
Grönt ljus för ytterligare 200 bostäder och fler företag i Ebbepark
Nu finns den sista pusselbiten på plats för att kunna utveckla hela Ebbepark - den nya spännande stadsdelen i Linköping. I
arbetet med detaljplanen bröts den fjärde och sista etappen ut för att möjliggöra en snabbare process med de tre första. Nu har
även detaljplanen för den sista delen vunnit laga kraft och det innebär att planeringen för hela Ebbepark kan ta ordentlig fart.

Ebbepark ska bli en modig, omtänksam och smart del av Linköping. Med en dynamisk blandning av företag och bostäder, restauranger,
butiker och samhällsservice kommer området att erbjuda en attraktiv plats att jobba, bo och vistas i. Den sista etappen är bygget av kvarteret
Labbet, som ligger i Ebbeparks sydvästra hörn. Här kommer det att finnas en spännande mix av verksamheter i husens bottenvåningar och
bostäder ovanpå. Hela Ebbepark är ett samarbete mellan Sankt Kors, som bygger lokaler för företag, och Stångåstaden, som bygger
bostäder.

-Det är en fantastik milstolpe för Ebbepark att vi nu kan jobba med området som en helhet, säger Fredrik Törnqvist, vd på Stångåstaden. Det
känns bra att vi gav den sista etappen lite mer tid, tack vare det har vi kunnat höja både innovations- och exploateringsgrad i den delen. Det
ser riktigt intressant ut.

Labbet kommer att innehålla dubbelt så mycket yta för företag som finns idag samt 200 nya bostäder. Idag finns det vårdcentral, apotek och
djursjukhus i den här delen av Ebbepark och alla dessa verksamheter kommer att kunna finnas kvar. I och med att området ska byggas i flera
etapper så kan de flytta till nya lokaler innan de gamla rivs.

-Viktigt att poängtera här är att byggstart av Labbet ligger några år bort i tiden. Vi har tre etapper att sätta tänderna i innan detta, säger Johan
Kristiansson, vd på Sankt Kors. Att vi hittar bra lösningar för våra befintliga hyresgäster har högsta prioritet. Vi har en tät dialog med alla som
finns och verkar här så att de som vill ska kunna finnas kvar i Ebbepark.

Nu pågår arbete med att ta fram en tidplan för när hela Ebbepark står färdigt. Med den sista detaljplanen på plats finns det förutsättningar för
att kunna ta fram ett slutdatum för Linköpings nya spännande stadsdel. 

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Törnqvist, vd Stångåstaden, 072-574 93 60
Johan Kristiansson, vd Sankt Kors 070-647 58 15

Fakta om Ebbepark:

Aktörer: Utvecklas av Sankt Kors och Stångåstaden tillsammans.
Fyra kvarter: Verkstan, Lugnet, Dynamiken och Labbet
Bostäder: cirka 700 st. Både bostadsrätter och hyresrätter
Verksamhetslokaler: cirka 70 000 m2. Dubbelt så mycket som idag.
Service: Restauranger, caféer, träningsanläggning, vård, skola, förskola, mötesplatser, publik park m.m.
Första inflytt: År 2020 i såväl kontor som bostäder
Parkering: Underjordiska garage under varje kvarter som blir publika och ligger i Dukatens utbud. Plats för cirka 1000 bilar och med särskilda
nedfarter för cyklar.

Sankt Kors Fastighets AB är ett kommunägt bolag som bygger och utvecklar fastigheter i Linköping för nya företag och företag i förändring. Företaget
utgör en viktig del i kommunens satsningar på en utveckling av näringslivet och bolagets uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler som skapar
förutsättningar för utveckling och tillväxt. Genom Dukaten Parkering ansvarar Sankt Kors även för genomförandet av kommunens parkeringsstrategi i
Linköping. Sankt Kors driver sin verksamhet på kommersiella grunder och finansierar den uteslutande med intäkter från hyror.


