Här kan du läsa om vad som händer i och omkring området
under tiden vi bygger i Vikaholm. ”Vikaholm” ges ut av Växjö
kommun.
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nya bostadsrätter i vikaholm
I höst lämnade Bygga Bostäder in ett bygglov
för att bygga nya bostadsrätter i Vikaholms
sydvästra del. De kommer att bygga sex
stycken huskroppar i fyra våningar med stora
balkonger, och sammanlagt blir det tolv
bostäder i varje hus. Det är första bostäderna
företaget bygger i Växjö
– Växjö är en expansiv ort och intresserar många
byggare. Vikaholm i sig är en intressant ny stadsdel
med ett trevligt miljötänk med närhet till sjö och
strövområden, svarar Jenny Kjellsson, svensk fastighetsförmedling, på frågan varför man valt just Växjö
att bygga i.
Det ska finnas gott om markytor kring husen som ger
umgängesytor och kanske också en kolonilott till den

som är intresserad av odling. I bygglovet finns även
en lekplats inritad på båda tomterna. Byggstarten är
planerad till 2016 men redan nu har försäljningen av
bostäderna startat. Planerad inflyttning i husen är vår/
sommar 2017.

Vikaholmsallén blir nu allé
277! Så många träd av sorten kärrek ska nu planteras längs med Vikaholmsallén. Avståndet mellan
träden kommer att vara 12 meter. Vikaholmsallén
är områdets centrala gata. Med träd på båda sidor
av gatan är tanken att den som kör här lätt ska
kunna följa allén för att orientera sig i området.
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Text: Malin Karlsson

KARTA ÖVER
PLANERAD OCH
FÄRDIG BEBYGGELSE
Det finns en karta publicerad på vår
hemsida över planerad och färdig
bebyggelse i Vikaholm. Där kan
du följa vem det är som bygger på
de olika tomterna och när deras
projekt beräknas vara klart. Denna
karta kommer att uppdateras i takt
med att området byggs ut och nya
byggherrar kommer in i projektet.

Vikaholm för 3 000 år sedan
Sommaren 2015 genomfördes en arkeologisk undersökning i
Vikaholm och några mycket intressanta fynd gjordes. Bland annat
hittades ett känt skålgropsblock, som är en sten med hällristningar,
och dessa brukar dateras till bronsåldern eller äldre järnåldern.
–Möjligen kan delar av de påträffande lämningarna ses som spår efter
fester eller rituell aktivitet, detta speciellt eftersom skålgropar ofta tolkas
vara kopplade till riter, säger Andreas Emilsson som är arkeolog vid Kalmar läns museum.
I området som undersöktes hittades också spår av ett hus.
–Att det var ett hus gick att se på nedgrävningarna efter de stolpar som
burit upp väggar och tak. Huset var runt 30 kvadratmeter stort, berättar
Andreas Emilsson.
Här hittades även ett aktivitetsområde med eldstäder och så kallade kokgropar. En kokgrop var en form av enkel nedgrävd ugn där uppvärmda
stenar lades tillsammans med exempelvis mat. Mindre fyndmaterial som
keramik och stenverktyg upptäcktes också i undersökningen.
Arkeologen Andreas Emilsson uppskattar att fynden bör vara från 1 000
f.kr – 100 e.kr, alltså mellan 2 000 – 3 000 år gamla. Dessa arkeologiska
lämningar är nu dokumenterade. Det innebär att den aktuella platsen är
klar att bebygga och nya hus och människor kan skapa ny historia här.
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vi ändrar i detaljplanen
Ett av storkvarteren i Vikaholm är nu
tänkt att bebyggas med villor istället
för flerbostadshus som var tanken från
början. Behovet av fler villatomter i
Växjö är stort och därför kommer vi
göra en ändring i detaljplanen för
Vikaholm. Detta förslag kommer att
vara ute för samråd under december
månad. Tanken är att det ska bli 18 nya
villatomter i det inringade området.
Läs mer på www.vaxjo.se/vikaholm

BYGGHERRARNA i OMRÅDET:

www.myresjohus.se/vaxjo
www.gbjbygg.se/bostad/vikaholm-etapp-1
www.byggabostader.se/projekt
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