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1990-talet

1990 Vöfab bildas – 46 anställda

1991 Köper de första fastigheterna – fyra gymnasieskolor, 
brandstationen, Larmet

1992 Köper 15 fastigheter, därav 13 skolor 

1993
• Flyttar in i Vöfab-huset i april
• Köper ytterligare 12 fastigheter

1994 Bygger till Bäckaslövskolan och Bokelundskolan

1995 Startar ett tre-årigt ventilationsprojekt på 
Kungsmadskolan
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1990-talet

1996
• Vöfabs första miljöprogram antas
• Katedralskolan får ny matsal
• Bygger förskolan Villekulla

1997
• Inför källsortering och börjar bygga miljöhus
• Köper de första fordonen som drivs med rapsolja

1998
• Installerar solfångare på simhallen
• Delar av Sigfridshemmet blir familjecenter

1999 Planterar 600 milleniumträd på fyra fastigheter
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2000-talet

2000
• Köper torpen på Teleborg
• De första etanolbilarna inhandlas

2001
• Den stora ombyggnaden av Fagrabäckskolan blir klar
• Ett miljöledningssystem och en miljöpolicy antas

2002 På uppdrag av kommunen byggs Evedals värdshus och 
Kaskad i Folkets park upp efter bränderna

2003 Tillbyggnaden av biblioteket och ny räddningscentral klara

2004
• Vöfabs första matavfallskvarn installeras på Teknikum
• Äventyrsbadet i simhallen och Hovshaga sporthall blir klara  
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2000-talet

2005 Köper Solvändan

2006
• Reception i Vöfab-huset och eget växelnummer
• Köper det första biogasdrivna fordonet

2007
• Miljödiplomerade
• Högstorpskolan klar – första hela skolan vi byggt
• Köper den första el-bilen

2008 Första solcellsanläggningen i drift – på Kungsmadskolan

2009
• Fastighets- och byggservice flyttar i april till Hammargatan
• Östra Lugnets skola och Pilbäckstorget blir färdigställda
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2010-talet

2010 Köper Utvandrarnas hus och Kulturarvcentrum

2011
• Araby park arena och förskolan Kometen klara
• Köper Växjö Teater

2012 Nytt varumärke och ny grafisk profil

2013 Bussdepån, ombyggnad av Norregårdskolan, tillbyggnad av 
Kulturarvcentrum och nytt klubbhus på sportfältet Teleborg klara

2014
• Mångfaldscertifierade
• Vikaholms förskola, tillbyggnad på Kungsmadskolan och 

förskolan Paletten färdigställda  
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2010-talet

2015 Första byggnaden som certifieras enligt Miljöbyggnad – Vikaholms förskola   

2016 Lillestadskolans nya kök och matsal samt Linnéparkens förskola blir klara

2017
• Ny utemiljö på Hammargatan
• Förskolan Saga och Pär Lagerkvistskolan/förskolan färdigställda
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2010-talet

2018 
• En uppförandekod antas
• Bygget av Växjö station och kommunhus startar
• Säljer Bergundaskolan, kommunhuset och köper Idrottshuset
• Elin Wägnerskolan samt om- och tillbyggnaden av Ljungfälleskolan klara

2019
• Gym på Hammargatan
• Generationsväxlingen tar fart
• Vallvikens förskola, ny klätterhall i Idrottshuset och

nya lokaler för restaurang- och livsmedelsprogrammet 
på Kungsmadskolan färdigställda  



www.vofab.se

2020

Vöfab…
… har 68 anställda
… äger och förvaltar cirka 350 000 kvadratmeter
… äger 92 fastigheter – främst skolor och förskolor
… har en beräknad årsomsättning på cirka 400 miljoner kronor


