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Äntligen öppnar Pub Tjyven! 
Varför vänta med att öppna en pub till 
den nya stadsdelen är klar? Sagt och gjort 
vi kör igång en pub sa styrelsen för Solixx.

Under ett halvårs tid har lokalen anpas-
sats och möblerats samt behövliga till-
stånd sökts. Och nu står Pub Tjyven klar 
för att ta emot sina gäster. Premiären blir 
den 25 mars. Välkommen!

Program för Pub Tjyven »

Vill du hyra Pub Tjyven, mer information 
hittar du här »

Vi ser fröna gro.

Vi går mot vår och vi kan glädjande notera 
att de frö som vi planterat börjar gro och 
växa. Så även för oss som arbetar med 
Innerhamnens förverkligande. Nu möter 
vi allt fler som vill vara med och se till att 
Innerhamnen växer upp som en ny stads-
del i Sölvesborg. 

I våra kontakter med tänkbara exploatö-
rer och de som funderar på att etablera 
verksamhet i Innerhamnen möts vi av 
entreprenörer som ser Sölvesborg som 
en intressant stad att verka i. Vi möter 
även andra som nu inser att Innerham-
nen kommer växa fram till en fantastisk 
stadsdel för alla, såväl stora som små.  

Nu gäller det att vårda de frö som vi 
sått så att vi kanske redan under året 
kan berätta när de första spadtagen blir 
verklighet.

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-

Ett hotell utöver det vanliga!
I arbetet med att skapa en kreativ, levande och modern stadsdel vid havet har Solixx redan 
från början samarbetat med White Arkitekter AB. Flera förslag på hur Innerhamnen kan 
komma att se ut har tagits fram. Fantastiska förslag tycker vi.  
De senaste skisserna är över hur hotellbyggnaden och en kontorsbyggnad kan tänkas se 
ut. De ger mersmak och vi hoppas att de skapar ännu större intresse för Innerhamnen. Fler 
skisser hittar ni här. Och inom kort kommer ni att få läsa mer om samarbetet.   

Det hotell som kommer byggas i Innerhamnen kommer vara något utöver det vanliga.  
Med en placering direkt i anslutning till havet blir det oslagbart. Hotellet är  
tänkt att omfatta ca 100 rum samt inkludera en konferensdel  
som kan användas till allt från konferenser och möten till  
kulturevenemang. 

Läs mer på www.innerhamnen.se

Innerhamnen i siffror - mars:
Byggstart  Q4 2017
Boyta   40000kvm
Centrumverksamhet 21 000kvm 
Beräknat antal båtplatser 250
Intressenter bostadskö 155
Följare sociala medier 1395

Vill du ser vår tidsplan för projektet?
Läs mer här » 

www.innerhamnen.se
info@innerhamnen.se

Facebook: Innerhamnen
Instagram: innerhamnen
Twitter: @innerhamnen
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