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Digitalt nyhetsbrev
Vi kommer att gå ut med det här 
nyhetsbrevet två gånger om året. Det 
gör vi för att informera om nuläge och 
framtid inom Växjö stationsområde. 
För att ta del av kontinuerlig informa-
tion om projektet får du gärna anmäla 
dig till vårt digitala nyhetsbrev. Det gör 
du via vår hemsida där du också hittar 
aktuell information från oss och andra 
byggherrar på området. 

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. 

Tillbakablick på året 
med stationsområdet
År 2015 var ett händelserikt år för Växjö 
stationsområde. Det innehöll  bland annat 
spadtag och startskottet för planerna på 
norra stationsområdet med ett nytt rese-
centrum och en ny busslösning. 

2015 startade med att Skanska tog det 
första spadtaget för World Trade Center 
Växjö. Nu ser vi fasaden från norra sidan och 
invändigt pågår just nu diverse installatio-
ner. Danske Bank, KPMG och Bixia är några 
av de företag som under hösten 2016 kom-
mer att flytta in. 

I december tog HSB första spadtaget för 
andra etappen bostäder på södra sta-
tionsområdet.  Det gjorde även Kärnhem, 
Skanska och Växjöbostäder som ska bygga 
sammanlagt 155 bostäder intill World Trade 
Center Växjö. Ny byggherre på området är 
Riksbyggen som kommer att bygga 130 
lägenheter intill HSBs bostäder. Byggstart 
hösten 2016. 

Arbetet med detaljplanen för norra sta-
tionsområdet gick in i ett intensivt skede. 
Vi utarbetade ett förslag på hur vi vill att 
området ska utvecklas och se ut i framti-
den. Förslaget har varit ute på ett så kallat 
samråd där vi fått in synpunkter som vi nu 
håller på att sammanställa och besvara. Vi 
beräknar att kunna gå ut på granskning i 
slutet av februari och få detaljplanen god-
känd till sommaren 2016. Förslaget innebär 
bland annat ett nytt resecentrum och två 
bussgator, en för regionbussar och en för 
stadsbussar. 

Torget framför World Trade Center Växjö 
och platsen vid Västerbrons slut på södra 
sidan håller idag på att projekteras och vi 
beräknar med att börja bygga under hösten 
2016. Vänder du på bladet kan du läsa om 
vilka namn dessa platser kommer att få.

I november invigde vi vår nya informa-
tionstavla vid resecentrum där du kan följa 
projektet dygnet. Vill du ha mer kontinu-
erlig information kan du registrera dig till 
det digitala nyhetsbrevet på www.stations-
omradet.se. Vi finns även på Facebook ”Vi 
bygger om Växjö stationsområde” och på 
Twitter @stationsomradet. 

Häng med på resan när vi tillsammans 
utvecklar stationsområdet! 



Om du har frågor är du välkommen att ringa kontaktcenter 0470-410 00 eller skriva till info@vaxjo.se 
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Park uppkallad ef-
ter arkitekt i Växjö
Nu har platserna framför World Trade 
Center och Västerbron fått sina namn. 
Det är namn som byggnadsnämnden 
tar beslut om utifrån en namngrupp 
som består av tjänsteman och politi-
ker. 

Södra bantorget kommer entrén fram-
för World Trade Center Växjö att heta. 
Namnet har egentligen ingen direkt 
anknytning till Växjö. Tanken är att du 
lätt ska kunna orientera dig till platsen 
oavsett lokalkännedom. Platsen 
framför Västerbron från södra sidan 
kommer att få namnet Västerbrotorg. 
Här har namnet en naturlig anknyt-
ning direkt till Västerbron. 

Den lilla parken bredvid World Trade 
Center Växjö västerut kommer att bli-

uppkallad efter arkitekten Paul Boberg 
och få namnet Paul Bobergs park. 

I detta fall har man valt uppmärksam-
ma arkitekten och hans gärningar i 
Växjö. Paul ritade ett flertal byggnader 
i stadsdelarna Söder och Väster, både 
villor och större byggnader. Gamla 
museibyggnaden och bankhuset 
som ligger i korsningen Storgatan/
Kungsgatan hör till hans storverk. Mel-
lan åren 1925-1940 var han chef på 
Smålands Museum vilket gör namnet 
än mer passande. 

BANGÅRDEN OCH LOKSTALLET

Nu har Riksbyggens bostadsprojekt på södra stationsområ-
det fått namnen Brf Lokstallet (etapp 1) och Brf Bangården 
(etapp 2). Säljstart för lägenheterna till etapp 1 startar som-
maren 2016 med beräknad byggstart under hösten 2016. 

Mer information på: www.riksbyggen.se/bostad.  
Sök på Lokstallet. 

NU FÖRBEREDER PEAB 
BYGGET AV BRF STINSEN 

HSBs andra etapp 2 på södra stations-
området är i full gång. Nu börjar PEAB 
att förbereda marken inför bygget.

VAD: Arbetet innebär ljud som kan 
uppfattas störande, så som buller.
NÄR: Vecka 5
BERÄKNAT KLART: Vecka 9

PEAB arbetar vardagar mellan klockan 
07.00-19.00. Polistillstånd för arbetet 
finns. Vi hoppas på förståelse under 
den här tiden. 

Västerbron till plattform 
4 AVSTÄNGD

Ett nytt bostadsområde på södra 
stationsområdet håller nu på att 
växa fram. Detta innebär tung 
byggtrafik på Drottninggatan. 

VAD: Byggtrafiken på Drottning-
gatan försämrar framkomlighet 
till plattform 4 från Västerbron 
och innebär farlig trafiksituation 
för resenärer och förbipasserande
NÄR: Från 27 januari 2016
BERÄKNAT KLART: Tills vidare
VI HÄNVISAR TILL: Klosterbron 
för att ta sig till och från plattform 
4. 


