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Nyhetsbrev till dig som bor närmast – december 2011

Vi bygger om Allmogevägen
Under tiden som vi bygger om
Allmogevägen kommer det att bli
begränsad framkomlighet i området. Dessutom kommer VEAB
att gräva upp gator.
Under mars till och med juni
kommer vi att bygga om Allmogevägen. Vi vill sänka hastigheten och minska buller på och
omkring vägen. Vi kommer att
bygga en rondell i korsningen
Allmogevägen – Torparvägen och
smalna av vägen bland annat med
en refug i korsningen Hemansvägen – Skiftesvägen.

om vikaholm

Här kan du läsa om vad som
händer i och omkring området under tiden vi bygger
i Vikaholm. ”Om Vikaholm”
ges ut av Växjö kommun.
Om du vill veta mer kan du
gå in på vår webbplats. För
dig som vill följa vad som
händer i projektet – följ oss
på Facebook eller Twitter!
www.vaxjo.se/vikaholm
www.facebook.com/vikaholm
www.twitter.com/vikaholm
Om du har frågor är du
välkommen att ringa oss på
0470-410 00 eller skriva till
info@vaxjo.se
Text: Christina Karlsson

Samtidigt ökar vi tillgängligheten
genom att sätta upp belysning på
gång- och cykelvägen. Tillgängligheten för gångtrafikanter kommer
att bli bättre med trottoar även på
västra sidan.
Vi kommer att gå igenom alla träd
längs gatan. Några träd är dåliga

och kommer att ersättas , men i
grupper istället för allé.
Framkomligheten under tiden som
vi arbetar på vägen kommer vara
mycket begränsad. Vi planerar
för att entreprenören ska hålla ett
körfält i taget öppet för trafik.
– Prata gärna med era barn om att
de ska använda cykel- och gångvägarna om de går eller cyklar själva
till skolan eller till kompisar. Vi
kommer att anstränga oss för att
ha gång- och cykeltunneln under
Allmogevägen öppen under hela
byggtiden. Vid vissa tidpunkter
kommer vi dock att behöva stänga
den t.ex. för att byta räcken. Hänvisningar görs på plats om det blir
aktuellt.
Under samma period kommer
VEAB byter ledningar i alla gator
kring Hemmansvägen.

Vi börjar bygga gator
Strax efter årsskiftet börjar
Skanska bygga gator i Vikaholm. Skanska är kommunens
entreprenör som kommer att lägga
ner vatten- och avloppsledningar,
men även fjärrvärme-, fiber- och
elledningar innan de slutligen gör
gatorna i området. Om vår tidplan
håller kommer de första gatorna
öppnas i september.
Skanska kommer att köra alla
transporter via den nya transport-

vägen som ansluter till området från
Teleborgsvägen. Allmogevägen ska
alltså inte användas för byggtrafik till
Vikaholm.
– Området kommer inte att vara
inhägnat men vi rekommenderar
allmänheten att inte röra sig i närheten av maskiner under arbetstid,
säger Mikael Johansson, projektledare
Växjö kommun. Vi rekommenderar
även att man inte rör sig i områden
där vi har grävt, särskilt inte i mörker.

Vi fyller ut
Det går inte att komma ifrån
att ett bygge i den här
storleken påverkar miljön. Vi har
dock arbetat medvetet för att hålla
nere transporterna.
– Vi har försökt utforma området
så att vi inte behöver fylla ut så
mycket men vissa kvarter ligger i en svacka, förklarar Mikael
Johansson. Där har vi sedan några
veckor fyllt upp med massor från
Norremarksåsen. Den jord och vegetation som vi tar bort går sedan
med vändande transport tillbaka
till Norremarkstippen.

En ny promenadstig
Under början av 2012 kommer vi att binda ihop en ny
promenadstig runt området. Det blir en ny anslutning till gång- och cykelvägen i närheten av
lekplatsen vid Sätervägen,
en slinga ner förbi den nya
dagvattendammen, ut mot
Södra Bergundasjön och
förbi torpet Petersburg.
Om man går hela rundan
tillbaka på gång- och

cykelvägen mot Sätervägen blir det
en runda på knappt fyra kilometer.
Under våren kommer vi att göra
det sista arbetet med att återställa
slänter m.m. Den gamla stigen
som många hittills har använt för
att ta sig till området kommer att
försvinna när vi anlägger gatorna i
den nordöstra delen av Vikaholm.

Rustar upp lekplatsen
Under 2012 kommer vi att
rusta upp lekplatsen som
ligger i grönområdet mellan
Sätervägen och Skottvägen. Det
blir en stor upprustning med en ny
entré till platsen för att göra den
mer välkomnande, ny utrustning
och upprustning/flytt av den
utrustning som finns där idag.
Linbanan och tunnelrutschkanan

kommer att vara kvar. Allt görs
under namnet ”Sagolandet”.
Fotbollsplanen ingår i upprustningen men det är idag ännu inte
bestämt vad vi ska göra med den.

Söder om Sätervägen
Under våren 2012 kommer vi
att behöva gräva upp den del
av gång- och cykelvägen söder om
Sätervägen som ligger närmast
lekplatsen. Vi behöver lägga ner
ledningar för avloppsvatten under
cykelvägen för att ansluta den
pumpstation som ligger vid lekplatsen till den pumpstation som vi
nyligen har byggt i södra delen av
Vikaholm. Avloppsvattnet kommer
därefter att rinna till avloppsreningsverket vid Sundet via överföringsledningen som nu ligger i
Södra Bergundasjön.

På gång i Vikaholm:
Allmogevägen,
nya gator i
Vikaholm,
promenadstigen ,
lekplatsen ”Sagolandet”,
grävarbete söder om Sätervägen,
vi fyller ut blivande kvarter med fyllnadsmassor.

