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Cykelväg över  
Norra Bergundasjön
Under 2016 byggdes ett gångstråk utmed västra standen. Nästa steg, 
för ett sammanhängande stråk runt Norra och Södra Bergundasjön, 
är den cykelväg som ska byggas över Norra Bergundasjöns norra 
spets. Cykelvägen kommer att knyta ihop Bredvik med det nya om-
rådet Bäckaslöv som gör det snabbt för dig att ta dig till Samarkand 
och centrum. 

Längs den nya gång- och cykelvägen kommer det bland annat att 
finnas bryggor, sandstrand och grillplats. 

Kommunens entreprenör beräknas påbörja sitt arbete i slutet av 
oktober 2019. Under tiden som arbetet pågår kommer det att vara 
minimalt med störningar för dig som bor i området. Arbetet med  
cykelvägen kommer att pågå under 2020.

Du får det här nyhetsbrevet för att du bor i närheten av eller i området Bredvik. Med detta nyhets-
brev vill vi informera dig om vad som händer i området.  

Projektledaren 
har ordet...
Hösten är här och flera nya 
byggnationer drar igång i 
Bredvik. Vi vill med detta brev 
informera dig som bor i eller 
i närheten av Bredvik om de 
kommande arbetena. 

Bostadsbyggandet i Bredvik 
är redan i full gång och både 
OBOS, Kärnhem och Eksjöhus 
Bostad är igång med byggna-
tion av sina radhus. APP kom-
mer inom kort att börja bygga 
bostadsrätter. ETC Bygg och 
Växjöbostäder planerar att 
bygga hyresrätter.

Johan Andersson, 
projektledare Bredvik 
Växjö kommun



Utbyggnad av 
gata och VA i 
södra delen
Just nu pågår projektering av 
nästa etapp i södra delen av 
Bredvik. Vi beräknar att utbygg-
nad av vatten och avlopp samt 
gata kommer att ske under 2020. 

Södra delen består främst av 
villatomter som kommer att säljas 
genom tomtkön.

Linje 9 genom Bredvik
Sedan augusti 2019 kör Länstrafiken Kronobergs nya stadsbusslinje, 
linje 9, till Bredvik. Linje 9 har startat i mindre skala men planeras att 
byggas ut efterhand - i takt med att områdena Bredvik och Bäckas-
löv byggs ut. Linjen går från Stortorget och via Marketenterivägen. 
Bussen går upp till var 40:e minut.

Läs mer och sök din resa på www.lanstrafikenkron.se eller i deras rese-
app ”Länstrafiken Kronoberg”.

Villatomter 
till försäljning
Kommunen gick i september ut 
med försäljning av 14 villatomter. 
Villatomterna ligger i mitten av 
Bredvik och säljs med krav på 
medverkan i tomtkön. Tillträde 
till tomterna kommer att ske 
under våren 2020. 

Läs mer på 
www.vaxjo.se/villatomter

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


