Telestadshöjden
Områdesinformation maj 2020
Du får det här nyhetsbrevet för att du som bor i närheten av nya bostadsområdet Telestadshöjden.
Med detta nyhetsbrev vill vi informera dig om vad som händer i området.

BoKlok Kv. Alven, parhus

Nya bostadsområdet
Telestadshöjden växer fram
I juli förra året blev detaljplanen för det nya bostadsområdet Telestadshöjden godkänd. Det är Skanska som äger den största delen av den
byggbara marken men Växjö kommun kommer, med start i sommar,
att börja bygga ut vatten- och avloppsledningar samt gator i västra
delen av området. Under tiden som arbetet pågår kommer påverkan
för dig som bor i närheten att vara begränsad. Utbyggnaden kommer
att ske i två etapper, varav den första etappen förväntas vara klar i
början av 2022.

Ny cirkulationsplats

För ökad säkerhet och bättre trafikflöde kommer kommunen under
sommaren att anlägga en ny cirkulationsplats på Torparvägen, vid
korsningen in mot Seglarvägen. Den nya huvudgatan genom
Telestadshöjden kommer att ansluta mot cirkulationsplatsen från
söder. Cirkulationsplatsen beräknas vara klar i september 2020.

40 nya villatomter
Kommunen kommer att ta
fram cirka 40 villatomter som
kommer att säljas med krav
på medverkan i kommunala
tomtkön.
Villatomterna kommer att
komma ut till försäljning under
våren 2022.
Läs mer på
www.vaxjo.se/villatomter.

Internationella Engelska Skolan öppnar skola
Skanska ska bygga en ny grundskola
i Telestadshöjden för 600 elever som
beräknas vara klar till höstterminen
2022. Ett hyresavtal har tecknats
med Internationella Engelska Skolan.
Grundskolan planeras bli tvåparallellig med årskurserna F-9 och
fritids. Kön till IES kommer att öppna
i februari 2021.
Skolan är cirka 5 400 kvadratmeter
fördelat på fyra våningar. I anslutning
till skolan kommer även en förskola
och en idrottshall att byggas. Byggstart är planerad till sommaren 2020
Läs mer på www.engelska.se

BoKlok Pysslingen, lägenheter

Skanska bygger bostäder
Skanska och BoKlok kommer att bygga bostäder på Telestadshöjden i flera etapper. De första
bostäderna kommer att byggas av BoKlok. BoKlok, som är ett samarbete mellan Skanska och
IKEA, kommer att bygga ett kvarter med 48 lägenheter samt 19 rad-, par- och kedjehus i det
nya bostadsområdet. Säljstarten för båda dessa projekt är planerad till i början av juni 2020.
Inflyttning kommer att ske hösten 2021.
Mer information hittar du på www.boklok.se/telestadshojden.

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

