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Ny byggaktör
satsar på Bredvik
Här planerar Värendshem AB att
bygga tre flerbostadshus med totalt 51 lägenheter. Varje huskropp
kommer att bestå av lägenheter,
tvåor och treor. Utgångspunkten
för bostadsbygget är att ta vara
på platsens karaktär med hänsyn
till närheten av Norra Bergundasjön, naturlandskapet och
gestaltningen för det nya området.
Husen kommer att byggas i fyra
våningar plus vind i trämaterial när
det gäller konstruktion. Samtliga
balkonger och uteplatser kommer
att ha sjöutsikt och på framsidan av huset ska det finnas en
gårdsyta med odlingar, fruktträd
och gemensamma gräsmattor.
De boende har möjlighet att få en
egen odlingslott och det kommer
att finnas en gemensam uteplats
för social samvaro. Planerad försäljningsstart november 2017.
Läs mer på: www.varendshem.se

Hallå där
Johan Markensten
projektutvecklare Värendshem AB,
1. Ni kallar området för
Sjöspegeln, var kommer det namnet ifrån?
– Av utsikten som du får från de övre
planen på huset när du ser Norra
Bergundasjöns fantastiska sjöspegel.
2. Vilken målgrupp bygger ni för?
– Boendet passar alla som vill bo nära
naturen men vill ha närheten till exempelvis skola, handelsområde och
staden samt bra kommunikation med
riksvägen runt hörnet.
3. Varför valde ni att bygga på
Bredvik?
– Vi har ett intressant byggkoncept
som passar perfekt till den tomt vi
gjorde ansökan till. Vi ser också Bredvik som en oas i naturen men ändå
med närhet till staden.

4. Vilken typ av boende
erbjuder ni?
– Vi kan erbjuda tvåor, treor och fyror,
både bostadsrätter och hyresrätter.
5. Vad händer nu?
– Vi väntar på tillgång till marken
samtidigt som vi upphandlar byggnation av husen. Vi har dessutom
kontakt med mäklare. inför försäljningsstart.

vaxjo.se/bredvik • facebook.com/stadsutveckling

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

Produktion: Växjö kommun, kommunikationsenheten, 2017-09

OBOS planerar för bostäder med lekfull utformning
OBOS planerar att bygga 8 stycken parhus i två plan och 28 bostadsrätter fördelade i 7 stycken
treplanshus på Bredvik. Lägenheterna kommer att bli 58 till 125 kvadratmeter. Bostäderna kommer
att ha både stomme och fasad i trä med uteplatser och trädgårdar som kommer att skapa en lummig
och sammanhängande gårdsmiljö i hela kvarteret. Fasaderna förväntas få en lekfull utformning med
fönster som varierar i storlek och placering. OBOS ambition är att skapa moderna radhus med traditionella inslag. Inspiration till färgsättning och byggnadsmaterial är taget från omgivning. Planerad
byggstart årsskiftet 2018/2019.
Läs mer om projektet på: www.obos.se/sok-bostad/elins-tradgardar

Vi bygger gator och
ledningar
Som ett steg i ledet att utveckla
området med bostäder behöver vi först bygga gator och
lägga ledningar för vatten, el
och fiber. Området söder om
den nya grundskolan är just nu
en byggarbetsplats och inhägnat mot skolan. Detta innebär
att det kommer att passera
byggtrafik som ska ta sig in och
ut på området. Vi vill därför
påminna om att det är extra
viktigt att vara uppmärksam
när du rör dig på området till
och från skolan.
Gång- och cykeltunneln står
klar och vi hänvisar dit.

En plats för lek och rekreation
I Bredvik planeras det även för två större
lekplatser i anslutning till skolan och i
de centrala delarna av området. Här
ska det också vara möjligt att utöva
friluftsändamål och odling. Visionen är att lekplatserna ska utformas efter ett tema med anknytning till området.
Förutom lekplats och odlingsmöjligheter är även stora delar av
gångstråket utmed västra stranden
på Bredvik klart. Det kommer dessutom att byggas en gång- och cykelväg
över sjöns norra spets som knyter ihop
Bredvik och förkortar vägen till Samarkand
och centrum. Just nu pågår utredning inför
byggnation.

