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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NU BYGGER VI OM ALLMOGEVÄGEN
Nu börjar vi arbeta med ombyggnaden av Allmogevägen. Det blev Skanska som fick uppdraget att bygga om vägen. När allt är klart kommer Allmogevägen att vara en smalare väg bland annat med hjälp av en refug
i korsningen Hemansvägen–Skiftesvägen. Korsningen Allmogevägen–
Torparvägen kommer att bestå av en rondell. Syftet är att sänka farten
på vägen och därmed göra vägen säkrare och tystare. Vägen kommer
också att vara mer tillgänglig med belysning på gång- och cykelvägen
och trottoar även på västra sidan.
-”Vid enstaka tillfällen kommer vi att göra arbeten nattetid för att minska
störning på trafiken”, berättar Mikael Johansson, projektledare för Växjö
kommun. ”Innan nattarbete kommer vi att informera de närboende.”
Vi börjar arbetena vecka 12 och beräknar att vi är färdiga i slutet av
augusti.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Mikael Johansson 0470415 32 eller mikael.johansson2@vaxjo.se.

Vi bygger om Allmogevägen och ansluter
den till gatorna i Vikaholm.

FART PÅ GATORNA
Arbetet med att lägga ledningar
och bygga gator i Vikaholm går
framåt. Vi ligger i fas med tidplanen och det fina vädret gör att
entreprenören kan gå fram fortare
än beräknat på vissa områden.
Om det fortsätter såhär har vi inga
problem med att öppna gatorna
för trafik den förste september i år.
De tomter som vi kommer att sälja
till den kommunala tomtkön kommer att få tillträde i september/
december.
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GÅNG- OCH CYKELVÄGEN
Under slutet av mars och hela
april kommer vi att gräva i
gång- och cykelvägen söder om
Sätervägen. Vi kommer att lägga
ner ledningar för avloppsvatten
under cykelvägen för att ansluta
den pumpstation som ligger vid
lek¬platsen till den pumpstation
som vi har byggt i södra delen av
Vikaholm.
Vi kommer även att bygga en
ny stig som utgår från kröken
på den befintliga cykelvägen
(sydöst om Sätervägen). Därefter

kommer vi att gräva av stigen i
Timotejvägens förlängning för
att bygga ledningar.
-”Vi vill att de boende fortfarande ska ha god tillgång till
naturområdet och bygger därför
den nya stigen innan vi gräver
av den gamla”, förklarar Mikael
Johansson projektledare. Denna
nya stig kommer så småningom
att utvecklas till en asfalterad
och belyst gång- och cykelväg till
Vikaholm.

FJÄRRVÄRME KRING HEMMANSVÄGEN

TOMTER TILL KÖN
Under slutet av april kommer vi
att erbjuda tomter till de som
står i den kommunala tomtkön.
Under juni kommer vi att fördela
tomterna och de första tomtköparna får tillträde till sin tomt
under september månad.
Kontakta Ing-Marie Bäckström
0470-415 96 om du har frågor om
tomtkön.

a på
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/vikaholm
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lm
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eller twitter.

Växjö Energi ska förnya fjärrvärmesystemet i villaområdet närmast
öster om Allmogevägen under
2012.

tena kommer även fibernätet att
byggas ut och boende i området
erbjuds möjlighet att ansluta sig
till Wexnets stadsnät.

-”Vi kommer att lägga nya fjärrvärmeledningar kommer att i såväl
gatu- som tomtmark”, säger Ulf
Hördegård, projektledare VEAB
och fortsätter: ”Vi kommer att
gräva i området under april fram
till december.
Gator som berörs av byggnation är Hemmans-, Vicker-, Ärt-,
Havre-, Vete-, Timotej-, Fäbod- och
Sätervägen. I samband med arbe-
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