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World Trade Center byggs i Växjö
Nu ska World Trade Center börja byggas i Växjö. Det blir en spännande kontorsbyggnad med sju
våningar som också rymmer ett stort parkeringsgarage. Växjö kommun har sålt marken till företaget
Skanska som gör en mångmiljonsatsning. I september 2016 beräknas bygget vara klart.
World Trade Center (WTC) är en del av Växjö kommuns stadsutvecklingsprojekt "Växjö
stationsområde" med handel, kontor, bostäder och en hållbar trafiklösning för en framtida stad med
100 000 invånare.
- Det är strategiskt viktigt för Växjö kommun att World Trade Center nu byggs i Växjö. Det kommer
att berika näringslivet i kommunen och WTC blir dessutom ett viktigt landmärke i den framtida
stadsbilden, säger Bo Frank (M), ordförande i kommunstyrelsen i Växjö kommun.
- WTC och stationsområdet tillsammans med bostadsbyggnationen som kommer i området är ett led
i att göra den lilla staden Växjö till en större stad, säger Gunnar Storbjörk (S) i en kommentar.
Det blir det fjärde World Trade Center i Sverige. I hela världen finns sammanlagt 300 byggnader som
rymmer konceptet WTC.
Skanska har i nuläget tecknat hyreskontrakt för upp emot 70 procent av lokalerna i WTC i Växjö och
kontorsbyggnaden kommer att rymma cirka 300 arbetsplatser när den står klar.
Byggföretaget Kärnhem innehar licensen för World Trade Center i Växjö och kommer tillsammans
med Skanska utveckla WTC i Växjö.
För att komma igång med byggnationen startar på tisdag den 2 september rivningen av Vita villan
och Akropolis.
Mer information och kommentarer kontakta:
Bo Frank (M) kommunstyrelsens ordförande, telefon 0470-413 90, 0705-84 13 90
Per Schöldberg (C) kommunalråd, telefon 0470-413 91, 0708-69 49 25
Gunnar Storbjörk (S), telefon 0705-12 06 91
David Johansson projektledare Växjö kommun, telefon 0470-79 62 53
På www.stationsomradet.se publicerar vi information om aktuella händelser i våra och
övriga aktörers omvandlingsprojekt på Växjö stationsområde.
Skanskas pressmeddelande om WTC:
http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/Pressmeddelande/Nyhet/?nid=WN9shMhy

