
Bäckaslöv
Områdesinformation juni 2017

Äldreboendet på Södra Järnvägs-
gatan är klart och kommer att 
drivas av Humana. De första fem 
hyresgästerna flyttade in den 26 
juni.  Totalt kommer boendet att 
ha 72 hyresgäster och vid årsskif-
tet ska alla ha flyttat in.

Huset är miljöcertifierat och fyllt 
med den senaste tekniken för att 
möta framtidens behov. Fasaden 
är byggd med en spännande 
och innovativ teknik som ger ett 
karakteristiskt utseende. Med sol-
celler och sedumtak skapar vi ett 
energineutralt och vackert hus. 

Lägenheterna är fördelade på fyra 
våningsplan med ny teknik och 
inredning. 

Södra Järnvägsgatan i Växjö kom-
mer att ha en kulturinriktning. Det 
betyder att aktiviteterna präglas 

av kulturinslag, så som sång, 
musik, film, dans och teater.

vaxjo.se/backaslov 
Om du har frågor är du välkommen att ringa oss på tel. 0470-410 00 eller skicka e-post till info@vaxjo.se

Äldreboende som möter framtidens behov 

 Illustration på den nya förskolan i Bäckaslöv

Läs mer om äldreboendet på: www.humana.se



Sammhällsinformaton till hushåll 
kring området Bäckaslöv
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Projektledaren 
har ordet 
 
Vi är nu inne på sluttampen när 
det gäller projektering av gång- 
och cykelvägen från Kaptensgatan 
mot Infanterigatan och den nya 
förskolan och vidare västerut mot 
Bäckaslöv. Målsättningen är att 
under september påbörja bygget 
av gång- och cykelvägen och i 
samband med det stänga av biltra-
fiken i tunneln under Infanterivä-
gen.  Under oktober kommer vi att 
göra klart utformningen av själva 
tunneln. 

Vår vision är att öka upplevelsen 
av säkerhet och trygghet genom 
att klä väggarna med upplysta 
björkstammar.

 Detaljplanen för Bäckaslövs andra 
etapp, från Söderleden och väs-
terut ner mot Norra Bergundasjön, 
har nu godkänts av byggnads-
nämnden och kommer i augusti 
att antas av kommunstyrelsen och 
därefter kommunfullmäktige.

Jag vill med dessa ord önska er en 
trevlig sommar! 

Kristina Thorvaldsson

Planering av utomhusmiljö på förskolan Saga 

Vöfab bygger den nya förskolan i området och just nu pågår planeringen av för-
skolans utomhusmiljö med lekmöjligheter och växtlighet. Fasad- och takarbetet 
börjar bli klart och invändigt är installatörerna i full gång med diverse instal-
lationer av rör och kablar för att el, vs och ventilation ska fungera i byggnaden. 
Förskolan beräknas inflyttningsklar i december 2017. Vill du läsa mer om Vöfabs 
byggprojekt gå in på: www.vofab.se 

Växjöbostäders byggprojekt i kvarte-
ret Skärvet rullar på och just nu pågår 
markarbetet vid den nya vårdcentra-
len och flerbostadshuset, samtidigt
fortsätter arbetet med fasaden på 
båda byggnaderna. I vårdcentralen 
håller installatörerna på att installera 
el och VVS medan hantverkarna
i flerbostadshuset arbetar med att 
måla, lägga golv, montera kök och 
inredning.

Från och med den 1 november 2017 
kommer Region Kronoberg ta över 
den nya vårdcentralen. Växjöbostäder 
beräknar att lägenheterna är inflytt-
ningsklara den 1 december 2017. 
Vill du veta mer om Växjöbostäders 
byggprojekt på kvarteret Skärvet gå in 
på: www.vaxjobostader.se 

Förutom bostadsrätterna Skanska 
bygger på området kommer de även 
att bygga hyresrätter som fastig-
hetsbolaget Cartagena nu äger och 
förvaltar. Bostäderna blir i storlek ettor, 
tvåor och treor. Samtliga lägenheter 
har balkong/uteplats och på inner-
gården blir det ett större grönområde. 
Inflyttning juni 2018. Läs mer på: 
www.cartagenainvest.se

Full fart med att måla, 
montera och installera 

40 lägenheter under 
produktion

Hållbart boende i grön stad 

Just nu pågår försäljningen av de 64 
bostadsrätter som Skanska bygger på 
området. Skanskas mål är att skapa 
förutsättningar för ett socialt hållbart 
boende med extra kvalitéer. Det kom-
mer exempelvis finnas ett parkrum 
med möjlighet till enklare odling - i 
”Skärvets trädgård”. Inflyttning våren 
2019. Nyfiken på Skanskas byggprojekt 
gå in på: bostad.skanska.se/sok-
bostad/vaxjo-skarvets-tradgard/


