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Handelsplats Dammparken börjar ta form och det är med en sannerligen stor portion glädje vi på Walloxstrand kan meddela att Coop blir vår första hyresgäst i projektet. Butiken kommer att husera på c:a 900 kvadratmeter och sträcka sig från
den södra gaveln och fram till portiken som delar handelsplatsen (se bild ovan). Coop har för avsikt att bygga en modern,
personlig butik som erbjuder prisvärd, hållbar matglädje till de boende i området. Planerad öppning under kvartal 1 2019.

Näst på tur
Samtidigt som bygget av Coop-butiken och den ovanpåliggande bostadsrättsföreningen Parkterrassen är i full gång
arbetar vi med att fylla övriga lokaler med verksamheter som vi tror passar er Alsikebor bäst. I den enkätundersökning
som gjordes för en tid sedan var just livsmedelsbutik det som folk eftersökte mest. Nu när det är avbockat har vi ställt
in siktet på en mindre café-verksamhet i hörnet mot norr. I den resterande delen av handelsplatsen vill vi gärna kunna
erbjuda någon form av träning/gym. Känner du någon som letar lokal? Hör i så fall dig till oss.

Dammparken
Tillsammans med Knivsta kommun arbetar vi just nu för att hitta vägar för att utveckla den fina parken som på många
sätt kommer blir navet både i detta projekt och i området i stort. Vi hoppas kunna hitta lösningar som kommer ge en del
skuggiga platser och förhoppningsvis kommer vi även kunna installera någon form av lekplats för barn. Dessutom hoppas
vi öka belysningen och ytterligare utveckla själva dammen och bryggorna runt den.
Ä r du nyfiken på mer information?
Besök då gärna vår hemsida där vi lägger ut information och nyheter om alla våra projekt.

www.walloxstrand.se
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Coop öppnar modern butik i Alsike
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Här byggs Coops nya 900 m2
stora butik i Alsike.
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Projekt Dammparken

