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Här kan du läsa om vad som händer i och omkring området
under tiden vi bygger i Vikaholm. ”Vikaholm” ges ut av Växjö
kommun.

DetaljplaneänDring 
gODkänD 
Nu har änd-
ringen i den 
nya detalj-
planen för 
Vikaholm vun-
nit laga kraft. 
Det innebär 
att vi nu kan 
börja bygga på 
området. Änd-
ringen gjordes 
för att möta 
marknadens 
efterfrågan 
på villatomter. 
Tidigare plane-
rades det för 
flerbostadshus 
men genom 
ändringen satsar 
man nu på 18 
stycken villatomter. 

– Det blir fler villatomter till den kommunala bostads-
kön men färre bostäder på den aktuella ytan. Trots 
detta kommer vi att nå, och till och med överträffa 
målet vad det gäller antal producerade bostäder 
på Vikaholm, säger Ulf Hördegård projektledare för 
Vikaholm. 

Just nu pågår arbetet med den nya villagatan i områ-
det. Vi beräknar med att kunna släppa villatomterna 
under hösten 2016.

hallå Där malin! 
Vilken är din roll på Vikaholm?  
Jag arbetar som chef på parkenheten och är invol-
verad i trädplanteringen som pågår just nu och som 
beräknas vara klar under våren. Det är ett stort och 
spännande projekt eftersom träden planteras längs 
med allén som går runt hela området.

Är det många träd som planteras med tanke på att allén 
sträcker sig runt hela området? 
Ja, det är första gången Växjö kommun planterar såhär 
många gatuträd på en gång. När allt är klart kommer 
allén bestå av drygt 270 träd. Planteringen sker i om-
gångar där vi planterar 50 träd åt gången, vi har hittills 
planterat ungefär 150 träd. 

270 träd, hur sköter ni om så många träd? 
Ja, det är en utmaning. Det tar nämligen två till tre år 
innan träden är etablerade, det vill säga kan bevattna 
sig själva. För att vattningen ska ske på ett smidigt och 
effektivt sätt har vi placerat vattensäckar runt varje 
träd. Vattensäckarna kommer att fyllas med vatten två 
gånger i veckan sedan droppar vattnet ut 
från säckarna direkt på rotklumpen 
så att allt vatten som tillförs 
kommer trädet tillgodo. 

Kan du berätta lite om 
trädsorten?  
Träden som plan-
teras längs med 
Vikaholmsallén 
heter Kärrek. Den 
här sorten har en 
genomgående 
stam och horison-
tella grenar med 
höstfärger i olika 
röda nyanser. Det är 
ett pampigt gatuträd 
men mindre och smalare 
än vår inhemska ek.

Ulf Hördegård projektledare för Vikaholm



SagOStig i VikahOlm 
Det finns nya planer för en sagostig genom Vikaholm. Sagostigen kom-
mer att ge en känsla av ett sagoland med en blandning av parkstråk, 
omväxlande skog och kulturlandskap. Det blir ett lättskött område med i 
stort sett flytande gränser, vissa ytor kommer dock vara klippta gräsytor. 
Efter några år kommer det inte vara stor skillnad på planterat eller ogräs, 
sagostigen tillåter med andra ord en ”slarvig” skötsel för att skapa en 
känsla av ett sagoland. 

I Sagostigen planeras det för en tre meter bred gång- och cykelväg som 
löper genom hela området, grusvägen kommer att ge en känsla av en 
väg i Bullerbyn. Vägkanten kommer prydas av blommor i alla dess for-
mer: hundkex, prästkragar, blåklockor, gulmåra, rölleka och åkervädd. Här 
och där kommer ett äppelträd att stå. Gång- och cykelvägen förses med 
belysning, kanske åt ett gammaldags vis men med en modern prestanda 
för att passa in i området.

Utöver gång- och cykelvägen finns det planer för Lillskogen, Gamla sko-
gen och Sunnanäng. I Gamla skogen kommer det exempelvis att finnas 
strålkastare som belyser träd nerifrån för att skapa stämning i skogen 
även nattetid. Samtliga delar av sagostigen får platsnamn och skyltning 
som visar riktning för gångstråk i parken. 

StadSutVeckling på BomäSSan
Växjö kommun kommer att ha en 
monter på Bomässan 29/4-1/5 och visa 
upp de stora byggprojekten i staden. 
under fredag och lördag har du möj-
lighet att ställa dina frågor om bygglov 
till våra bygglovsexperter. passa även 
på att vara med i vår frågetävling om 
byggprojekten och spana in byggmo-
dellen över stationsområdet. du hittar 
oss i monter 323. Vi ses!

mer information om mässan hittar du 
här: bomassa.se/se/massor/vaxjo2016/ 

Här kan du ladda ner din fribiljett: 
http://bomassa.se/massor/vaxjo/
vaxjo216/tickets

Sprid gärna länken vidare!

ByggHerrar till nya kVarter 
Här är kuverten som innehåller in-
komna tävlingsbidrag från byggherrar 
som vill börja bygga bostäder i nord-
östra delen av Vikaholm, nämligen i 
kvarteren Hissen, nocken och loftet.  
Just nu går vi igenom och utvärderar 
de olika bidragen.

Följ oss gärna på  

facebook.com/vikaholm 

eller twitter.com/vikaholm
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