Selma stad, Hisings Backa - en stadsdel under omvandling - totalt ca 1000 nya bostäder
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Förfrågningsunderlag för Selma stad är
utannonserat
Till dig som är entreprenör för nyproduktion av bostäder
Vill du jobba med oss och lämna anbud för att bygga ca 100
bostadsrättslägenheter i Selma stad, Hisings Backa? Då har du möjlighet fram
till 11 juli att göra detta. De 100 lägenheterna är uppdelade på lamellhus och
ett punkthus på 10 våningar, som kommer att sticka ut från mängden på
Selma stad.

Vi ser fram emot ett bra samarbete!
Läs mer i vårt förfrågningsunderlag
Selma stad, en plats fylld av liv.

Selma stad är en plats för livets alla delar. Här finns handel och service,
kultur och idrott. Torget är hjärtat, parkstråket och naturen är lungorna. En
stadsdel fylld av liv från morgon till kväll. Här vill man bo, arbeta och leva.
Mitt i Selma stad hittar du Selma Lagerlöfs Torg där ett nytt centrumkvarter
ska byggas med mataffärer, butiker och service för ett gott vardagsliv. I husen
längs med torgstråket kommer det också att finnas butiker och service.
Torgstråket kommer att sträcka sig genom hela området och mynna ut i det
lugnare parkstråket.
Det planeras för ca 1 000 bostäder i första etappen vid torget. Det kommer
att finnas hyresrätter, bostadsrätter, studentlägenheter, trygghetsboende och
seniorboende i Selma stad. Ett torgstråk från hållplatsen kommer att leda
förbi stadsdelshus, handelshus och övriga verksamheter till parkstråket.
Här planerar Egnahemsbolaget omkring 100 nya bostadsrättslägenheter med
planerad säljstart 2019 och inflyttning från 2021.

Egnahemsbolaget (Göteborgs Egnahems AB)
Sedan 1933 har Egnahemsbolaget arbetat för att förverkliga drömmen om ett
eget hus eller bostadsrätt för fler göteborgare. Vi har ett särskilt ansvar för
var och vad vi bygger – och för vem. Därför erbjuder vi nybyggda, prisvärda
och trivsamma bostäder runt om i hela Göteborg, med fokus på områden som
domineras av hyresrätter. På så sätt ger vi göteborgarna möjlighet att äga sitt
boende i den stadsdel de trivs bäst. Samtidigt bygger vi ett hållbart samhälle
i Göteborg.
Egnahemsbolaget ingår i Framtidenkoncernen (öppnar nytt fönster), som är
en del av Göteborgs Stad.
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