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Här kan du läsa om vad som händer i och omkring området
under tiden vi bygger i Vikaholm. ”Vikaholm” ges ut av Växjö
kommun.

UTEVISTELSE OCH TRÄDGÅRD I FOKUS  
PÅ NYA VÅRDBOENDET
Första oktober öppnar Attendo livsstilsbo-
endet Vikaholmsallén i Vikaholm. Ett boende 
med 54 lägenheter som har utevistelse och 
trädgård som koncept.

– Äldreboendet är ett ”särskilt boende” mot somatisk 
vård för äldre personer som av olika anledningar be-
höver hjälp och inte kan bo hemma längre, berättar 
Magnus Linderos på Attendo som är verksamhetschef 
för vårdboendet i Vikaholm. 

På boendet bor man i en egen mindre lägenhet. 
Personal kommer att finnas på plats dygnet runt 
och erbjuder vård och service anpassad efter varje 
persons behov och förutsättningar. Det kommer att 
finnas möjlighet till både permanentboende och 
kortidsboende.

Anledningen att man valde att bygga boendet i Vika-
holm har med läget att göra. 

– Eftersom Vikaholm ligger i ett naturskönt område 
finns det oändliga möjligheter att njuta av friluftslivet 
genom bland annat skogspromenader, svamp- och 
lingonplockning, utflykter och fisketurer i närliggande 
sjöar. Det gör att vårt koncept utevistelse och träd-
gård passar in och går att utveckla här, säger Magnus 
Linderos. 

I trädgården utanför boendet kommer det att fin-
nas ett växthus där man kan koppla av året om 
eller ordna roliga fester. Ett utegym erbjuder olika 
träningsmöjligheter samtidigt som det finns pro-
menadslingor för den som bara vill ägna sig åt mer 
traditionell gångträning. 

Den som vill ha en plats på Vikaholmsallén kontaktar 
sin kommun för att få ett beslut om  äldreomsorg. 
Där får man prata med en handläggare som gör en 
utredning tillsammans med den sökande. Sedan kan 
man själv söka en plats på Vikaholmsallén enligt LOV, 
lagen om valfrihet.



VIKAHOLM FORTSÄTTER ATT VÄXA
Många bostäder byggs nu i Vikaholm och flera av dem kommer att stå 
färdiga under 2015. Samtidigt pågår arbetet för fullt med att bygga ut 
fler gator. Därför är Vikaholm just nu en stor byggarbetsplats och vi hop-
pas att du som bor i området kring Vikaholm har överseende med detta.

I början av juni är Vikaholms entrétorg klart. Ett torg som är tänkt att 
skapa en fin infart till området med mycket grönt, bänkar, cykelställ och 
busshållplats. 

I november släpptes 15 villatomter på Ulla-Britt Söderlunds väg som 
är belägen söder om parken Savannen. Just nu är elva av tomterna 
sålda, tre reserverade och en ledig. Kontakta gärna Ing-Marie Bäckström 
0470-410 00 om du har frågor om tomtkön.

FÖRSTA HYRESRÄTTERNA 
KLARA TILL HÖSTEN
Nu byggs de första hyresrätterna i 
Vikaholm. Det är K-fastigheter som 
bygger 22 hyresrätter i storlek 2–4 rum 
och kök längs med Vikaholmsallén. 
Lägenheterna beräknas vara inflytt-
ningsklara i oktober. 
Läs mer på www.k-fastigheter.se 

KARTA ÖVER PLANERAD OCH FÄRDIG BEBYGGELSE
Nu 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. 

Följ oss gärna på  

facebook.com/vikaholm 

eller twitter.com/vikaholm
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BYGGHERRARNA I OMRÅDET:

www.myresjohus.se/vaxjo
www.karnhem.se/vikaholm
www.skanska.se/vikaholm
www.gbjbygg.se/bostad/vikaholm-etapp-1
www.k-fastigheter.se


