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Gott slut och gott nytt
Tiden springer iväg när man har roligt
sägs det. Och det är just det vi har i arbetet med den nya stadsdelen Innerhamnen. Visst stöter vi på hinder som måste
passeras och som kan kännas lite motiga
inledningsvis. Men med all entreprenörskap och energi som finns i bolaget så
brukar vi relativt snabbt komma fram till
en lösning hur hindret ska elimineras.

Innerhamnen i siffror - januari:
Byggstart		 2019
Boyta			40000kvm
Centrumverksamhet
21 000kvm
Beräknat antal båtplatser 250
Intressenter bostadskö 185
Följare sociala medier
1780
Vill du ser vår tidsplan för projektet?
Läs mer här »

Vi kan nu se bakåt på ett år som tagit
oss flera steg närmre ett förverkligande.
Och vi ser med stor positivism framemot
2017 då vi förhoppningsvis kan trycka
på startknappen och en exploatering
kan starta upp projekteringsarbetet för
infrastrukturen.

Vi syns och hörs
Under senaste månaderna har vi haft
fokus på att ge fler möjligheter att lära
känna vår nya stadsdel. Vi är överväldigade över den positiva respons vi får i möte
med människor runt om i Sverige.

Carina Centrén
Styrelseordförande Solixx Utvecklings AB

Under Bomässan i Karlskrona var det
många som provade på att bygga på
höjden. En av de mer kända var ”Bygglovs
Matte”. Med van hand la han gatstenen
på plats. Glädjande var också att vi fick
fler på vår kölista till de framtida lägenheterna.
Läs hela texten på www.innerhamnen.se

Kontor med havsstänk på rutan.

I somras var vi och presenterade Innerhamnen på kommunens inflyttarmässa.
I samband
detett
hade
en tävling och deni södra
gladaSverige?
vinnaren
Har
ni planer
på att med
etablera
nyttvikontor/verksamhet
Dåvar
har vi
den
platsen.
kontorsfastigheter
kommer
finnas
i Innerhamnen
Beritperfekta
Petersson
från De
Falkvik.
Hon får nu som
avnjuta
en god
middag
på Golf- kan
inte vara mer lämpliga.

Det geografiska läget i kombination med en infrastruktur där man med tåg inom en timma
når såväl Karlskrona i öst eller Lund i väst kan inte vara bättre. Då är det inkluderat två
minuters promenad från kontoret till resecentrum! Är ni ett företag som behöver komma
vidare med flyg så finns inrikesflyg 35-40 minuter bort och utrikesflyget når man inom en
och halv timma via direkttåg till Kastrup.
Sölvesborg har ett näringsliv som kännetecknas av
stort engagemang. Vill ni vara med?
Läs hela texten på www.innerhamnen.se

Facebook: Innerhamnen
Instagram: innerhamnen
Twitter: @innerhamnen

www.innerhamnen.se
info@innerhamnen.se

