
Nytt år och nya tag för 
Växjö stationsområde

Varför får du  
nyhetsbrevet? 
Vi bygger en säker, tillgänglig mötes-
plats för resenärer och besökare i hjär-
tat av Växjö. Det kommer att innebära 
avstängda gator, buller, damm och 
andra störningar. 

För att du ska drabbas så lite som 
möjligt av störningarna kommer vi re-
gelbundet att informera dig som bor i 
området. Aktuell information från oss 
och andra byggherrar på området hit-
tar du på www.stationsomradet.se.

Vi reserverar oss för att tidsplan och 
information kan komma att ändras 
under byggprocessen. 

Varför bygger vi om?
Växjö stationsområde byggdes på 
1870-talet för en stad med knappt 
4000 invånare. 

Nu bygger vi för framtiden. Ett 
levande område med handel, kontor, 
bostäder och en hållbar trafiklösning 
för en stad med 100 000 invånare. 

Vi vill gärna ha dina synpunkter
Ta kontakt med oss via vår webbsida, 
twitter eller facebook. Eller hör av dig till 
kontaktcenter på telefon 0470-410 00. 

februari 2015

Som du säkert har sett och hört är stadsutvecklingsprojektet Växjö 
stationsområde i full gång. Under året som gått har det hänt en hel 
del saker på området.

V     i har bland annat öppnat Väster-
bron för allmänheten. Ett nytt stråk  
som binder samman stadsdelen 

Söder med Centrum och ett sätt att  
passera  över spåren från väster. Under 
hösten blev Västerbron nominerad till 
byggnadspriset 2014 och kom på en delad 
andraplats vilket vi såklart är glada för.  

Första etappen av det nya busstorget togs 
i bruk under sommaren. Vi byggde håll-
platser och plattformstak till regionbussar-
na som nu kan köra nära intill plattformen 
vid hämntning och lämning av resenärer.  

Under hösten blev Drottninggatan klar. 
Gatan kommer i första hand användas för 
byggtrafik och tillåter ingen allmän trafik. 
Trottoarer, kantsten och planteringar
tillkommer när angränsande kvarter är 

färdiga.  Grävningarna längs med Södra Järnvägsgatan är färdiga och björkar 
beräknas planteras under våren 2017. 
 
Nu blickar vi framåt på 2015. Skanska bygger World Trade Center och HSB fortsät-
ter bygget av 81 bostadsrätter på södra stationsområdet. Växjöbostäder har 
ansökt om bygglov för sina hyresrätter som planeras att börja byggas under året.  
 
Växjö kommun arbetar i nuläget med detaljplanen för norra stationsområdet 
som beräknas vara klar i början på 2016. Det planeras bland annat för bussgator, 
ett nytt resecentrum i samarbete med Jernhusen och angöringsplatser för bland 
annat taxi. 
 
Vi hoppas att ni liksom förra året vill följa projektet. Undrar du något om projek-
tet, stort eller smått? Tveka inte på att höra av dig. 
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Nu är  bygget av World Trade Center Växjö officiellt igång. För ett par veckor sedan tog 
Skanska det första spadtaget tillsammans med Kärnhem och Växjö kommun. 

Evenemanget inleddes i Utvandrarnas hus där Växjös egna entertainer Björn Elmgren var 
moderator. Han intervjuade representanter från Skanska, samarbetspartnern Kärnhem 
och kommunstyrelsens ordförande. Strax därefter samlades sällskapet på plats för att 
bevittna det första spadtaget och en första gjutning. Ett hundratal deltog, både samar-
betspartners och framtida hyresgäster. 

Skanska kommer nu att fortsätta med förberedelsearbetet och bygga upp en vägg utmed 
gångbron för att stärka marken som byggnaden kommer stå på. De kommer även att 
börja gjuta, forma och armera grunden till garaget.  Kontorsbyggnaden beräknas stå klar 
för inflyttning hösten 2016.

Om du har frågor är du välkommen att ringa kontaktcenter 0470-410 00 eller skriva till info@vaxjo.se 
stationsomradet.se     |     facebook.com/stationsomradet     |     twitter.com/stationsomradet
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FÖRSTA GJUTNINGEN FÖR WTC VÄXJÖ

Samhällsinformation till hushåll och företag 
kring Växjö stationsområde

POSTENS  
GRUPPFÖRSÄNDELSER

Gjutning av handavtryck. Från vänster: Gunnar Hagmanm Skanska, 
Peter Carlsson, Kärnhem och Bo Frank, Växjö kommun. Fotograf: 
Anna Nordström

Registrera dig för digitalt  
nyhetsbrev

Framöver kommer vi att gå över till ett 
digitalt nyhetsbrev.  Du kommer att få 
nyheter som rör stationsområdet direkt till 
din mailkorg. Det blir nyheter som innehål-
ler allt i från spadtag till avstängningar. Vill 
du fortsätta att ta del av vår information 
kan du registrera dig redan nu. Övergången 
beräknas ske i mars.  

Du registrerar din email på: 
 www.stationsomradet.se. 

Vad är det som låter? 

Det händer mycket på södra stationsom-
rådet. Just nu förbereder Skanska marken 
som WTC Växjö kommer stå på. En vertikal 
vägg byggs upp utmed gångbron. Samti-
digt har PEAB börjat med förberedelsearbe-
tet inför bygget av HSBs bostäder. Arbetet 
beräknas klart i slutet av februari. 

Uppdaterad information finner du på: 
www.stationsomradet.se/aktuella bygg-
projekt

Nya björkar planteras 2017
 
På grund av pågående byggnationen på 
södra stationsområdet blir planteringen 
av de nya björkarna uppskjutet till 2017. 
Risken att skada björkarna anses nu vara 
för stor. 


