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Två JA för framtiden i
Sölvesborg!
Kommunfullmäktige godkände vid sitt
möte den 4 maj detaljplanen och exploateringsavtalet för den nya stadsdelen
Innerhamnen i Sölvesborg. Ett beslut
som visar på framåtanda och en vilja att
utveckla Sölvesborg till en attraktiv kommun för boende och besökare. Men även
en stad som vill utveckla sitt näringsliv.

Den 4 maj godkände kommunfullmäktige
detaljplan och exploateringsavtal.

Innerhamnen i siffror - maj:
Byggstart		
Q4 2017
Boyta			40000kvm
Centrumverksamhet
21 000kvm
Beräknat antal båtplatser 250
Intressenter bostadskö 130
Följare sociala medier
1158

Det känns fantastiskt att vi nu nått så
långt, att modiga och framåtsträvande
politiker antagit planen för Innerhamnen.
Det är helt klart den viktigaste händelsen
i vårt projekt. Än är vi inte framme vid
målsnöret men betydligt närmre realiseringen av den nya stadsdelen.

Viktiga byggstenar på plats för ett
unikt projekt!

Vi gläds åt att det nu skrivs om oss och
Innerhamnen i media över hela landet.
Och med det läget som stadsdelen har
kommer det bara bli fler och fler som
inser vilka möjligheter som erbjuds.

- Beslutet är ett stort framsteg i förverkligandet av vårt projekt, säger Eskil Arnoldsson, projektledare och delägare i Solixx. Det innebär att vi nu kan sätta fokus
på realiseringen av den nya stadsdelen
Innerhamnen. Med det menar vi allt från
att knyta upp exploatörer som ska bygga
fastigheter, infrastruktur och marina till
företag och privatpersoner som vill verka
och bo i Sölvesborg.

Vill du tillbringa din framtid som invånare
eller företagare längs kajen? Tveka inte
att kontakta oss. Vi berättar gärna mer.
Trevlig läsning!
Carina Centrén
Styrelseordförande Solixx Utvecklings AB

Läs mer på www.innerhamnen.se
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om vår nya stadsdel. Vi delade monter med Sölvesborgs kommun och Sölvesborgshem,
två aktörer som tillsammans med oss tycker att det är viktigt att sprida kännedomen om
Sölvesborg och vilken fantastisk plats det är att bo och leva på.
Dragplåstret var vår tävling som gick ut på att bygga torn med klossar. Det var många som
prövade lyckan, men vinnande ur den striden gick Melinda Ymsén från Kristianstad som
lyckades med utmaningen att bygga inte mindre än 174 cm. Grattis Melinda!
Vi skäms inte heller för att ”nya” Arga snickaren som var på plats,
hälsade på oss i montern och tyckte att vårt projekt lät otroligt
spännande. Vem vet, kanske får han ett uppdrag
hos någon av våra kommande inflyttare ...
Se samtliga vinnare på vår hemsida www.innerhamnen.se
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