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I juni drar arbetet med Torparängens  
nya park igång igen 
I juni fortsätter den parkentreprenad som så abrupt fick pausas i mars 2018. I ett första skede fortsätter 
schaktningsarbetet för att övergå till anläggningsentreprenaden av lekplats, friskvårdsytor och olika typer 
av sitt- och mötesplatser. Under arbetet kommer Växjö kommun att använda den grusade fotbollsplanen i 
områdets södra del som etableringsyta för maskiner, material och för byggbod. Grusplanen kommer sedan 
att göras iordning med vändplats samt för boulespel och sittplatser.  

– Parken kommer att bli en pärla för såväl nyinflyttade på Torparängen som boende på norra Teleborg, 
säger Kristina Thorvaldsson, projektledare på Växjö kommun.

Fram till sommaren görs mindre gatuarbeten på Minnesvägen och på den allmänna parkeringsytan. Det 
handlar om komplettering av trottoarer och gatsten samt asfaltering av parkeringsyta.

Arbete med ritningarna för den nya begravningsplatsen pågår 
Just nu arbetar Växjö fastighets- och kyrkogårdsförvaltning med ritningarna för den nya begravningsplat-
sen. Om allt går vägen planerar man för en successiv byggstart under hösten 2019.

För mer information om begravningsplats kontakta Mats Lindblad som är fastighetschef på 
Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen, Svenska Kyrkan i Växjö tel. 0470-704814.



Fagnes är näst på tur för inflyttning

På Torparängens gamla fotbollsplan håller BRA att färdigställa 11 
radhus för företaget Fagnes räkning. Under juni kommer de första 
flyttlassen med förväntansfulla nybyggare. Försäljningen av den an-
dra etappen, brf Fotbollsplanen, är påbörjad och inflyttning i dessa 
resterande 12 radhusen är beräknad till årsskiftet 2020/2021.

Läs mer på www.fagnes.se

SverigeBogården och 
Derome köper de sista 
kvarteren på  
Torparängen

Växjö kommun har nu tecknat 
avtal med SverigeBogården och 
Derome för de resterande två 
kvarteren på Torparängen, 
Fotbollen 1 respektive Klubbstu-
gan 1. Båda företagen är ange-
lägna att komma igång med sin 
byggnation. 

Sverigebostäder kommer att 
bygga 20 bostadsrätter i två 
våningar längs med Torparvägen. 

– Vi har bearbetat vårt förslag 
från markanvisningsskedet och 
har nu en produkt vi känner 
oss trygga med och som vi tror 
kommer att tas väl emot bland 
Växjöborna, säger Åsa Norberg, 
VD på Privatbostäder och som är 
delägare i SverigeBostäder.

Derome står i startblocket för en 
något större byggnation.

– Vi siktar på cirka 150 lägen-
heter som kommer att fördela sig 
på villor, hyresrätter och bo-
stadsrätter och vi kommer att be-
bygga kvarteret i etapper, säger 
Anders Wennerström, projektchef 
på Derome.

Du kan läsa mer om projekten på; 

www.sverigebogarden.se/aktu-
ella-projekt/brf-angsblomman-
vaxjo/ 

www.deromemarkbostad.se/sok-
bostad/kronoberg/vaxjo/furuta-
gavlar

Förskolan klar i juli

På uppdrag av The Pure Circle har GBJ Bygg under ett års tid ar-
betat med den nya förskolan. Nu är bygget inne i sin sista fas och 
fokus ligger på att färdigställa interiören men även utemiljön. I juli tar 
Denbro över driften av byggnaden och de första barnen beräknas 
kunna börja i augusti.

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

Lyckosam inflyttning för Bovieran
I slutet av februari var det äntligen dags för inflyttning i Bovierans 
nya lägenheter på Torparängen. Totalt står 54 lägenheter klara 
och endast en handfull återstår att sälja till intresserade spekulan-
ter. Den gemensamma innegården är klar och har fått en hel del 
uppmärksamhet. Lite arbete återstår för att få utemiljön i fint skick. 
Bland annat ska träd planteras och gräsmatta läggas innan projek-
tet är helt klart. 


