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BYGG/ARKITEKTUR Det blir 800 nya lägenheter i Frihamnen med byggstart redan i vår. Det står klart
sedan Älvstranden Utveckling tecknat arrendeavtal om tillfälliga bostäder med två olika byggherrar.
Till hösten kan de första hyresgästerna flytta in på Kvillepiren.
– Jag är glad över att vi kommit i hamn med avtalen. Nu äntligen kan vi få bostäder på plats, säger
Mattias Jonsson, styrelseordförande för Älvstranden Utveckling.
Älvstranden Utveckling har tecknat arrendeavtal som gäller till 2035 med byggaktörerna Tempohousing
Scandinavia och Brofred Bygg och Entreprenad. De åttahundra lägenheterna för studenter, företag och Bild: Tempohousing
allmänhet ska ligga på Kvillepiren i Frihamnen, inte långt från Jubileumsparken med allmänna badet och Scandinavia
Redan till hösten blir
bastun.
det inflyttning på
Kvillepiren.
– Våren 2019 tas det första spadtaget på Kvillepiren och målet är att de första boende flyttar in till
hösten lagom till skolstarten, säger Anna-Lena Isacson projektledare för Frihamnen på Älvstranden
Utveckling.
De temporära bostäderna som hamnar mellan expansiva Lindholmen och Jubileumsparken ska stimulera utvecklingen av
området och ge liv och verksamhet under tiden övriga Frihamnen planeras och växer fram.
– Nu får vi en möjlighet att tillföra ännu mer folkliv till det vi redan gjort i Frihamnen med bastu, bad och temporär park.
Förhoppningsvis får vi en försmak av hur området kan bli när det är färdigbyggt, säger Mattias Jonsson, styrelseordförande för
Älvstranden Utveckling.
Frihamnen är ett av sju delområden i projektet Älvstaden där centrala Göteborg ska växa med 50 000 arbetsplatser och 25 000
lägenheter till 2035. I Frihamnen planeras det för 9 000 lägenheter och 15 000 arbetsplatser.
Älvstranden Utveckling fortsätter arbetet med att även få till stånd tillfälliga bostäder i vattnet i Frihamnen. Mark- och
miljödomstolen har haft synpunkter på hur de flytande bostäderna ska kunna förankras så att inte bottenmiljön påverkas.
Byggherren arbetar på hur de flytande bostäderna ska förankras och en lösning kommer att presenteras senare.
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