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VÄLKOMMEN - DU LÄSER
NU VÅRT ALLRA FÖRSTA
NYHETSBREV!
Vår ambition med nyhetsbrevet är att
hålla dig informerad om utvecklingen av
Sölvesborgs nya stadsdel – Innerhamnen. Det kommer vi bland annat att göra
genom att ge dig fakta och information
om själva projektet och genom personers
berättelser som på ett eller annat sätt
har anknytning till stadsdelen.

Statusläge för projektet Innerhamnen i
oktober. I september 2014 fattade Byggnadsnämnden beslut om att godkänna
planförslaget och att överlämna det till
kommunfullmäktige för antagande. Läs
mer på www.innerhamnen.se/status.
Innerhamnen i siffror - oktober:
Byggstart		 2017
Boyta			40000kvm
Kommersiell yta		
20000kvm
Intressenter bostadskö 116
Följare sociala medier
375

Innerhamnen är en stadsdel med enastående möjligheter för såväl bostäder,
kommersiella lokaler, offentliga rum som
marina. Genom områdets närhet till hav,
centrum och kommunikation och med
stadsdelens planerade extraordinära
utformning, kommer det att skapas
engagemang och uppmärksamhet långt
utanför Sölvesborgs gränser.

”Innerhamnen är ett av de mest intressanta bostadsprojekten i södra Sverige.
Kombinationen av boende direkt vid
havet och vid järnvägsstationen och den
fina stadskärnan är enastående. Därför är
vi mycket inspirerade på att skapa hyresrätter i Innerhamnen.

Vi hoppas att du kommer finna detta av
intresse och att du gärna tipsar andra om
vårt nyhetsbrev. Andra som du tror vill ta
del av, och följa utvecklingen i Sölvesborg.

Våra ambition är små lägenheter med
fokus på singlar och par, och vi vill köra
igång så snart det är möjligt.”

Carina Centrén
Styrelseordförande
Solixx Utvecklings AB

SÖLVESBORGSHEMS VD JOHAN BRAW

I somras var vi och presenterade Innerhamnen på kommunens inflyttarmässa.
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med det hade vi en tävling och den glada vinnaren var Berit Petersson från Falkvik. Hon får
nu avnjuta en god middag på Golfkrogen samt en fri registrering i vår bostadskö.
Det är både kallt och regnigt när vi träffas vid Innerhamnen en oktoberförmiddag. Men
trots kyliga vindar har Berit bara glada minnen av havet och hamnen. – Jag är född och
uppvuxen i Falkvik, nere vid ytterhamnen. Jag har alltid älskat havet. Som liten satt jag och
tittade på trafiken ute till sjöss tillsammans med mina syskon, mor och far.
Jag vill bo så att jag kan se havet, då känner jag mig hemma...
Läs hela intervjun på:
http://www.innerhamnen.se/berit

Facebook: Innerhamnen
Instagram: innerhamnen
Twitter: @innerhamnen
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