Bakgrund
Bakom projektet ligger Westerlinds. Ett familjeföretag med kärleken till Härnösand i sitt DNA och som ofta bryter ny
mark för att utveckla staden. När man för första gången på 20 år kunde se byggkranar i Härnösands stadssiluett var det
Westerlinds som byggde bostadsrätter vid Bryggaren Strand. Sedan dess har bolaget genomfört ett flertal större
bostadsprojekt i Härnösand och mellannorrland.
Men Westerlinds jobbar inte bara med bostäder. Ska stadsutveckling fungera krävs ett helhetsgrepp. Bra bostäder, ett
levande centrum och moderna arbetsplatser är sådant som stärker staden attraktionskraft. Westerlinds jobbar över hela
den linjen.
2016 köpte man fabriken som 20 år tidigare hade inhyst det nedlagda Tobaks Monopolet. Genast började en resa där man
tog fastigheten från nedlagt monopol till en levande metropol för företag och företagande. Området vaknade till liv ur sin
törnrosasömn och blev återigen en plats där cirka 200 personer har sitt arbete.
Den fantastiska vattenlinjen är en av Härnösands stora fördelar. Något som Westerlinds vill förvalta och utveckla.
I samband med utvecklingen av Tobaks föddes idén om att binda ihop området kring Tobaks med stadskärnan via ett
stråk längs med vattenlinjen. När väl den tanken hade slagit rot var man redo att ta nästa steg.
2018 köpte man Tobaks närmaste granne, industrifastigheten Hernöverken, med tillhörande mark. Två parallella
processer inleds. Den ena handlar om industrifastigheten som nu till stora delar hyrdes ut till och användes som lager.
Här skapar man nu en plats där Härnösandsbor kan samlas kring aktiviteter. En paddelhall etableras. Stadens första
cross-fitanläggning öppnar här tillsammans med golfsimulator och klätterväggar. Nu är här liv och rörelse. Området har
attraktiva arbetsplatser. Roliga aktiviteter. Och en fantastisk vattenlinje. Vilket leder oss in på den andra processen –
bostäder.
Sälsten är ett område som vi Härnösandsbor förknippar med bad, rekreation, utflykter och en härlig sandstrand.
Mellan Sälsten och Hernöverken ligger ett obebyggt stycke mark med fantastisk utsikt över Älandsviken. Här kommer
Westerlinds att bygga en ny stadsdel, som man har valt att ge namnet Sälstens Udde. Ett öppet och välkomnande
område, med samlingsplatser och nära till det mesta. Den sista pusselbiten i den utveckling som inleddes 2016 när man
köpte Tobaks.
Arbetet har fram tills nu mest varit av den typ som inte syns eller märks så mycket. Ansökan om planbesked som lämnas
in. Markprover som tas och utredningar som görs. Allt från geoteknik till fladdermöss skall checkas av. Volymskisser tas
fram och presenteras för grannar och kommunen. Planprocessen går vidare och i september skickades detaljplanen ut på
samråd för omgivningen att tycka till om.
Arbetet med att ta fram vad är det som ska byggas på Sälstens Udde är klar. Det kommer det finnas mycket att välja
mellan. Oavsett om det är panoramautsikten eller havets brus, ett eller två plan, arkitektritat hus eller lägenhet med
balkong du söker så finns det något för dig. Området planeras att byggas i tre etapper, låt oss bena ut vad som erbjuds:
Delområde 1: Sälstenstomterna (B1-C6)
- Består av: 11 friköpta tomter
- Bokning öppnar: 18 september 202
Delområde 2: Strandvillorna (A1-A6)
- Består av: 6 arkitektritade villor på friköpt tomt
- Bokning öppnar: november/december 2021
Delområde 3: Panoramalägenheterna (D)
- Består av: 25-30 bostadsrättslägenheter á cirka 60-85 m2
- Bokning öppnar: våren 2022

