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Här kan du läsa om vad som händer i och omkring området
under tiden vi bygger i Vikaholm. ”Vikaholm” ges ut av Växjö
kommun.

NYTT PARKSTRÅK - EN FUSION MELLAN ÖPPEN  
SAVANN OCH SKOG 

V
ikaholm kommer att få ett 
nytt belyst parkstråk som 
kopplar samman det lek-
fulla Sagolandet i nordöst 

och parken Savannen i sydväst. 
– Ju närmare Savannen du går ska 

du ana en förändring i landskapet. 
Gradvis övergår det småländska till en 
karaktär av savann med exotisk blom-
ning i kombination med stenmurar 
och lummiga hasseluddar, säger Moa 
Broman Hansson, landskapsarkitekt på 
Växjö kommun. 

Den nya parken blir på så sätt en 
fusion mellan öppen savann och skog 
med öppna gläntor och blomstrande 
äng, en park med förädlad naturka-
raktär. 

I den sydvästra entrén till det nya 
parkstråket blir det sittplatser och en 

större plantering. Här kommer högt 
gräs och höstljung i olika rosa nyanser 
tillsammans med azalea att planteras. 
Skogsbacken bakom kommer att kläs 
av rosa höstanemoner och vårlökar 
i form av snödroppar, krolliljor, liten 
påsklilja och ramslök.  

– Arbetet med parkstråket startar i 
augusti och vara klart i slutet av året. 
I oktober kommer vi att plantera alla 
lökar och växter, avslutar Moa.

Bilden visar vyn sett från Savannen mot nordväst.

Här ser du en illustrations-
plan på parkstråket som 
visar utformningen av 
ytorna.



Miljösmarta radhus på Vikaholm

Miljösmarta Hus kommer tillsammans med Hasselgren Hus Ett att bygga 18 
stycken radhus på Vikaholm med start efter sommaren. Husen kommer att 
byggas i hörnet av Vikaholmsallén och Gulli Petrinis väg. Fokus ligger på miljö, 
kvalitet och rymliga ytor genom solceller på tak och isolering. De vill få in ”by-
känslan” när det gäller utemiljön i form av en innergård med pergola som blir en 
mötesplats för de boende. 
Läs mer om projektet på: www.miljosmartahus.se 
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Om du har frågor är du välkommen att ringa oss på 0470-410 00 eller skriva till info@vaxjo.se

TOMTER SÄLJS  
VIA ANBUD PÅ  
VIKAHOLM
Vikholm har nu 26 tomter kvar till 
försäljning och i september beräknar 
vi att kunna släppa de fyra första. 
Nytt är att resterande tomter kom-
mer att säljas genom anbud till den 
kommunala bostadskön. Det betyder 
att den som lämnar högst anbud blir 
erbjuden tomten. Skulle det visa sig 
att två stycken har lämnat lika anbud 
på samma tomt så är det den som har 
längst kötid som får erbjudandet om 
att köpa tomten. 

Mer information hittar du på:  
www.vaxjo.se/vikaholm 

 

NY BUSSHÅLLPLATS 
VID AGES VÄG  
I änden av Ages väg intill Savannpar-
kens sydvästra hörn kommer du snart 
att kunna hoppa på bussen. Busslinje 9 
som går till och från Vikaholm kommer 
i takt med att området växer att flyttas 
längre in i området. Den nya buss-
hållplatsen kommer att tas i bruk när 
sommartidtabellen börjar gälla, det vill 
säga i slutet av maj. 

Läs mer på: www.lanstrafikenkron.
se/a/sommartidtabell-for-vaxjo-
stadstrafik-fran-den-28-maj

HALLÅ DÄR JONAS! 

Hur länge har ni bott här?
– Vi har bott på Vikaholm sedan 
februari 2014. 
Varför valde ni Vikaholm? 
– Jag är uppvuxen på Teleborg som 
ligger väldigt nära Vikaholm och fick 
nys om att kommunen skulle släppa 
tomter här. Området var vid den här 
tidpunkten fortfarande rätt oexploate-
rat men det kändes ändå rätt på något 
sätt. Vi kände att det var dags att 
skaffa ett större gemensamt boende. 
Dessutom ville vi bo utanför stan men 
samtidigt inte ha långt dit, därför 
blev Vikaholm perfekt. Ett naturnära 
område ett stenkast från stan.  
Hur trivs ni här?
– Kanon! Vikaholm har allt enligt mig, 
naturen inpå knutarna, fina motions-
spår, bra cykelvägar, trevliga grannar, 
lugn och fridfullt. Dessutom är områ-
det väldigt barnvänligt då många som 
bor här är just barnfamiljer. 
Inget ni saknar då?
– Jo, en liten servicebutik. Det är väl 
det enda negativa i så fall att närmaste 

matbutik ligger på Teleborg en bit 
härifrån. Det hade varit superbra med 
en liten matbutik här, men det kanske 
kommer så småningom? 
Vilka är de tre bästa sakerna med 
Vikaholm!
– Det är ett område som är naturnära, 
barnvänligt och tryggt. 

Jonas med barnen Tilde 6 år och Freja 1 
år. Mamma Jeanette var inte hemma vid 
det här tillfället.
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