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Flytt- och boendestudien sammanställd: Nu vet vi
varför människor väljer att flytta till Värnamo kommun
Enkäterna och intervjuerna i Leader Linné-projektet Flytt- och
boendestudie är sammanställda.
Under hösten fick 830 av de 1 675 personer som flyttade till Värnamo
kommun under 2016 en enkät hem till sig. Vi bad de nyinflyttade svara på
varför de flyttade till Värnamo kommun och hur de upplever sin nya
kommun. Datainsamlingen pågick i fem veckor och genom enkäten och
telefonintervjuer nådde man till slut en svarsfrekvens på 39 procent, det vill
säga 325 svar.
Värnamo har haft en expansiv befolkningstillväxt de senaste åren och just
år 2016 var en höjdpunkt där främst unga vuxna, barnfamiljer och personer
60 år och äldre flyttade till kommunen. Samtidigt tappade vi en liten andel
flyttare i åldern 15-24 år.
Varifrån kommer alla inflyttare? Ser man till 2016 års inflyttare kommer de
främst ifrån kommuner i Jönköpings län, utlandet, Skåne, Västra Götaland
och Kronoberg. Av de som besvarade enkäten var 31 procent hemvändare.
Inflyttarna valde att flytta till Värnamo på grund av bra boende, bra
framtidsmöjligheter, affärer och service, familj och vänner samt arbete. De
nyinflyttade är mest nöjda med närheten till natur och till motion och fritid,
att det är rent och snyggt, att det finns bra förskolor och skolor. De ser
också goda framtids- och arbetsmöjligheter.
Vi skickade också ut en enkät till de drygt 200 personer som står i tomtkö i
Värnamo kommun. Den skickades ut samtidigt som tomtköreglerna
ändrades. Resultatet visar att de som köar är i åldern 26-59 år och består av
2-4 personer i hushållet. Majoriteten av de som svarande bor i villa,
hyresrätt och bostadsrätt i Värnamo tätort. Dessa vill helst bygga sitt egna
hus så som man själv vill ha det i Värnamo stad så centralt som möjligt. De
vill att tomten ska ha nära till skolor, affärer, arbetet och vatten och att
området ska vara barnvänligt.
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Utöver enkäterna genomfördes också tio intervjuer med personer i olika
åldrar och som både bor i Värnamo tätort och på landsbygden.
En kvinna i 40 års-ålder svarade så här varför hon flyttade till Värnamo
kommun:
Jag har alltid hört att i dessa trakter finns det gott om möjligheter till arbeten (…)
Många av mina vänner och bekanta tyckte att det var konstigt att jag skulle flytta
till Värnamo kommun eftersom jag inte har någon direkt koppling till platsen. (…)
För mig var det en möjlighet att få ett nytt arbete, ändra livsmiljö och uppleva nya
saker.

Ett pensionärspar svarade så här kring hur de upplever sin nya
hemkommun;
Vi upplever Värnamo kommun som en trevlig kommun där det finns mycket
att göra och se. (…) Vi uppskattar att det finns en bra variation av saker
som både kan locka yngre och äldre och att det finns ett rikt föreningsliv
som hittar på mycket aktiviteter för människor i våran ålder.
Nu sammanställs en rapport som kommer att vara klar i början av det nya
året och sedan ska kommunen ta tillvara studiens resultat och förbereda sig så gott
vi kan för att välkomna fler inflyttare under 2018!

Eftersom projektet är finansierat av Leader Linné Småland och unikt ur det
lokala perspektivet är förhoppningen att fler landsbygdskommuner ska ha
nytta av projektets metod och rapport för att själva kunna göra likande
studier.
.
För mer information, kontakta projektledare Kristin Petersson,
kristin.a.petersson@varnamo.se, 0370-37 70 98
Med vänlig hälsning
Anita Johansson

