Här kan du läsa om vad som händer i och omkring området
under tiden vi bygger i Vikaholm. ”Vikaholm” ges ut av Växjö
kommun.
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BYGGBOOM VÄNTAS I VIKAHOLM
Just nu byggs de 22 första lägenheterna i flerfamiljshus, inflyttningsklara till sommaren
i Vikaholm. Det är de första av drygt 200 lägenheter som fyra byggherrar planerar i området.

Om bara någon vecka kommer det att vara full aktivitet på området när Myresjöhus börjar med markarbetena
i kvarteret Balkongen. Husen levereras i moduler med början i april. De byggs till stor del i fabrik vilket gör att
byggtiden på plats för de tre huskropparna blir avsevärt kortare än vad som är vanligt vid den här typen av
byggen.
Samtidigt fortsätter tre andra byggherrar arbetet med att planera ytterligare 200 lägenheter centralt i området
och förskolan planeras vara klar att ta i bruk till vårterminen 2015.
- Efter en period av lugn kan vi konstatera att det nu kommer att hända en hel del i Vikaholm, säger David
Johansson som är projektledare på Växjö kommun.
TORGET BYGGS TILL HÖSTEN
Växjö kommun har börjat anlägga parken ”Savannen” i området söder om förskolan under tidig vår och till
hösten påbörjas anläggningen av torget som förbinder Allmogevägen med Vikaholmsallén där buss nummer
9 stannar sedan ett halvår tillbaka.
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Till företag och hushåll kring Vikaholm

FÖRSTA PARKEN
PÅ VIKAHOLM

Sedan ett par veckor arbetar
grävmaskinerna för fullt igen på
Vikaholm. Denna gång blir det
en park som kallas Savannen.
Den ligger precis söder om Vikaholms nya förskola och hämtar
inspiration från Afrikas savanner.
Där kommer att finnas en
damm, trädäck och blommor,
träd och buskar. Vad sägs om
fläder, smultron och backtimjan?

Det finns lättframkomliga
gångar som passar barnvagnar,
rullatorer och rullstolar. Men det
finns också träspänger över stenmurar och stenar att balansera
på för den som har spring och
lek i benen. Hit kan förskolan
göra utflykt och barnen kan
kasta sten i dammen och se om
båten de byggt flyter.
Huvuddelen av arbetena kommer att vara klara i början av juli.
En del plantering gör vi under
hösten.

HÖGRE TRYCK
I TOMTFÖRSÄLJNINGEN

Efter en ganska lugn höst har det börjat hända saker med försäljning
av villatomter.
- Det märks ett större intresse nu och det kommer in förfrågningar
så gott som varje dag, kommenterar IngMarie Bäckström som sköter
administrationen kring tomtkön och försäljningen. Nu är det tomterna
i området kring Arnolds Guntschs väg som har börjat säljas.
Mer information om vilka tomter som finns till salu hittar du på kartan på vår webbplats.

NY FÖRSKOLA ÖPPNAR PÅ VIKAHOLM

Förskolan beräknas vara inflyttningsklar i årsskiftet 2014/2015.
I nya moderna och pedagogiska lokaler finns plats för barn på 8 avdelningar. Vi planerar för mellan 16-20 barn per avdelning.
I början räknar vi med att 5 avdelningar är i gång och det är barn
från Torparskolans förskola som flyttas över. Fler avdelningar öppnar
efter hand. Förskolans arbete präglas av ett kreativt och skapande
arbetssätt med barnet i centrum och utomhuspedagogik i naturens
närhetsområde.
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DAMMEN TAR
HAND OM REGNVATTEN

Dammen ingår i vårt system för att
ta hand om regnvatten från gator,
torg och tak på Vikaholm. Från
tomterna leds vattnet i gatorna
och mynnar sedan i dammen.
Dammen kan vid häftiga regn
svämma över kontrollerat. Det gör
att risken för okontrollerade översvämningar nedströms minskar.
BYGGHERRARNA I OMRÅDET:

www.myresjohus.se/vaxjo
www.karnhem.se/vikaholm
www.skanska.se/vikaholm
www.gbjbygg.se/bostad/vikaholm-etapp-1
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