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Illustration på den nya förskolan i Bäckaslöv

Med stomme helt i trä Växjöbostäderreser stommen till nya vårdcentralen
Just nu arbetar totalentreprenören
Blekinge ROT AB med schaktning och
grundläggning inför bygget av den
nya förskolan på kvarteret Saga i Bäckaslöv. Byggnaden kommer att byggas
med stomme helt i trä och klassas som
miljöbyggnad ”silver”, vilket innebär
goda kvaliteter vad gäller energi,
utomhusmiljö och material.
Förskolan blir två våningsplan och
kommer att innehålla tio avdelningar
med plats för 160 barn. Den kommer
också att få ett tillagningskök som
även ska kunna förse andra förskolor med mat. Tanken är att förskolan
skall vara klar för inflyttning årsskiftet
2017/2018.

Växjöbostäder ska bygga en vårdcentral och ett flerbostadshus med 39 hyresrätter. Just nu gjuts grundplattan för både vårdcentralen och flerbostadshuset.
Stommen för flerbostadshuset är platsgjuten och klar. Under oktober månad är
det dags att resa vårdcentralens stomme. Hyresrätterna beräknas vara inflyttningsklara under hösten/vintern 2017.
Mer information om Växjöbostäders bostäder och vårdcentral hittar du på
www.vaxjobostader.se
Illustration på Växjöbostäders
byggprojekt på Skärvet

Mer information om förskolan hittar
du på www.vofab.se

vaxjo.se/backaslov
Om du har frågor är du välkommen att ringa oss på tel. 0470-410 00 eller skicka e-post till info@vaxjo.se

Sammhällsinformaton till hushåll
kring området Bäckaslöv
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gruppförsändelser

Ny Facebooksida
Vill du få snabb
information om
Växjös största
byggprojekt?
Då ska du in och
gilla vår nya facebook-sida som
heter ”Vi bygger framtidens Växjö”.
Där kommer du att få första spadtag, information om byggherrar
som bygger, ska bygga, event och
mycket mer.
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Status: detaljplan etapp 2

Cirkulationsplats klar och öppnad för trafik

Nu har vi kompletterat underlaget
sedan samrådet med ytterligare
utredningar. I vissa fall har vi
justerat förslaget i enlighet med
de synpunkter som kom in.

Under sommaren byggde tekniska förvaltningen en ny cirkulationsplats där
Södra Järnvägsgatan ansluter till Söderleden. Den är nu klar och har öppnats för
trafik. Det återstår endast lite markarbeten.

I slutet av november beräknar
vi kunna skicka ut förslaget på
granskning för att sakägare och
närboende än en gång ska få
en möjlighet att skicka in sina
synpunkter.
I samband med granskningen
kommer vi att söka tillstånd om
att få bygga ut i området utifrån
detaljplanen och enligt 7 kapitel
i miljöbalken. Det är Bäckaslövs
närhet till Bokhultets naturreservat
(natura 2000) som gör att det krävs
en särskild prövning. Vi skickar
ansökan till Länsstyrelsen som
är den instans som prövar och
avgör ansökan. Om Länsstyrelsen
godtar vår ansökan arbetar vi
för att detaljplanen ska antas av
kommunfullmäktige i juni 2017.

Ny gång- och cykelväg
under Söderleden
Som ett steg i ledet för att öka
trafiksäkerheten på Söder och förbättra förbindelsen för gång- och
cykeltrafiken mot Bäckaslöv kommer tunneln under Söderleden, i
Infanterigatans förlängning, på sikt
att stängas för biltrafik. Förberedelserna pågår för fullt och vi hoppas
snart kunna bygga om sträckan till
gång- och cykelväg.

Cirkulationsplatsen kommer sedan att ansluta med en ny stadsdelsgata västerut
genom Bäckaslöv. Just nu håller en ny detaljplan på att tas fram för denna del.
Vår förhoppning är att denna blir klar till sommaren 2017. Därefter påbörjas
projektering och utbyggnad.
Stadsdelsgatan kommer att ansluta mot Storgatan genom en tunnel under
respektive bro över järnvägen. Cirkulationsplatsen kommer att bidra till en
smidigare och säkrare trafik för gång- och cykeltrafikanter samt för biltrafik och
kollektivtrafik.

Brf Skärvets trädgård
Skanska bygger totalt 128 bostadsrätter på kvarteret Skärvet. Det är lägenheter
i olika storlekar mellan 2-4 rum och kök. Här får du tillgång till odlingslotter och
ett orangeri för olika tillställningar. Bostäderna är Svanenmärkta vilket betyder
att de uppfyller Svanens krav på materialval och byggprocess med exempelvis
fjärrvärme, snålspolande duschar/kranar och att det ska finnas odlingsmöjligheter. Första etappen innehåller 65 lägenheter med beräknad säljstart den 11 oktober. Inflyttning sker under våren 2018. Utöver bostadsrätterna så bygger Skanska
just nu ett vård- och omsorgsboende. De kommer även att bygga hyresrätter
med start till våren på kvarteret Skärvet.
Mer information om Skanskas bostäder hittar du på www.bostad.skanska.se
BRF Skärvets trädgård

