
 
Nyhetsbrev, 2021-12-14

 
 

Det här nyhetsbrevet går till er som skrivit upp er på intresselistan för Sälstens Udde.
Först och främst tycker vi det är väldigt roligt att ni vill följa projektet och hjälper oss

att sprida ordet om Sälstens Udde. Platsen är fantastisk och vi ser verkligen fram
emot att tillsammans med er utveckla området till något alldeles unikt i Härnösand.

 
Intresset har varit stort och det är många som har tecknat sig. Just nu har vi endast

fyra tomter kvar att erbjuda, det rör sig om tomterna B3, C1, C2 och C5. Dessa
tomter kommer nu att gå vidare mot nästa steg i försäljningsprocessen, där vi går ut

till köpare även utanför intresselistan till Sälstens Udde. 
 

Arbetet med att ta fram Strandvillorna som kommer att byggas på A-tomterna pågår
för fullt. Inom kort kommer vi att kunna presentera design, planlösningar 

och prisbild. Då öppnar vi även bokningen.
 

Detaljplanearbetet pågår. Samråd har hållits för projektet och kommunen tittar på
de synpunkter som kommit in. Parallellt med det arbetar kommunen med att ta fram

handlingar till granskningsskedet. Som tidplanen ligger nu förväntas ett beslut att
tas under första kvartalet 2022. När detaljplanen godkänns så kommer vi också till
nästa steg för Sälstens Udde. Hela området kan då styckas upp i enskilda tomter.

 
På andra sidan årsskiftet kommer vi att inleda projekteringen för det lägenhetshus

som kommer att byggas på D-tomten. Vi kommer att återkomma med mer
information om våra planer kring detta under våren.

 
Har ni några frågor eller funderingar kring projektet och det som händer i området.

Tveka inte att kontakta Isabelle Brandt som är koordinator för projektet. Ni når
henne lättast via mail isabelle.brandt@westerlinds.nu

 
Vi vill samtidigt passa på att önska er alla en god jul och ett gott nytt år. Mycket

kommer att hända under 2022 och vi ser fram emot att få utveckla Sälstens Udde
tillsammans med er.
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