Nylanda
Områdesinformation september 2020
Du som bor i närheten av nya verksamhetsområdet Nylanda får detta nyhetsbrev. Med detta
nyhetsbrev vill vi informera dig om vad som händer i området med etableringar och arbetet med
nya cirkulationsplatser.

Nya verksamhetsområdet i
Nylanda växer fram
I maj vann detaljplanen för nya verksamhetsområdet
på Nylanda laga kraft och Växjös nyaste verksamhetsområde kan nu börja ta form på riktigt. Verksamhetsområdet är 140 hektar stort och gör det möjligt för
BoKlok Kv. Alven, parhus
näringslivet att växa. Här kan såväl nya som befintliga
företag etablera sig. Växjö kommun och Hovs Mark och
Maskin är båda markägare i området och förbereder
nu tillsammans marken inför byggnation. De förberedande
arbetena kommer under byggnationen att pågå inom
nya verksamhetsområdet men i samband med förberedelserna kommer även Trafikverket att bygga två nya
cirkulationsplatser.

Om tomterna

Området passar många olika verksamheter, det kan
vara allt från lager/logistik, kontor, industri till hotell,
drivmedelförsäljning och restaurang. Tomtindelningen är
flexibla, vilket gör att det finns möjlighet att skapa och
forma fastigheten utifrån verksamheten som vill etablera
sig här. Vilka företag som kommer etablera sig på området kommer att presenteras löpande.
Förberedande markarbeten pågår och första företaget
kommer att kunna börja bygga under 2021.
Nytt verksamhetsområde Nylanda

Elljusspåret stängs tillfälligt av

För att kunna förbereda marken i södra delen av området kommer vi runt
den 1 november att behöva stänga av elljusspåret i området norr om väg
25. Elljusspåret söder om riksväg 25 kommer att vara öppet som vanligt.
Under sommaren 2021 kommer elljusspåret norr om väg 25 att öppna upp
igen men med en ny sträckning.
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Växjö kommun, bygga två nya

med Trafikplats Öjaby. Trafiken

om via en tillfällig förbifart under

cirkulationsplatser i området. Det

leds då om via en tillfällig förbi-

cirka 12 veckor. Under våren

görs för att Nylanda verksam-

fart i cirka tio veckor. Vänligen

kommer också en tunnel under

hetsområde ska kunna anslutas

kör försiktigt förbi vägarbetet

väg 30 byggas för gående och

till riksväg 30, och för att skapa

och var ute i god tid. I december

cyklister.

en tryggare och smidigare väg.

beräknas arbetet med korsningen
vara klart.

Den ena cirkulationsplatsen som

www.trafikverket.se/vaxjovastra

ska byggas är i Trafikplats Öjaby,

Fortsätter under våren 2021
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Nylandavägen möts.

Arbeten öster om
väg 30

Just nu pågår även arbete i
Nylanda verksamhetsområde, öster om väg 30. Det
är Finnvedens Lastvagnar som
köpt mark av bland annat
Växjö kommun för att bygga ny
lastvagnsanläggning. Just nu
pågår markarbeten på plats.

Läs mer på

Vill du etablera ditt företag?

Har du ett företag som är intresserad av att etablera
på det nya verksamhetsområdet? Kontakta Växjö
kommun på telefon 0470-410 00 eller Hovs Mark &
Maskin på telefon 0723-20 89 02 för mer information.
Läs mer om tomterna på www.vaxjo.se/nylanda
eller www.hovsmarkomaskin.se

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

