HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NÄRINGSLIVSBOLAGET I SUNDSVALL

”Här runt fjärden finns
fantastiska ytor för stadsutveckling, dessutom i riktigt
attraktiva lägen, få andra
städer förunnat”
Erland Solander

NORRA KAJEN
■ Sveriges bästa söderläge
blir Sundsvalls nya stadsdel.
På Norra Kajen omvandlas
historisk industrimark till en
attraktiv del av innerstaden.
Granne med havet och med tre
minuters promenad till Sundsvalls centrum.

■ Här planeras för 2 500 bostadsrätter i flervåningshus och
radhus, strandpromenad längs
fjärdens inlopp, 100 båtplatser,
kaféer och miljöhus. Dessutom grönområden för lek och
aktiviteter, förskolor, hotell,
konst- och utställningshall,
kommersiella lokaler, nöjesaktivitet, gång- och cykelstråk
samt platser för social samvaro.
Byggstart första etappen hösten
2013.

Trots att Sundsvall växt fram vid Selångersåns mynning ut mot havet har stadslivet under mer än ett sekel varit förhållandevis fjärmat
från nära vattenkontakt. Det ska det nu bli ändring på.
Även södra kajen planeras bli föremål för

stadsutveckling. Precis som norra kajen är
det idag ett utpräglat verksamhetsområde.
– Till skillnad mot norra kajens bostadsfokus finns här förutsättningar att skapa en

mer stadslik miljö, att helt enkelt låta stenstaden växa vidare ut på södra kajen, som
därmed blir en ny del i den gamla kvartersstaden, förklarar Erland Solander.
Här finns också planer på att utveckla

det närliggande stationsområdet till ett modernt och effektivt resecentrum. Men först
måste nya E4-dragningen bli färdig.

För mer info, besök
Bolaget Norra Kajens
hemsida: www.norrakajen.se

Vänd Er med förtroende
till oss då ni ska sälja eller köpa.
Vi förmedlar villor, fritidshus,
bostadsrätter, jordbruksfastigheter
och kommersiella fastigheter.
Välkomna att kontakta
oss på ERA Bomäklarna,
Mäklaren som ger mer.

i samarbete med

Vi fixar värmen till Byggarbetsplatsen med Gasol.
Tillsammans levererar vi hela konceptet för Er uppvärmning av vinterbygget.

Tel. 060-17 30 80 • www.stallningsbyggarna.se

Tel. 060-12 12 72 | www.erasweden.com | sundsvall@erasweden.com
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