För dig som är både
streetsmart och skogstokig
Du vill bo i en skön stadsmiljö med affär på hörnet och folkliv på gatorna. Men ibland
vill du ha lugn och ro, höra vinden i trädkronorna och ha en badsjö inom räckhåll.
Perfekt. Då är kanske Södra Änggården din nya adress.
”Ett skönare stadsliv” är nyckelorden när Södra Änggården utvecklas. Det ska vara liv på
gatorna och nära till olika sorters service. Naturen är redan på plats. Från din balkong har du
utsikt över Änggårdsbergen och från Änggårdsbergen har du utsikt över din lägenhet.
Tänk dig en stadsdel där det är cykelavstånd både till stan och till havet. Där Änggårdsbergens
natur är vild och alldeles intill – men där gatorna andas stadsliv.
Tänk dig en plats där det är lätt att lägga livspusslet, där gatorna är till för både människor
och trafik. Där husen har så många olika infall och uttryck att du kan hitta just din plats i
världen.
Håll kvar den tanken.
2019 planeras byggstart!
Totalt planeras 7000 bostäder i området. 600 av dem planeras vara klara till 2021 Göteborgs
Jubileumsår. Därefter fortsätter byggandet kontinuerligt.

Så kommer Högsbo att växa ihop med
staden
Södra Änggården är bara en del i en större plan. Göteborgs stad arbetar långsiktigt för att
förlänga centrum söderut genom att förtäta och utveckla hela Högsbo. Här är några exempel:
Dag Hammarskjölds boulevard
Dag Hammarskjöldsleden ska omvandlas från trafikled till en boulevard med bostäder, kontor
och kommersiella lokaler på båda sidor.
Flatås park
På andra sidan leden pågår inflyttningen i nya Flatås park med ca 300 bostäder.
Blå tomten
Ett annat närbeläget exempel är den så kallade Blå tomten där 155 000 kvm industritomt ska
utvecklas till en blandad stadsdel.
Gå in, läs och bli inspirerad på följande länkar/sidor.
https://www.sodraanggarden.se/
Föll på Facebook: Södra Änggården fastigheter

