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2015 - året då viktiga beslut
kommer fattas!
Så här drygt en månad in på ett nytt år
är känslan att 2015 är ett år som kommer innefatta många viktiga beslut för
Innerhamnen och för Sölvesborg. Det blir
året då detaljplanen för vår nya stadsdel
fastställs och vårt arbete går in i en helt
ny fas.
Vi kommer ta flera steg mot förverkligandet av Innerhamnen till den nya stadsdel
i Sölvesborg där bostäder, hotell och nya
mötesplatser kommer finnas. Alla i en
miljö där man kommer ha havet som
granne. Det som ska bli ”Livet längs kajen”. Och du vet väl att du kan sätta upp
dig på kölista till ditt framtida boende i
Innerhamnen redan nu? Det gör du här:
http://www.innerhamnen.se/lagenheter/

Under hösten 2014 fattade Byggnadsnämnden beslut om att godkänna
planförslaget för den nya stadsdelen
Innerhamnen. Enligt planerna kommer
kommunfullmäktige att fatta beslut om
detaljplanen i mars.
Innerhamnen i siffror - februari:
Byggstart		
Q4 2017
Boyta			40000kvm
Centrumverksamhet
21 000kvm
Intressenter bostadskö 121
Följare sociala medier
806

INNERHAMNEN - EN FRAMTIDSFRÅGA FÖR SÖLVESBORG

Vad har en investering i en ny stadsdel för
betydelse för en stad och vilka blir de dynamiska effekterna? Ökad mobilitet ger
större möjligheter att frikoppla arbetsort
från bostadsort och ökade inkomster
ger ökad efterfrågan på bekvämligheter.
Sölvesborg har genom sitt läge alla förutsättningar. Allt från naturen och vattnet,
till infrastrukturen och den stadsnära
lokaliseringen av stationen.

Sölvesborgs utveckling och framtid engagerar många. Det kan du läsa mera om i
detta nyhetsbrev och det är helt okej om
du tipsar andra om vårt nyhetsbrev.
Trevlig läsning.
Carina Centrén
Styrelseordförande
Solixx Utvecklings AB

Läs mer från föreläsningen med Martin
Andersson, professor i nationalekonomi.
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Berit Petersson från Falkvik. Hon får nu avnjuta en god middag på Golf-

Vem är jag? Jag är byggentreprenör och företagsledare i min yrkesroll. Jag har verkat inom
olika branscher men mest har det varit bygg, fastighetsutveckling och företagsledning.
Detta har skaffat mig erfarenhet av en mängd olika projekt, främst i Sverige men även utomlands. Att som entreprenör få starta, driva och färdigställa en projektidé är sporrande. I
det här projektet är jag vd för SOLIXX Projekt AB och har rollen som projektledare.
Om jag själv ämnar flytta in? Ja, naturligtvis! En lägenhet i centrum med
havsutsikt från fönstret. Jag står redan på kö-listan.
Ställ dig där du också!
Läs mer om Eskils tankar kring projektet.
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