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

Vintern knackar på dörren och det händer
massvis med saker på Vikaholm. Den 12 november besiktigades den nya förskolan som
kommer att bestå av åtta avdelningar.
8 januari fylls lokalerna med de första barnen. Det är
75 barn som idag går på Torparskolans förskola. I första skedet kommer fem avdelningar att öppna med
barnen från Torparskolan.
-Det är mycket organisering och logistik för att få
ihop flytten, men det är väldigt spännande och kul
givetvis att få en helt ny lokal, säger Ingrid Åkersson
som idag är förskolechef på Torparskolan och som
kommer att flytta med till Vikaholm.
Nya barn kommer sedan att flytta in efter 13 januari
och då öppnar ytterligare två avdelningar. Idag är det
35 nya barn som har tackat ja till plats på skolan.

På frågan vad nya förskolan på Vikaholm kan erbjuda
barn och föräldrar svarar Ingrid,
-Den nya förskolan kommer att jobba med barnen i
fokus och man kommer att jobba utifrån värdeorden
kreativitet, skapande och kommunikation. Vi har
väldigt duktiga pedagoger, förskolelärare och barnskötare som jag är väldigt stolt över. De skapar bra
förutsättningar för barn att utvecklas.
Förskolan kommer också att ha egen tillagad mat och
en väl avgränsad förskolegård på baksidan med utsikt
över den nya parken Savannen.
-Det är kul med en ny förskola, där alla pedagoger får
chansen att skapa en ny miljö tillsammans och det
ska vi göra, säger Ingrid
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NYA TOMTSLÄPP PÅ VIKAHOLM
Nu har vi åter igen nya tomter till försäljning på
Vikaholm. Den 6 november släppte vi 15 nya tomter i kvarteren Väggen, Vindskivan och Vindögat
som alla är belägna nedanför parken Savannen.
Det är glädjande att åter igen kunna erbjuda tom-

ter till de som står i den kommunala tomtkön och
snart kan nya kvarter ta form på Vikaholm.
Kontakta Ing-Marie Bäckström 0470-410 00 om du
har frågor om tomtkön.

ENTRÉTORGET

PARKEN SAVANNEN NU FÄRDIG
Äntligen är Vikaholms första park, Savannen, färdig. Under hösten har
man arbetat med att lägga matjord, jobbat med grönytor runt dammen
och skapat planteringsytor. En trälabyrint och en stenlabyrint har också
tagit form i varsin grandunge i parken.
-Dessa ska fungera som naturliga lekplatser för barn, säger Oskar Nilsson
som varit arbetsledare för byggandet av Savannen.
Parken Savannen skiljer sig från andra parker eftersom dammen har en
så avgörande och central roll. Hit ska allt vatten rinna ner och här ska det
finnas fåglar som simmar och fiskar i vattnet.
På frågan om Oskar Nilsson som arbetsledare är nöjd med resultatet
svarar han,
-Jag är helnöjd. Det såg lite märkligt ut ett tag i början och vi trodde nog
inte att det skulle bli så bra som det blev.
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Vecka 47 börjar arbetet med Vikaholms entrétorg som förbinder
Allmogevägen med Vikaholmsallén. På
torget kommer det bland annat finnas
mycket grönt, bänkar, cykelställ och en
plats där bussen stannar.
- Vi hoppas att det fortsätter vara
milt väder ett tag till så kan vi nog
hinna klart med torget i vinter men
blir det för kallt får vi ta ett uppehåll
och fortsätta efter nyår, säger Christer
Wånehed på Växjö kommun som är
byggledare för torget.
Har du frågor om arbetet med entrétorget eller om gatorna på Vikaholm
kontakta Christer
Wånehed på 0470-410 00.

ELLEN POHLS VÄG KLAR
Under oktober månad färdigställdes
Ellen Pohls väg. Det sista lagret med
asfalt är nu lagt och vägen slutbesiktigades 18 november.
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