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Nu tar vi första spadtaget för Brf Luftseglaren i Amhult
Den 8 mars kl 10.30 tar vi första spadtaget för Brf Luftseglaren i Amhult, Torslanda. På det som en
gång var gamla Torslanda Flygplats bygger vi nu den första bostadsrättsföreningen inom Amhult
2:s område. Platsen för första spadtaget blir byggarbetsplatsen Gamla Flygplatsvägen, i hörnet vid
gamla ankomsthallen. Vi bjuder på förfriskningar i form av kaffe och bulle.
Projektet är en totalentreprenad och Wäst-Bygg är utsedd totalentreprenör. Brf Luftseglaren blir det första
huset i ett nytt bostadsområde i flera etapper med närhet till natur och hav och består av 52 lägenheter
med god standard och unika planlösningar, garage samt tre butiker. Vid första spadtaget kommer det att
finnas möjlighet att träffa en del av de som arbetar med Brf Luftseglaren såsom projektledare från WästBygg och säljare av lägenheter från Svensk Fastighetsförmedling. Vidare kommer Roger Strömberg,
Näringslivschef på Business Region Göteborg och Éren Andersson, samhällsplanerare Göteborgs Stad
Västra Hisingen att närvara.
Maria Nord Johannesson, VD
”Att påbörja ett nytt bostadsprojekt är någonting som vi naturligtvis är stolta över. Det har varit en lång
arbetsprocess för Amhult 2, men vi har hela tiden varit övertygad om att kvalitéerna i detta projekt
kommer att utmynna i en riktigt trivsam stadsdel. Vi glädjer oss naturligtvis oerhört åt att äntligen efter
närmare tio års arbete få sätta spaden i backen. Såklart vill vi att alla som är intresserade och har
möjlighet kommer för att titta på det första spadtaget i omvandlingen av Torslanda gamla flygplats.”
Läs gärna mer om objektet på Svensk Fastighetsförmedlings hemsida: www.svenskfast.se/torslanda.

Amhult 2 AB (publ)
För ytterligare information hänvisas till VD Maria Nord Johannesson, maria@amhult2.se eller
031-92 38 34
För information besök gärna vår hemsida www.amhult2.se
Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 47 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga
ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området
skall förena stadens och landets fördelar.
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