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Du får det här nyhetsbrevet för att du som bor i närheten av eller i området Välle Broar. Med detta
nyhetsbrev vill vi informera dig om vad som händer i området. Välle Broar ligger i södra delen av
Växjö och är Sveriges i särklass största satsning på att bygga trähus.

Geometriparken - en mötesplats för alla
Arbetet med den nya parken, Geometriparken, pågår för fullt. Parken
kommer att bli en mötesplats för såväl boende i området som för
besökare runt Trummen.
Förutom blommande buskar, träd och perenner, kommer där att vara
en stor öppen gräsyta för lek och bollspel, lekplats, mindre torgytor
med sittplatser, grillplatser och en större samlande torgyta mot Trummenvägen med olika sitt- och aktivitetsytor. Det genomgående temat
för parken är geometriska former som gestaltas på olika sätt. I höst
när parken är helt klar kommer det även att bli en toalett i parkområdet.
Lekplatsen i Geometriparken öppnade i slutet av maj och de sista
delarna kommer att bli klara under hösten 2019.

Projektledaren
har ordet...
Arbetet med Välle Broar pågår
för fullt och många bostäder
är redan inflyttade. Vi hoppas
att du trivs i ditt nya boende
med fin utsikt och naturen som
närmsta granne.
Det här projektet är Sveriges i
särklass största satsning på att
bygga trähus. Det är också ett
långsiktigt forskningsprojekt i
samarbete med bland andra
Linnéuniversitetet, träindustrin
och skogskoncernen Södra.
I detta nyhetsbrevet kan du
läsa mer om vad som händer i
projektet just nu.
Paul Herbertsson,
projektledare Välle Broar
Växjö kommun

HSB bygger nu hus
nummer fyra och fem
Centralt, mellan sjöarna och
jämte det färdigställda projektet
brf Pelarsalen, bygger entreprenören Dynacon tillsammans
med fastighetsägaren HSB brf
Arkaden. Arkaden består av
59 bostadsrätter fördelat på
två hus med 30 respektive 29
bostadsrätter. Projektet kommer att vara inflyttningsklar i
september 2020.
Läs mer om projektet på
www.hsb.se/sydost

Arken - sjönära
hyresrätter
Precis vid sjön Trummen har
Växjöbostäder under våren byggt
klart kvarteret Arken. 85 hyresrätter i varierande storlekar, fördelade på tre fastigheter. Inflyttning
har skett i tre etapper mellan 1
februari och 1 juni.
Biologen

Midroc satsar på Välle Broar
Midrocs nästa projekt på Välle Broar är kvarteret Biologen, som
ligger söder om kvarteret Ekologen. Arbetet med 136 nya bostäder
kommer att starta upp i höst. Det blir tre flerbostadshus, 4–8 våningar
höga. Precis som i tidigare projekt som Midroc har utvecklat i Växjö,
kommer husen byggas i träbyggnadsteknik och med stora inslag av
trä i fasaderna. Inflyttning planeras till hösten 2021.
På Vallen, mellan Växjösjön och Södra Bergundasjön byggs nu den
sista etappen och de tre sista radhusen. Samtliga radhus är i två plan
och är 119 kvm stora. Inflyttning sker vid årsskiftet 2019/2020.
Kvarteret Ekologen har 75 nyproducerade hyreslägenheter med
uteplats eller balkong och många av lägenheterna har utsikt över
Trummen. Uthyrningen sker i samarbete med HSB Sydost och inflyttning pågår.
Mer information hittar du på www.midrocbostad.se

Mer information på www.vaxjo.se/vallebroar eller
facebook.com/stadsutveckling

Läs mer om projektet på
www.vaxjobostader.se

GBJ Bygg bygger
nytt på Agronomen
GBJ Bygg planerar nu för nya
bostadsrätter precis vid Trummens strand. Det blir fem hus i
4–7 våningar. Husen byggs som
ett sammanhållet kvarter kring
en gemensam gård med grönska
och plats för lek. Planerad byggstart är sommaren 2019.
Läs mer om GBJ Bygg på
www.gbjbygg.se

