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MITT FRAMTIDA KONTOR LÄNGS KAJEN 

HAVSNÄRA, STADSNÄRA,  
PENDELNÄRA, KUNDNÄRA. 

Hur vill du att ditt framtida nya kontor 
ska var utformat? Vill du ha havsutsikt 
eller stadsutsikt från ditt kontorsfönster? 
Vill du sitta ensam eller i kontorsland-
skap, vill du känna dig som ute inne eller 
tvärtom? Nu har du möjligheten att vara 
med och forma ditt kontor i Innerham-
nen. 

Kontakta Carina Centrén, tel 0706-47 26 
90 carina.centren@solixx.se, så berättar 
hon mer.

Fokus mot nästa mål.

Efter sommar och semester har vi nu 
fullt fokus på att ta ytterligare steg mot 
slutmålet – de första spadtagen för den 
nya stadsdelen Innerhamnen. Vårt arbete 
nu och framåt är framförallt inriktat på 
tre områden. 

Det är att hitta:  
1. Exploatörer som vill vara med och 
bygga olika typer av fastigheter.  
2: En hotellentreprenör som vill driva 
hotellet och konferensanläggningen.  
3. Företag som vill etablera sig i området. 

Vad som är spännande är att vi redan har 
intressenter inom alla tre områdena men 
som företagare vet vi också att det oftast 
är en lång resa från intresse till dess att 
beslut och avtal tecknats. Det vi också vet 
är att vi måste ha fler aktörer än de som 
hittills anmält intresse. Fler entreprenö-
rer som inser potentialen med att satsa 
i Sölvesborg - kommunen med det bästa 
företagsklimatet i Blekinge. Är du en av 
dem så tveka inte att höra av dig till oss.  

Trevlig läsning!

Carina Centrén
Styrelseordförande Solixx Utvecklings AB

I somras var vi och presenterade Innerhamnen på kommunens inflyttar-
mässa. I samband med det hade vi en tävling och den glada vinnaren var 
Berit Petersson från Falkvik. Hon får nu avnjuta en god middag på Golf-

Krönika Heléne Björklund: Jag är stolt över Sölvesborg.

Jag är stolt över vår kommun och får ofta höra från människor som inte bor här att de 
upplever Sölvesborg som framåt och modernt. Det ger mig och andra råg i ryggen för att 
fortsätta utveckla Sölvesborg, oavsett om vi gör det i rollen som företagare, politiker eller 
utifrån ett annat engagemang. 

Att människor vill bo på en plats är en första och grundläggande förutsättning för att 
skapa en bra kommun med bra välfärd och ett bra näringslivsklimat. Och för att kunna 
erbjuda fler människor möjlighet att bo i vår kommun måste det finnas  
möjlighet att bygga bostäder. Vi vet att det kan vara en lång och omständlig  
process att få fram färdiga detaljplaner, intressenter och kapital. 
Därför började vi redan 2007 planera för  
framtida bostadsområden. 

Läs hela krönikan på www.innerhamnen.se

Innerhamnen i siffror - oktober:

Byggstart  Q4 2017
Boyta   40000kvm
Centrumverksamhet 21 000kvm 
Beräknat antal båtplatser 250
Intressenter bostadskö 146
Följare sociala medier 1243

Vill du ställa dig i bostadskö, eller visa 
ditt intresse för ett framtida kontor eller 
affärslokal. Anmäl dig via www.inner-
hamnen.se

www.innerhamnen.se
info@innerhamnen.se

Facebook: Innerhamnen
Instagram: innerhamnen
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