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Här är framtidens 
Bäckaslöv 
På bilderna ser du vår vision för hur 
ett framtida Bäckaslöv kan komma att 
se ut. 

Här planeras det för 1200 bostäder, 
kontor/handel, service och en ny 
grundskola. Just nu pågår projekte-
ring av områdets infrastruktur så att 
Bäckaslövs Boulevard, som förbinder 
Storgatan i väster med Söderleden i 
öster, kan börja byggas om cirka 1 år. 
I slutet av mars påbörjas rivningen av 
byggnaderna på förrådstomten vid 
Söderleden. 

Under 2018 kommer de två första 
kvarteren att fördelas och 2020 beräk-
nar vi att bygget kan sätta igång. 

Mer information på: 

www.vaxjo.se/backaslov      |      www.facebook.com/stadsutveckling 

Ovan och nedan till höger: skisser över framtidens Bäckaslöv

Bäckaslöv



Biologisk mångfald och förbättring  
av nya miljöer 
Det är många som vill bo och verka i Växjö. Därför behöver kommunen ibland 
bygga på mark med höga naturvärden. För att inte den biologiska mångfalden 
ska ta för stor skada genomför vi åtgärder som ska få arterna att leva kvar. Med 
färre arter skulle nämligen ekosystemtjänsterna fungera sämre, vilket skulle 
påverka vår välfärd med ren luft, rent vatten och matproduktion. Växjö kommun 
genomför en lång rad åtgärder för att förbättra eller skapa nya miljöer.

Exempel på åtgärder som genomförs här:  

När vi om ett par år vet att våra åtgärderna fungerat kan vi börja bygga.

Här skapas en örtrik blomsteräng, en av åtgärderna för en bättre miljö.

Visste du att...
...Skanska tog det första spadtaget för 
sitt nya projekt ”Skärvets Trädgårdar” 
den 24 januari. Här ska Skanska bygga 
64 svanenmärkta bostadsrätter. Barn 
från förskolan Saga var med och fick 
gräva och plantera träd till området. 

Ny vårdcentral och 
39 hyresrätter
I november tog Region Kronoberg tog 
över den nya vårdcentralen. I samband 
med detta så påbörjades flytten från 
Strandbjörkets vårdcentral till den nya 
vårdcentralen på kvarteret Skärvet.  
Den 23 november öppnades den nya 
vårdcentralen för allmänheten och 
invigning hölls den 9 december med 
tal och bandklippning. I slutet av 2017 
flyttade även de första av Växjöbostä-
ders nya hyresgäster in i kvarteret. 

Läs mer om bostäderna på:  
www.vaxjobostader.se
 

Infanterigatan  
blir gång- och  
cykelväg
Just nu arbetar byggentreprenören 
NCC för fullt med ombyggnationen 
av Infanterigatan till en gång- och 
cykelväg. Förutom ny belysning och 
kompletterande trottoarer så kommer 
tunneln att få ett helt nytt utseende. 
Tunneln beräknas klar innan påsk.

Cartagena bygger 40 hyresrätter på 
kvarteret Skärvet

Hallå där Börje Hed,
delägare Cartagena

Ni ska bygga 40 svanenmärkta 
hyresrätter på kvarteret Skärvet, i 

storlek två till tre rum och kök. 

Vad händer i projektet just nu?  

Just nu monteras köken och lägenhe-
terna målas invändigt. Inom två veckor 
kommer murarna att vara klara med 
de teglade fasaderna. Under vecka 7 
påbörjas markarbetena med gångar 
och planteringar.

Vilken målgrupp vänder ni er till?  

 Vi vänder oss till alla som vill hyra en 
modern citynära lägenhet med hög 
standard.

Vad är unikt med era lägenheter?  

Den höga standarden, den tilltalande 
designen och det kloka miljövalet. Alla 
lägenheter är av ”bostadsrättsstan-
dard” med bland annat vägghängda 
toaletter, golvvärme i badrum och 
stenbänkskivor i köken. Vi blir också 
först i Växjö med helt underjordisk 
sophantering.

När beräknas lägenheterna vara 
klara?  

Lägenheterna beräknas inflyttnings-
klara i början av juni 2018.

Varför valde ni att bygga i Bäckaslöv?  

 Vi gillar det citynära läget med mindre 
än 800 meter till stationen.

Läs mer på: www.skarvet.se 

En torftig fotbollsplan till en örtrik blomsteräng.  

Gamla ekar och tallar röjs fram för att återskapa en värdefull 
naturbetesmark.  

Spridningskorridorer skapas för att bin, fjärilar och andra insekter 
ska hitta varandra och få tillgång till ett större livsutrymme.  

Kristina Thorvaldsson (Växjö kommun) 
och Ann-Louice Olofosson (Skanska) tog 
det första spadtaget.


