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Pump-track bana byggs i Hovshaga 
I stadsutvecklingsprojektet Hovshaga cen-
trum kommer vi nu att göra i ordning en del 
av naturmarken. Vi bygger en pump-track 
och förbättrar förutsättningarna för rödlis-
tade bin i området. 

Pump-tracken byggs söder om de nya husen 
längs med Björksätravägen och norr om de 
befintliga punkthusen vid Segerstadsvägen.

Vad är en pump-track?
En pump-track är ett område som formats 
med mindre kullar och sluttade kurvor för 
att cykla i. I en pump-track är tanken att du 
med några tramptag på cykeln ska kunna 
använda din kroppstyngd och din teknik till 
att samla fart och kraft att åka (”pumpa”) dig 
igenom en slinga i parken. Det finns ingen 
bestämd bana, utan du kan själv välja vilken 
väg du vill cykla. 

Hur stor blir pump-tracken i Hovshaga?
Pump-tracken som planeras i Hovshaga blir 
ungefär 600 kvadratmeter stor.

Vem får använda pump-tracken?
Pump-tracken vänder sig till barn mellan 
8-15 år, men alla är välkomna att använda 
den.

Vad händer med de rödlistade bina i 
området?
Ursprungsidén var att göra en cykelbana 
med material som gynnar de rödlistade 
bina. Efter undersökningar och möten med 
ekolog, biolog och banbyggare kom vi fram 
till att den bästa lösningen är att dela på 
intressena. En mindre yta i anspråk för cykel 
än vad som tidigare var tänkt, samtidigt som 
vi förbättrar för bin i resterande del. Detta 
görs med grus/sandblandat material och 
modellering av mark. Här sår vi in ängsfröer 
och örter. Området där pump-tracken kom-
mer att byggas ligger på en mer skuggig och 
fuktig plats än vad som är optimalt för bin 
och fjärilar.

Har du frågor är du välkommen att ringa:

Ida Karlsson, Växjö kommun, telefon 0470- 
415 46

Ulf Olofsson, Trail Solution, telefon 070-556 
14 20  

Med vänliga hälsningar,
Johan Andersson, projektledare Hovshaga 
centrum

Pump-track bana. Bildkälla: Trail Solution.
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Cartagena planerar att bygga 28 stycken hyresrätter. 
Bostäderna kommer att bli två till fyra rum och kök.  
Byggstart våren 2017 med infyttning våren/somma-
ren 2018. 

Läs mer på: www.cartagenainvest.se/fastigheter

GBJ bygg planerar för nya bostadsrätter med 
uteplatser och takträdgård. De kommer att bygga 
24  tvåor, treor och fyror. Intill dessa lägenheter 
planerar de för två radhuslängor i funkisstil. Pla-
nerad försäljningsstart under 2016/2017.

Lä s mer på: www.gbjbygg.se/bostad/hovshaga-
centrum-kvarter-1-2/

Vilka kommer att bygga på området?

Ereim planerar att bygga 24 bostadsrätter i par- 
och radhusform. Lägenheterna kommer att bli på 
fem rum och kök. Här förenas känslan av ett eget 
boende med utrymme för social gemenskap, 
både ute och inne. Beräknad byggstart våren 
2017.

Läs mer på: www.brfmorgonen.se

Gullmanders arkitekter och ingenjörer plane-
rar att bygga 6 stycken radhus med äganderätt. 
Bostäderna kommer att bli fem rum och kök. 
Beräknad byggstart hösten 2017.

Läs mer på: https://www.fastighetsbyran.se/
kontor/vaxjo/projekt/

SverigeBOgården planerar att bygga 24 bostadsrätts-
lägenheter i två våningar med 4 lägenheter per hus. 
Bostäderna blir två till fyra rum och kök med rymliga 
balkonger och stora uteplatser. Inflyttning våren 2018.

Läs mer på: www.sverigebogarden.se/brf-soluppgang-
en-vaxjo/

Planering av de nya bostäderna i Hovshaga centrum är i full gång. Under vecka 6 kan det 
förekomma en del transporter med lastbilar då Ereim kommer att etablera sig på områ-
det för att starta bygget. Här följer en kort beskrivning av varje byggprojekt. 


