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Hösten är här och nu är det dags för etapp 
3 av omvandlingen på stationsområdet. 
Etapp 1 är klar (bangård, plattformstak och 
Västerbron) och etapp 2 pågår för fullt med 
bostadsbygget på södra station och Södra 
bantorget. Vad har hänt hittills i år?

I februari uppmärksammade vi det konst-
verk som kommer pryda Södra Bantorget, 
nämligen ”På väg” som består av en sju 
meter lång småländsk stenmur med små 
skattgömmor av infattade glasstenar i olika 
färger. En bronspojke kommer stå bredvid 
muren. Konstverket kommer att byggas i 
etapper och just nu byggs muren. Södra 
bantorget beräknas klar i maj 2017. 

I april visade vi upp stadens stora stadsut-
vecklingsprojekt på Bomässan i Tipshal-
len, däribland Växjö stationsområde. Vår 
uppdaterade byggmodell över stationsom-
rådet väckte uppmärksamhet och många 

ställde frågor om hur området kommer 
utvecklas framöver. 

I september var det invigning av World 
Trade Center (WTC) och hyresgästerna 
Bixia, Compass Group, Skanska, Kärnhem, 
Högström & Co, KPMG, Awapatent, Danske 
Bank och Svensk Näringsliv fick tillträde till 
sina lokaler. Den 10 oktober öppnar Com-
pass Group ett café för allmänheten, passa 
på att titta in då.

Just nu håller  vi på att projektera Väster-
brotorg, det vill säga det torg som kommer 
att ligga framför Västerbron på södra sidan. 
Trappan till Västerbron byggs under som-
maren 2017. Därefter tar bygget av torget 
vid och pågår under hösten 2017 och ska 
vara klart ungefär samtidigt som Växjöbo-
städer har inflyttning vintern 2017. 

Detaljplanen för norra stationsområdet 

är antagen och vi arbetar med att hitta 
tillfälliga lösningar när det gäller temporärt 
stationshus för resenärer under ombyggna-
tionen av det nya stads- och stationshuset 
bland annat. En arkitekttävling är igång 
med fem utvalda arkitekter tävlar om 
vem som ska få rita de nya byggnaderna. I 
januari 2017 beräknar vi en vinnare.
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Etapp 3 av stationsområdet är i gång

Peter Friis Madsen hjälper Linnea Jörpeland 
bygga muren vid konstverket ”På väg”.

Johan, Ulf och Jafaar på Bomässan i Tipshallen
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Hur många parkeringsplatser är 
tillgängliga för allmänheten?
Ett 60-tal parkeringsplatser är tillgäng-
liga för allmänheten i dagsläget.

Vad kostar det att parkera i WTC?
Parkeringsavgiften är 18 kronor/tim-
men dagtid och 5 kronor/timmen kväll 
och natt. Möjlighet finns till långtids-
parkering, minst 4 dygn och max 8 
dygn mot avgift.

Hur betalar jag?
Det är biljettlösa parkeringsautomater. 
Du parkerar, anger ditt registrerings-
nummer i automaten och tiden du 
kommer att stå där och betalar med 
kort. Framöver kan det även bli aktuellt 
att betala med mobilen.

WTC-garaget öppet för allmänheten

Nyfiken på det nya 
station- och stadshuset?

Då tycker vi 
att du ska 
registrera dig 
till det digitala 
nyhetsbre-
vet för att få 
senaste nytt 
om det och 
mycket mer. 
Nyhetsbrevet du håller i handen kom-
mer att upphöra och vi kommer nu 
enbart skicka ut information genom 
ett digitalt nyhetsbrev. Du registrerar 
dig enkelt på www.stationsomradet.se 

Ny Facebooksida för 
Växjös stora byggprojekt

Gå in och gilla ”Vi bygger framtidens 
Växjö” och 
få koll på fler 
byggprojekt 
runt om i 
staden. 

Brf Lokstallet 

Under oktober är det säljstart för Riksbyggens lägenheter. Kvarteret är nu 
sammanslaget till en stor bostadsrättsförening med namnet Brf Lokstallet. 

– Tidigare hade vi delat upp bostäderna i två föreningar men nu släpps de till 
försäljningen som en förening. Detta för att kunna erbjuda alla lägenheterna 
vid säljstart till intressenterna samtidigt, säger Nina Thorkelsson sälj- och 
marknadsansvarig Riksbyggen.

Brf Lokstallet innehåller 136 lägenheter. Lägenheterna är 1-5 rum och kök 
och kommer byggas i två etapper. För mer information om projektet gå in på 
www.riksbyggen.se 


