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Den pågående försäljnings- 
processen 
Hur hittar vi ett bolag som vill ta ansvaret 
för att utveckla Sölvesborgs Innerhamn till 
en attraktiv plats för boende, arbete och 
rekreation och ta ansvaret för en investe-
ring som överstiger 2 miljarder kronor?

Sommaren 2015 hade detaljplan och 
exploateringsavtal vunnit laga kraft utan  
överklaganden. Nästan ett år före vår 
tidsplanering. Vi blev lite tagna på sängen 
Eskil Arnoldsson och jag ...  
Lars-Olof Strand

Läs hela texten på www.innerhamnen.se

Dessa fantastiska Sölvesborgare

Det är ett rent nöje att verka och bo i 
Sölvesborg. Att dessutom vara med och 
driva ett projekt som ska göra Sölvesborg 
än mer attraktivt ger guldkant på livet. 
Tillsammans med delägarna i bolaget 
och alla fantastiska Sölvesborgare är jag 
övertygad om att Innerhamnen blir en 
stadsdel som det kommer höra talas om i 
hela Sverige. Ja kanske till och med i våra 
grannländer.

Redan nu talar man om den nya puben i 
stan - Pub Tjyven. Under våren har vi haft 
ett enormt stort intresse de kvällar vi 
erbjudit pubkvällar. Tyvärr så stort att alla 
inte kunnat släppas in. Så snacket om 
Innerhamnen och dess möjligheter har 
redan gett ringar på vattnet.

Nu tar vi en paus med puben men åter-
kommer till hösten. Så ni krögare som är 
intresserade av att driva en pub i den nya 
stadsdelen, se till att boka en lokal redan 
nu. Intresset för det som är annorlunda 
och som sticker ut i krogvärlden – det har 
Sölvesborgarna redan fått smak för.

Trevlig sommar till er alla!
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-

White Arkitekter vill förbättra mötet med havet.

I vårt arbete med att utveckla Innerhamnen har vi ett samarbetat med White Arki-
tekter AB. Nu har vi ställt några frågor till Sven Gustavsson som är partner i White 
och är ansvarig arkitekt för vårt projekt. Sven har som ansvarig arkitekt genomfört 
ett stort antal tävlingar, stadsplaneutredningar och bostadsprojekt.

Nu svarar arkitekterna på hur de kommit i kontakt med Solixx,  
vad som varit deras största utmaning och vad de tycker om  
Sölvesborg som en stad att bo och verka i. 

Läs hela intervjun på www.innerhamnen.se

Innerhamnen i siffror - juni:
Byggstart  Q4 2017
Boyta   40000kvm
Centrumverksamhet 21 000kvm 
Beräknat antal båtplatser 250
Intressenter bostadskö 159
Följare sociala medier 1612 

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

www.innerhamnen.se
info@innerhamnen.se

Facebook: Innerhamnen
Instagram: innerhamnen
Twitter: @innerhamnen


