver för ett lyckat möte eller 

evenemang – arenor, möteslokaler, boende och restauranger. Här finns allt nära. 

Tillväxt och framåtanda 
Smålänningar är kända för sin seghet, påhittighet och företagsamhet. I Växjö tar det sig 

uttryck i en hög tillväxt och en unik framåtanda, men också ett starkt hållbarhetstänk och ett 

vinnande miljöarbete. Här finns kreativa människor som är vana att hitta lösningar på det 

mesta.  

Erfarenhet och möjligheter 
I Växjö arrangeras varje år allt från konserter och utställningar till idrottstävlingar och 

gatufestivaler. Stadsfesten Karl-Oskardagarna livar upp i början av augusti och landets 

största matmarknad för närproducerad mat hålls på Stortorget varje höst. År 2013 var Växjö 

en av sju värdstäder som arrangerade UEFA Dam-EM i fotboll. Här finns helt enkelt 

erfarenheten och viljan att arrangera såväl mindre som större evenemang, och här finns 

också arenorna som gör det möjligt. 

 

I den här handboken har vi samlat information för dig som vill arrangera i Växjö. Tveka inte 

att kontakta oss om du har några frågor – vi finns bara ett samtal bort. 

Välkommen till evenemangs- och mötesstaden Växjö. 

 

 

  

FAKTA – Växjö (2018) 

• 92 000 invånare i Växjö kommun 

• 65% av Nordens befolkning bor inom 

en radie av ca 500 km 

• Tre kuster finns inom en radie av ca 

100 km 

• 34 000 studenter vid Linnéuniversitetet 

i Växjö och Kalmar 

• Sveriges 4:e bästa tillväxtregion 

• Sveriges främsta idrottskommun 2013 

och 2017.  
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2. Växjö & Co	
–	första kontakten för dig som vill arrangera i Växjö	
På Växjö & Co skräddarsyr vi efter dina behov och önskemål. Vi tar fram offerter och förslag, 

bollar idéer och visar dig gärna runt inför ditt evenemang eller möte. Behöver du hjälp med 

kongressadministration ordnar vi det också. 

Närhet och flexibilitet 
Vår ambition är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för dig som vill arrangera i 

Växjö. Här är det inte bara arenor, möteslokaler, mat och logi som finns nära – närhet för oss 

betyder också korta beslutsvägar och täta kontaktnät. Med god samverkan och funktionella 

lösningar kan vi hjälpa dig att göra ditt evenemang till något alldeles extra.  

Synlighet 
I Växjö är det lätt att få ditt evenemang att synas. Den koncentrerade stadskärnan och 

närheten till evenemangsplatser och arenorna ger stora möjligheter att skapa synlighet för 

evenemang.  

Du som arrangör är viktig för oss och för Växjö. Därför kan du vara säker på att vi gör vårt 

allra bästa för att ditt evenemang eller möte ska bli så lyckat som möjligt. Hör av dig till oss 

så berättar vi hur vi kan hjälpa just dig. 

 

Växjö & Co 

www.vaxjoco.se  

Kungsgatan 6B 

352 33 Växjö 

Tel: 0470-73 32 60 

E-post: info@vaxjo-co.se  
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3. Arenor och evenemangsplatser 

I Växjö finns ett stort och varierat utbud av arenor och evenemangsplatser för både 

inomhus- och utomhusevenemang.  
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4. Arenastaden 

Arenastaden är ett fantastiskt idrottsområde med 14 arenor för elit och bredd. Här finns ett 

centrum för idrott, utbildning, ledarskap och evenemang som är unikt i sitt slag. 

Möjligheterna att arrangera idrottsevenemang, konserter, mässor och möten är stora. 

 

Nedan presenteras Arenastadens största arenor. 

 
Myresjöhus Arena 

Fakta: Fotbollsarena, invigdes i september 2012. Myresjöhus Arena har stått värd för flera 

landskamper i fotboll och är Östers IF:s hemmaarena. År 2013 spelades flera matcher av 

UEFA Dam-EM här.  

Kapacitet: Totalt 12 000 åskådare; 10 000 sittplatser och 2 000 ståplatser. 

Konferensutrymmen: Stora lokalen för 250 personer, mellanlokalen för 80 personer och lilla 

lokalen för 30 personer. 16 loger.  

Serveringsmöjligheter: En restaurang med fullständiga rättigheter samt två pubar.  

Mer information: http://www.ostersif.se/  
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Vida Arena 

Fakta: Ishockeyarena, invigdes i september 2011. I arenan har man bl.a. 

arrangerat seriespel i SHL, ishockeylandskamp, handbollslandskamper, SM i 

konståkning, Melodifestivalen, Ladies Night, Jesus Christ Superstar.  

Kapacitet: 5 750 åskådare vid idrottsarrangemang, maxkapacitet 7 000 vid andra 

arrangemang.  

Konferensutrymmen: 5 konferensrum för 10-100 personer, 28 loger för 8-12 personer och 

en företagslounge för 400 personer.  

Serveringsmöjligheter: Två restauranger med fullständiga rättigheter, en 

snabbmatsrestaurang, en sportbar, två barer och sex kiosker.  

Mer information: https://www.vaxjolakers.se/vida-arena  

 

	
Telekonsult Arena 

Fakta: Inomhusarena för friidrott, invigdes i oktober 2012. Med sex löparbanor runt är 

Telekonsult Arena unik i Sverige och kan attrahera både nationella och internationella 

mästerskapstävlingar. Arenan är hopbyggd med Tipshallen, vilket gör det möjligt att ha ett 

separat uppvärmningsområde under samma tak vid tävlingar. Förutom friidrottstävlingar 

arrangeras bl.a. företagsmässor i arenan.  

Kapacitet: Totalt 1 500 personer; 1 040 sittplatser och 460 ståplatser. 

Serveringsmöjligheter: En kiosk. 

Mer information: www.telekonsultarena.se  
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Fortnox Arena 

Fakta: Innebandyarena, invigdes i september 2012. Fortnox Arena är den enda arenan i 

världen som från grunden har byggts för innebandy. Arenan kan i övrigt användas till 

konserter, mässor, konferenser, kulturarrangemang och utbildningar. Här har man bl.a. 

arrangerat seriespel i SSL, innebandyturneringar som Euro Floorball Tour, stora 

ungdomsturneringar, gymnastiktävlingar, konserter. 

Kapacitet: A-hall, innebandy: totalt 1 600 åskådare; 1 250 sittplatser och 350 ståplatser, 20 

handikapplatser. Konsert: totalt 2 000. B-hall, idrottsarrangemang: 350 sittplatser. 

Konferensutrymmen: VIP-rum för 60 personer, konferensrum för 30 personer och 

styrelserum för 10 personer. 

Serveringsmöjligheter: En kafeteria, dit cateringfirmor med fullständiga rättigheter hyrs in. 

Mer information: www.fortnoxarena.se  

 

 

Tipshallen 

Fakta: Tipshallen innehåller tre hallar – A-hallen med en fullstor konstgräsplan och en 398 

meter lång rundbana för löpning, B-hallen som är en specialbyggd gymnastikhall med 

inriktning mot truppgymnastik och C-hallen med åtta löparbanor på 120 meter. Här har man 

bl.a. arrangerat fotbollsmatcher, rugbyturneringar, friidrottstävlingar, mässor, 

hundutställningar, Melodifestivalen. 

Kapacitet: A-hallen, idrottsarrangemang: totalt 5 250 åskådare; 1 500 sittplatser och 3 750 

ståplatser. Konserter: 7 500. Mässor och utställningar: 4 000. 

Konferensutrymmen: Ett konferensrum för 60 personer. 

Serveringsmöjligheter: En restaurang med fullständiga rättigheter 

Mer information: https://vaxjo.se/sidor/se-och-

gora/idrottsanlaggningar/arenastaden/vaxjo-tipshall.html  
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Värendsvallen 

Fakta: Arrangemangsarena för idrott. Huvudarenan består av en gräsplan, åtta rundbanor 

med allvädersbeläggning, hopp- och kastbanor samt en vattengrav. Till Värendsvallen hör 

också en konstgräsplan, en kastplan och två naturgräsplaner för match och träning. Här 

arrangeras friidrottstävlingar samt fotbolls- och rugbymatcher. Möjligheter finns också att 

arrangera konserter.  

Kapacitet: A-plan, idrottsarrangemang: 8 500 åskådare. Konsertarrangemang: 25 000. 

Konferensutrymmen: Ett konferensrum för 60 personer. 

Serveringsmöjligheter: En restaurang med fullständiga rättigheter. 

Mer information: https://vaxjo.se/sidor/se-och-

gora/idrottsanlaggningar/arenastaden/varendsvallen.html  
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5. Andra idrottsarenor 

Araby Park Arena 

Fakta: Araby Park Arena invigdes 2011 och är byggd för idrott och kultur. Arenan består av 

en idrottshall och en blackbox, där det finns möjligheter att arrangera idrottsevenemang, 

konserter, mässor och konferenser.  

Kapacitet: Idrottshall, idrottsarrangemang: 400 åskådare. Andra arrangemang: 900, varav 5 

handikapplatser. Blackbox: 150. 

Mer information:  www.vaxjo.se/arabyparkarena  

 

GBJ Bygg Arena 

Fakta: Event- och sporthall, invigdes i augusti 2009. Lokalen är tillgänglig för 

mässor, konserter, företagsarrangemang och idrottsarrangemang. GBJ Bygg 

Arena är också Växjös handbollslags hemmaarena. 

Kapacitet: Idrottshall 1290 kvm, max 1050 personer. 

Mer information:  
http://www7.idrottonline.se/VaxjoHF-Handboll/Foreningen/GBJByggArena/ 

 

Teleborgshallen 

Fakta: Invigdes 1979 och består av tre olika hallar, där idrotter som badminton och 

bordtennis utövas. Hallen kan också användas till mässor och konserter. 

Kapacitet: A-hallen, idrottsarrangemang: totalt 1 300 åskådare. Konsertarrangemang: totalt 

1 700. 

Mer information: https://vaxjo.se/sidor/se-och-

gora/idrottsanlaggningar/teleborgshallen.html 

 

Strandbjörkshallen 

Fakta: Tennishall som rymmer 6 tennisbanor, uppdelat i en hall med 4 banor och en hall 

med två banor. 

Kapacitet: Inga läktare. I hallen får 2100 personer vistas.  
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Mer information: http://www7.idrottonline.se/VaxjoTS-Tennis/Foreningen/Klubbinfo/  

 

Södra Climate Arena 
Fakta: Nybyggd tennishall med 4 tennisbanor, två konferensrum, gym och mindre cafeteria.  

Kapacitet: Läktare för 150 personer. I hallen får 400 personer vistas.  

Mer information: http://www.readyplay.se/byggnad/  
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6.	Inomhuslokaler	
Växjö Konserthus 

Fakta: Växjö Konserthus ligger mitt i centrala Växjö och här finns möjligheter att arrangera 

allt från konserter och stora kongresser till mindre konferenser, seminarier och 

styrelsemöten. Utöver konferenslokaler finns en foajé med 1 100 kvadratmeter 

utställningsyta, samt en övre foajé på 250 kvadratmeter. I samma byggnad som 

konserthuset finns också Elite Park Hotel.  

Kapacitet: 21 välutrustade lokaler för allt från 2 till 800 personer. 

Serveringsmöjligheter: Restaurang Teaterparken i direkt anslutning till konserthuset, samt 

möjlighet till bankett för upp till 800 sittande gäster i foajén. 

Mer information: www.vaxjokonserthus.se  

 

Växjö Teater 

Fakta: Växjö Teater, som invigdes annandag jul 1849, är landets näst äldsta landsortsteater 

och går att boka för konserter, teater, föreläsningar, konferenser och andra arrangemang. 

Kapacitet: 429 platser.  

Mer information: https://vaxjo.se/sidor/se-och-gora/lokaler-och-scener/vaxjo-

teater 

 

Palladium 

Fakta: Den vackra gamla biografen Palladium mitt i centrala Växjö går att hyra under både 

dag- och kvällstid. Möjligheter finns att förlägga konferenser här, och salongen passar då 

bäst till föreläsningar, filmvisningar och debatter. 

Kapacitet: 233 platser.  

Mer information: www.vaxjofolketsbio.se  
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7. Utomhusarenor 

Amfium 

Fakta: Stor utomhusarena med gräsunderlag i anslutning till Linnéuniversitetet, som genom 

åren har gett plats för både konserter av olika slag och cirkus. 

Kapacitet/yta: 129 m i diameter 

 

Kulturparken Småland 

Fakta: Stor utomhusarena med gräsunderlag i anslutning till Linnéuniversitetet, som genom 

åren har gett plats för både konserter av olika slag och cirkus. 

Mer information: http://www.kulturparkensmaland.se 

 

Linnéparken 

Fakta: Linnéparken erbjuder en evenemangsplats med en nybyggd scen bland vackra 

blomsterplanteringar, centralt belägen vid domkyrkan. Här anordnas bl.a. Allsång i 

Linnéparken, som är ett av Sveriges största musikevenemang och drar tusentals besökare 

varje gång. 

Yta scenen: 11,5 m x 9 m, 4 m i takhöjd 

Yta Linnéparken: 4306 m2 

 
Spetsamossen 

Fakta: Spetsamossen är en urban mötesplats och aktivitetspark mitt i centrala Växjö. Här 

finns både större gräsytor och en grusplan samt minigolfbana och en skatepark. Cirkusar 

och tivoli arrangeras ofta på grusplanen. 

Kapacitet/yta: 6107 m2 

 

Stortorget 



 15 

Fakta: Det kullerstensbelagda Stortorget är Växjös mittpunkt. Här arrangeras bl.a. konserter 

och den årliga matmarknaden MAT.  

Kapacitet/yta: 74x80 m 

 

Strandbjörket 

Fakta: Strandbjörket är ett område vid Växjösjön med en stor gräsyta, en lekplats och en 

kaffestuga. Här går tusentals löpare i mål i Växjöloppet och Vår Ruset varje år.  

Kapacitet/yta: 5165 m2 
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8. Mat, boende och nöje 

I Växjö är det lätt att äta gott och bo bra. Här finns också det lilla extra som förgyller 

upplevelsen under ditt evenemang eller möte.  

Växjö har en mysig, naturnära stadskärna med gångavstånd till allt. Här tar du dig mellan 

hotell, arenor, konferenslokaler och restauranger på 5-15 minuter till fots. När mötet eller 

evenemanget är slut finns det därför ofta tid över till annat.  

I Växjö kan vi erbjuda prisbelönt mat, shopping sju dagar i veckan, världens bästa 

sommelier, spännande museum och äkta småländska naturupplevelser. Mitt i staden finns 

Växjösjön med ett populärt promenadstråk och mysiga uteserveringar. 

Middagen kan du äta med utsikt över Växjösjön, i anslutning till idrottsplatsen eller mitt i 

stan. Du hittar allt från lokalproducerad gastronomi till internationella kök. Många 

restauranger satsar också på ekologiska, närodlade och säsongsbetonade råvaror och 

produkter. 

För dig som vill stanna kvar över natten finns många olika boendealternativ – allt från slott 

och gastrohotell till vandrarhem och campingplatser. I Växjö finns det 900 hotellrum och fler 

än 1 700 sängar att välja på.  

Mer information: www.vaxjoco.se 
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9.	Kommunikationer	
Växjö har ett strategiskt bra läge mitt i södra Sverige.  

Till staden leder sex riksvägar från olika riktningar och E4:an ligger endast 35 minuter bort. 

Växjö har dessutom goda tåg- och flygförbindelser. Från Köpenhamn tar du dig till Växjö på 

två och en halv timme med höghastighetståg, från Stockholm på ungefär tre och en halv. 

Järnvägsstationen och resecentrum ligger i centrala Växjö.  

8 km från centrum, femton minuter med bil, ligger Växjö Småland Airport som har dagliga 

avgångar till Stockholm (Bromma) samt direktlinjer till bl.a. Amsterdam och Gdansk.  

Mer information: https://smalandairport.se  
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10.	Tillstånd	och	tips	
I de flesta fall krävs särskilda tillstånd för att arrangera. Glöm inte att kolla upp vad som 

gäller för just ditt evenemang. Här har vi samlat några av de vanligaste tillstånden och 

bestämmelserna kring arrangemang, samt några saker som det kan vara bra att tänka på.  

Kom ihåg att ansöka om tillstånd i god tid innan ditt evenemang. Trots att alla parter gör 

vad de kan för att det ska bli en snabb och smidig process förekommer vanligtvis en viss 

handläggningstid. 

Polistillstånd 
Vid de flesta allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt vid användande av 

offentlig plats krävs ett tillstånd från polisen. För evenemang i Växjö söks tillståndet direkt 

hos Polismyndigheten i Kronobergs län.  

Polisen i Växjö samverkar med andra aktörer i regionen och vid behov skickar de ditt ärende 

vidare till andra berörda myndigheter, såsom räddningstjänst och kommun. 

Polismyndigheten i Kronobergs län: 

Tel: 114 14 

Hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/ 

Säkerhet vid evenemang 
Du som arrangör är ansvarig för säkerheten vid ditt evenemang. I planeringen inför 

evenemanget bör du göra en riskanalys, ta fram en säkerhetsplan och besiktiga 

evenemangsplatsen. Viktigt att tänka på är bl.a. brandskydd, framkomlighet för 

utryckningsfordon och att du behöver tillstånd för att hantera brandfarliga varor och för att 

använda fyrverkerier och annan pyroteknik. Det är polisen som utfärdar tillstånd för 

fyrverkerier och pyroteknik.  

Se Räddningsverkets säkerhetsguide för evenemang för mer detaljerad information:  

www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Sakerhetsguide-

for-evenemang/ 

Tillstånd hantering brandfarlig vara, exempelvis Gasol: https://www.vrtj.se/sidor/foretag-

och-organisationer/tillstand/tillstand-brandfarliga-varor.html  

Särskilda bestämmelser ang. tillstånd för gasol vid vissa publika tillfälliga verksamheter: 

https://msb.se/sv/Forebyggande/Brandfarligt--explosivt/Tillstand/  

Samlingstält – Ett tält som är avsett för flera än 150 personer och som får uppföras utan 

bygglov (samlingstält) ska vara besiktigat och godkänt.  

https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Lag-och-ratt/Gallande-regler/Ordning-och-sakerhet/ 
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Kontakt Värends Räddningstjänst: 0470-76 65 00 

E-post: raddningstjansten@vaxjo.se  

Hemsida: www.vrtj.se  

Alkoholservering 
För att få servera alkohol vid evenemang krävs ett tillfälligt serveringstillstånd. I Växjö är det 

Nämnden för arbete och välfärd som handlägger ärenden för alkoholserveringstillstånd och 

folkölsförsäljning. Sedan den nya alkohollagen trädde i kraft 2011 måste den som söker 

serveringstillstånd också göra ett kunskapsprov för att visa att han eller hon har tillräcklig 

kunskap om alkohollagen. 

Förvaltningen för arbete och välfärd, alkoholutredare: 0470-410 00 

https://vaxjo.se/sidor/jobb-och-foretag/tillstand-och-anmalan/alkoholservering.html  

Livsmedelshantering 
Om livsmedel ska hanteras i samband med evenemanget kan du behöva registrera 

verksamheten hos Miljö- och hälsoskyddskontoret. Hör gärna av dig till handläggare för att 

få besked om anmälan behöver lämnas in. Anmälan om registrering ska skickas in senast två 

veckor innan verksamheten påbörjas. 

Miljö- och hälsoskyddskontoret, livsmedelshandläggare: 0470-413 56  

https://vaxjo.se/sidor/jobb-och-foretag/tillstand-och-anmalan/sakra-livsmedel.html  

Buller och ljud 
Musik och ljud från högtalaranläggningar och folksamlingar kan innebära höga ljudnivåer 

och buller som stör omgivningen. Det är du som arrangör som ansvarar för att kontrollera 

ljudnivåerna och se till att de inte är skadliga för besökarna eller alltför störande för 

omgivningen. 

På följande sidor kan du läsa om vad som gäller kring buller och höga ljudnivåer:  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-

halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/buller/hoga-ljudnivaer/ 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/buller-hoga-

ljudnivaer-och-buller-inomhus/ 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har rätt att göra tillsyn över arrangemang med höga 

ljudnivåer och tar då ut en timavgift som betalas av arrangören. 

Toaletter och renhållning 
Det är arrangörens ansvar att toaletter, sopkärl m.m. finns tillgängliga vid evenemanget. 

Tänk på att ha ordentligt med soptunnor och regelbunden tömning av dem.  
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Beställning av tömning av sopor görs samtidigt som sopkärl och containrar bokas. Ange i 

beställningen om arrangemanget ska ha matavfallssortering. För sortering av förpackningar 

och tidningar, kontakta en privat entreprenör. 

Kontakta Yvonne Edgren på Växjö kommun/tekniska förvaltningen, 0470-410 00 eller 0470-

43778 

El och vatten 

Vid behov av elanslutning tas kontakt med Växjö Energi AB.  

Läs mer här: 

https://www.veab.se/globalassets/dokumentarkiv/priser/tillampningsbestammelser_tillfalling

-anslutning_180319_ce.pdf 

Tel: 0470-77 52 00  

E-post: info@veab.se 

Hemsida: www.veab.se  
	
Vid behov av vattenanslutningar tas kontakt med: 

Yvonne Edgren på Växjö kommun/tekniska förvaltningen, 0470-410 00 eller 0470-437 78 

Skyltning och affischering 

Tillstånd för tillfällig skyltning och affischering söks hos Polismyndigheten i Kronobergs län.		
	
Trafikavstängning	
Om en allmän gata, parkering eller liknande behöver stängas av under ditt evenemang krävs 

tillstånd som söks hos Polisen. Innan ansökan om tillstånd skickas in är det bra om kontakt 

tas med Trafikenheten på Växjö kommun för dialog om de önskade avstängningarna.  

 
Tel: 0470-437 78 

E-post: yvonne.edgren@vaxjo.se	
	
Upphovsrätt för musik och bilder 

För att få framföra musik på ditt arrangemang måste du ha en musiklicens från Stim. Handlar 

det om konserter, festivaler eller mindre spelningar med livemusik är avgiften relaterad till 

evenemangets biljettpris och du betalar en avgift per besökare. För bakgrundsmusik 

beräknas avgiften på antalet sittplatser och öppetdagar i verksamheten. Det vanligaste är 

att beställa en licens som gäller för både livemusik och bakgrundsmusik. Läs mer på 

www.stim.se. 
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Även återgivning av bilder i tryckt och digital form regleras i upphovsrättslagen. Om 

upphovsmannen företräds av BUS skickas en ansökan om tillstånd till dem. Läs mer på 

www.bus.se.  
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11. Övrigt  

Avtal 

Skriv alltid avtal på överenskommelser med samarbetspartners, artister m.m. för att undvika 

konflikter och oenigheter.	

 

Biljettförsäljning	
I Växjö finns BiljettCentrum, som är Ticnetombud. De hjälper dig gärna att sälja biljetter till 

ditt evenemang.  

Läs mer här: https://www.vaxjo.se/sidor/se-och-gora/evenemang/biljetter.html  

Tel: 0470-416 00 
E-post: biljettcentrum@vaxjo.se  
 
Försäkringar 

Se till att skaffa rätt försäkringsskydd för personal, besökare och materiel inför ditt 

evenemang. 	

	
Marknadsför ditt evenemang 

www.vaxjoco.se - på Växjö & Cos hemsida läggs större evenemang och händelser upp.  

Växjö besöksmagasin – ett magasin som skickas ut till ca 80.000 hushåll i en 10-mils krets 

runt Växjö.  

	
Lokal media 
Följande lokala medier finns i Växjö: 

Tidningar 

Smålandsposten – www.smp.se  

Lokaltidningen Växjö – vaxjo.lokaltidningen.se   

Magazinet - http://www.magazinet.nu  

Växjöbladet Kronobergaren – www.vaxjobladet.se  

VäxjöNytt – www.vaxjonytt.se  

TV och radio 

Smålandsnytt – www.svt.se/nyheter/regionalt/smalandsnytt  

Öppna Kanalen Växjö – www.okv.se  

SR Kronoberg – www.sverigesradio.se/kronoberg  
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Miljö 
I Växjö bedrivs ett ambitiöst och målmedvetet miljöarbete. Som arrangör har du ett ansvar 

gentemot miljön och vi ser det som en självklarhet att du gör vad du kan för att arrangera 

hållbart och miljövänligt. 

Genom bland annat Håll Sverige Rents ”Miljömärkt Event” kan du miljöcertifiera ditt 

evenemang och få vägledning och inspiration till hur du genomför evenemanget på ett 

miljöanpassat sätt. På www.hsr.se/miljomarktevent kan du läsa mer. 

	
Tillgänglighet 

För att ditt evenemang ska kunna besökas av så många som möjligt, oavsett 

funktionsmöjlighet, är det viktigt att ha tillgängligheten i åtanke redan under planeringen 

och förberedelserna av evenemanget. Information och bemötande, entréer, dörrar och 

hygienutrymmen är några saker som du bör tänka på.  
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12. Kontaktuppgifter 

Växjö & Co 

Adress: Kungsgatan 6B, 352 33 Växjö 

Tel: 0470-73 32 60 

E-post: info@vaxjo-co.se  

Maria Lexert 

Tel: 0470-73 32 62 

E-post: maria@vaxjo-co.se 

Peter Knutsson 

Tel: 0470-73 32 61 

E-post: peter@vaxjo-co.se 

_____________________________________________________________________ 

Polismyndigheten i Kronobergs län 

Tel: 114 14 

Hemsida: www.polisen.se  

Värends Räddningstjänst 

Tel: 0470-76 65 00 

E-post: raddningstjansten@vaxjo.se  

Hemsida: www.vrtj.se 

Miljö- och hälsoskyddskontoret  

Livsmedelshandläggare 

Tel: 0470-410 00 

E-post: miljokontoret@vaxjo.se  

Nämnden för arbete och välfärd 

Alkoholhandläggare 

Tel: 0470-410 00 

Trafikenheten  

Handläggare 

Tel: 0470-437 78 

E-post: yvonne.edgren@vaxjo.se  

BiljettCentrum Växjö 

Tel: 0470-416 00 

E-post: biljettcentrum@vaxjo.se 

Hemsida: http://www.vaxjo.se/biljettcentrum/  


