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Projektledaren
har ordet…
Som ni kanske märkt har schaktarbetet
i parken varit stoppat sedan mars i
väntan på nytt beslut från Länsstyrelsen. I augusti kom Länsstyrelsens
beslut. Vi har därför fått skjuta på
parkentreprenaden till våren 2019.
När entreprenaden väl sätter igång
kommer vi att ha en följearkeolog som
följer och dokumenterar de eventuella
fynd som hittas vid schaktningen.
Målet är att färdigställa schakt- och anläggningsarbetena till sommaren 2019
för att under hösten kunna genomföra
planteringar av träd och perenner.
Kristina Thorvaldsson
projektledare för Torparängen

Tyck till om ny begravningsplats på
Torparängen
Just nu pågår projektering av den nya begravningsplatsen på Torparängen som
ska börja byggas under 2019 och vara klar 2021. Grundtanken är en begravningsplats för enbart askor och där nuvarande gångstråk och vegetation bibehålls
och förstärks. Svenska kyrkan har tillsammans med landskapsarkitekt Monica
Sandberg från Landskapsgruppen i Öresund tagit fram ett förslag för den nya
begravningsplatsen. Förslaget beskriver hägnader med staket och murar, entréer,
de olika gravsättningsområdena och gestaltningen som helhet.
Begravningsplatsen i Torparängen ska bland annat:
• vara en nära begravningsplats för Växjös södra stadsdelar
• välkomna både dem som besöker en gravplats och de som vill njuta av en
stilla park
• vara en mötesplats för såväl nya som gamla teleborgsbor
• fungera som en länk mellan de som lever här i dag och generationerna
längre tillbaka
Tyck till och ta del av förslaget vid två tillfällen:
Torsdag 11 oktober klockan 15.30-17.30 i Teleborgskyrkan
Lördag 13 oktober klockan 11.00-13.00 i Domkyrkocentrum
Kontaktuppgifter: Mats Lindblad, fastighetschef, Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen, Svenska kyrkan i Växjö, tel 0470-704814

Taket på plats över
Brf Torpaängen
Fagnes bygger 11 radhus (fyra
rum och kök) på Torparängen.
Projektet flyter på enligt plan
och nu är taket och kransen
uppe. Husen byggs helt i trä med
inflyttning i början av juli 2019.
Läs mer om projektet på:
www.fagnes.se

Mer information på:

www.vaxjo.se/torparangen eller www.facebook.com/stadsutveckling

Visste du att 100
palmer ska planteras
i vinterträdgården?

OBOS första etapp
inflyttningsklar

Bovieran satsar på vinterträdgård
Skanska bygger 54 lägenheter på uppdrag av Bovieran där målgruppen till
bostäderna är 55+. Det blir ett unikt, grönt boende med växter från hela
världen och med fokus på hjärta, avkoppling och trygghet. Husets mittpunkt
kommer att bli den 1600 kvadratmeter stora vinterträdgård. Trädgården är
tänkt att fungera som en mötesplats för de boende med exotiska växter från
hela världen, boulebana och gårdshus. Inflyttning planeras till mars 2019.
- Vi har kommit halvvägs i projektet. Just nu monteras tegelfasad, glastak och
glasvägg utvändigt. Invändigt håller vi på att färdigställa första lägenheten, säger
Tomas Christoffersson, byggplatschef på Skanska.

OBOS bygger 10 radhus i två plan på
138 och 153 kvadratmeter, vissa av
husen har en penthousevåning. Alla
husen har tre uteplatser, egen trädgård och parkering. Kvarteret London
släpps i två etapper med fem hus i
varje etapp. Den första etappen är
uppbyggt och inflyttning i husen har
påbörjats. Nu är det möjligt att se husen på Kvarteret London och området
Torparängen i verkligheten, välkommen att kontakta OBOS för mer information om försäljning och visning.
Läs mer på:
www.obos.se/sok-bostad/kv-london/

Nyfiken på lägenheterna? Tisdagen den 16 oktober klockan 14.00-15.00 arrangerar Svensk Fastighetsförmedling en informationsträff i Café Lybäck, som ligger
precis bredvid den aktuella tomten.
Läs mer om projektet på: www.bovieran.se

En förskola helt i
trä, med hållbarhet
och bra mat i fokus
På Torparängen kommer det att
byggas en ny förskola för 80–100
barn och 26 hyresrätter i trä. Just nu
pågår markarbetet på plats. Förskolan
kommer att stå klar i augusti 2019
och byggas av moderbolaget till The
Pure Circle AB, nämligen Pure Housing
AB. Ett avtal har skrivits med Denbro
AB som kommer driva verksamheten
för förskolan. Denbro AB driver inom
koncernen bland annat Växjö Fria
Gymnasium.
- Vi har länge pratat om att bredda
vår verksamhet och öppna förskolor
i Växjö. När chansen dök upp att tillsammans med Pure Housing driva en
förskola på Torparängen kände vi att

Derome planerar
försäljningsstart

det var dags. Våra förskolor ska ha en
tydlig profil mot hälsa, fysisk aktivitet
och språk. Det i kombination med en
strävan efter ekologisk mat, ett fantastiskt naturskönt läge och en tydlig
miljöprofil känner vi oss redo att sätta
igång arbetet för att kunna ta emot
barn om mindre än ett år, säger Johan
Schönbeck, Projektledare, Denbro AB
Mer information hittar du på:
www.purehousing.se

Just nu planerar Derome försäljningsstarten för deras första etapp
på Torparängen. Totalt kommer de
att bygga 26 lägenheter i storleksordning ett till sex rum och kök.
Alla lägenheter har egen balkong
och tillgång till en gemensam
innergård. Husen byggs i trä och
många av dem förses med grönskande tak och solceller.
Mer information hittar du på:
www.deromebostad.se

