Fullmäktige sa ja till nytt stads- och stationshus
Idag, 21 november, tog kommunfullmäktige beslut om nytt stads- och stationshus. En majoritet
röstade för förslaget och snart startar byggnationen.

Beslutet togs efter en omröstning där 34 av 61 ledamöter röstade för byggnation av nytt stadsoch stationshus.
-

Det är ett viktigt beslut för Växjö och för utvecklingen av stationsområdet. Nu kan vi fokusera
på att skapa en hållbar arbetsmiljö för våra medarbetare, en tillgänglig plats för
kommuninvånarna och en station som uppfyller alla behov som finns hos resenärer och
besökare, säger Per Schöldberg (C), Växjö kommun.

-

Växjö är ett viktigt regionalt centrum som många reser till för arbete, vård och studier.
Nuvarande stationshus räcker inte till för en stad som Växjö som vill främja hållbart resande.
När man kombinerar detta med ett nytt stadshus, får vi möjlighet att skapa en ny spännande
mötesplats som vi kallas Växjös vardagsrum. Det är viktigt att det finns mötesplatser som är
öppna för alla. Det är bra att vi bygger ett nytt stads- och stationshus som visar att vi
verkligen är Europas grönaste stad, sa Cheryl Jones Fur (MP) under debatten i
kommunfullmäktige

Nu kommer bygglovsansökan för den tillfälliga stationen att lämnas in och planen är att bygget av en
tillfällig station påbörjas i januari. Stationsbyggnaden rivs i mars och då startar bygget av det nya
stads- och stationshuset. Beslutet innebär även att 250 nya bostäder kan börja byggas där det
befintliga kommunhuset idag ligger.
Preliminär tidplan för projektet
November 2017
Bygglovsansökan lämnas in för byggnation av tillfällig station.
Januari 2018
Nu börjar bygget av tillfälligt stationshus. Den tillfälliga stationen placeras på västra stationsområdet, vid
Västerbron.
April 2018
Nu rivs nuvarande resecentrum och bygget av det nya stads- och stationshuset startar.
Årsskiftet 2020/2021
Nu är det nya stads- och stationshuset klart med cirka 600 arbetsplatser, Växjös nya station och Växjös
vardagsrum.

För mer information och intervjuer:
Per Schöldberg, kommunalråd (C), Växjö kommun Telefon: 0708–69 49 25
Ove Dahl, projektledare stadshuset, Växjö kommun Telefon: 0705-73 38 14

