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Arbetet med nya bostadsområdet Telestadshöjden 
i Växjö har pågått sedan i början av 2020. Växjö 
kommun har nu byggt ut gator samt vatten- och 
avloppsledningar i den första etappen och 
Skanskas bostadsbyggnation är i full gång. 
Under juni 2022 startar kommunens arbete med 
nästa etapp som är i östra delen av området.

Det är Skanska som äger den största delen av 
marken även i nästa etapp och Växjö kommun 
kommer att bygga ut vatten- och avloppsledningar 

samt gator i området. När vi har byggt ut 
infrastrukturen kommer Skanska sedan att påbörja 
sin bostadsbyggnation.  

Under tiden som arbetet pågår kommer påverkan 
för dig som bor i närheten att vara minimal. Hela 
arbetsområdet är förbjudet att beträda under 
byggnationen. Ha gärna uppsikt över barn och 
husdjur så att de inte går in på arbetsområdet. Vi 
beräknar att arbetet med denna etapp är klar till 
hösten 2023.

Du får det här nyhetsbrevet för att du bor i närheten av nya bostadsområdet Telestadshöjden. 
Med detta nyhetsbrev vill vi informera dig om vad som händer i området.

Telestadshöjdens bostadsområde växer fram 
- dags för nästa etapp



I samband med nästa etapp kommer Växjö 
kommun att bygga en ny gång- och cykelväg 
längs med södra sidan av Torparvägen, 
mellan Telestadsrondellen och Seglarevägen. 

 

Under tiden som arbetet pågår kommer cykel-
vägen norr om Torparvägen periodvis att 
behöva stängas av och trafiken kommer att 
ledas om. 

Ny cykelväg längs Torparvägen

Mer information: vaxjo.se/telestadshojden 
och facebook.com/stadsutveckling 

Sprängningar kan  
förekomma
Inom området finns en hel del berg. 
För att kunna skapa området 
kommer vår entreprenör att behöva 
göra en del sprängningsarbeten. 

Dessa arbeten kommer att pågå 
under hela entreprenadtiden, 
mellan klockan 7.00–18.00.

Arbeten på cykelvägen norr om 
Torparvägen
Under tiden som arbetet med den andra 
etappen pågår kommer cykelvägen norr om 
Torparvägen att periodvis behöva stängas av. 
Gående och cyklister kommer då att hänvisas 
via andra vägar. Detta beror på att vi ska 
koppla på vattnet från det befintliga 
ledningsnätet som ligger på andra 
sidan Torparvägen.


