GRÖNA PLATSER
HANDLA FIKA
Ett vardagsnära torg

Vid Selma Lagerlöfs Torg finns gott om plats att bygga.
Torget som skapades för över 40 år sedan behöver
rustas upp och moderniseras. Läget på Hisingen med
närhet till centrala Göteborg, men också till grönområden gör detta till en attraktiv plats att bo och leva på.
Här finns god offentlig och kommersiell service. Bra
skolor och förskolor samt äldreboenden och möjlighet
till idrotts- och kulturverksamhet är självklarheter.
Vi ser framför oss en stadsdel med korta avstånd,
där du enkelt tar dig fram till fots via stråk och mötesplatser. Med en väl fungerande kollektivtrafik, som ett
naturligt alternativ till bilen. Här ska det vara enkelt att
leva klimatsmart och samtidigt ha ett rikt vardagsliv.

När är det klart?

AKTIVITETER
VARA
TRYGG
CYKLA
TORG HANDEL
LEVANDE

Besök oss på Selma Center
Besök oss gärna i vår lokal Selma Center. Du hittar oss

i hörnet mittemot Backa bibliotek, på Selma Lagerlöfs
Torg.
Öppettider: mån-tisdag 14-17 ons-tors 14-18
Kontakt: Kristina Hulterström, projektledare, tel. 031-773
75 60
Besöksadress: Selma Lagerlöfs Torg 25
E-post: info@framtidensselma.se
Facebook: facebook.com/framtidensselma
Håll dig uppdaterad om Framtidens Selma genom
att anmäla dig till vårt nyhetsbrev via vår webbplats:
www.framtidensselma.se där du också hittar aktuell
information om projektet.

Inför byggandet av ett nytt torg med nya bostäder

LEKA
TILLSAMMANS
BYGGER VI
FRAMTIDENS SELMA
Det goda vardagslivet

görs ett omfattande planeringsarbete. I en detaljplan
regleras bland annat vad som ska byggas var samt hur
vägar, torg och platser ska se ut. I planen utreds allt
från markförhållanden till buller och trafikflöden. När
detaljplanen är klar och har vunnit laga kraft kan byggarbeten påbörjas, vilket beräknas kunna ske tidigast
år 2015. Första inflyttning i de nya husen kan i så fall
ske omkring år 2017 (förutsatt att detaljplanen inte
överklagas).

KEYWE

Bild: Erséus Arkitekter AB

En gåvänlig stadsdel. En mötesplats för alla åldrar. Allt
du behöver i vardagen. Goda förbindelser och gröna
områden. Vi talar om det nya Selma Lagerlöfs Torg.

MÖTESPLATSER

UMGÅS
Bo vid nya Selma Lagerlöfs
torg

Göteborg växer och många vill flytta hit. Behovet av nya
bostäder är stort. Vi ser framför oss en väl fungerande
och livfull stadsdel där Selma Lagerlöfs Torg erbjuder ett
bra handels- och serviceutbud och ett rikt kultur- och
idrottsliv. Vi bygger för framtiden och på sikt kan hela
området längs med Litteraturgatan inrymma upp till 3
000 nya bostäder. I första etappen planeras det för 600
bostäder och 200 studentlägenheter.
Framtidens Selma ska kombinera stadsliv med hög
kvalitet på parker och grönområden. I planen finns ett
varierat utbud av bostadstyper; bostadsrätter, hyresrätter, radhus och smålägenheter för studenter.
En blandning av kommunala bolag och privata aktörer
kommer att bygga nya bostäder och affärs- och servicelokaler vid Selma Lagerlöfs Torg. De som medverkar
i första etappen är: Bostadsbolaget, Familjebostäder,
Egnahemsbolaget, GöteborgsLokaler, Botrygg, Riksbyggen och Keywe.
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