Siggbo
trädgårdsstad
500 nya bostäder
i naturmiljö och
direkt anslutning till
kollektivtrafik
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Nästa steg - Nya stadsdelen Siggbo
Siggbo kommer att erbjuda möjligheten till
bostad med natur och grönska in på knuten
bara minuter från järnvägen och E4:an.
Siggbo ansluter till Tierps sydvästra
tätortsbebyggelse och ligger mycket nära
stadens centrum, endast 500 m gångavstånd

från järnvägsstationen. Platsen har stor
potential att bli en attraktiv boendemiljö med
tät struktur, nära till brett serviceutbud och bra
pendlingsläge till både Stockholm, Uppsala,
Arlanda och Gävle. Både grundskola och
gymnasium återfinns i direkt anslutning till det
nya exploateringsområdet.

En helt ny trädgårdsstad
Den nya stadsdelen kommer växa fram
i enlighet med kommunens vision om
”en grön oas för hela livet” utefter den
slingrande Siggebobäcken och dess lummiga
ådal. Utöver 500 bostäder avses området
förses med förskola, handel och andra
verksamheter; allt med trädgårdsstadskarakär.
Stadsdelen omsluts av ett grönt motionsspår,

hälsans stig, efter vilken lekplatser och
utegym kommer att erbjuda motion och
aktivitet för alla åldrar. Den nya bebyggelsen
kopplas samman med Tierps tätort via en
bilbro och flertalet gång- och cykelbroar.
Detta bidrar till att skapa gena stråk mot
målpunkter som främst gynnar mjuka
transporter såsom gång- och cykeltrafik.

Nya trädgårdsstaden

Var med
och forma Tierp!
Är du intresserad av att vara med att bygga
en ny trädgårdsstad? Här kommer byggas
villor, kedjehus, radhus och lägenheter.
Majoriteten av byggnaderna i en höjd av två
våningar med möjlighet till högre bebyggelse i
områdets centrala delar. Med stor variation av
bostäder kommer denna stadsdel utvecklas till
något helt unikt. Vår ambition är att bygga en
natur- och kommunikationsnära stadsdel i en
grön miljö, mindre än en timme från Arlanda
och endast 28 minuter från Uppsala centrum.
Tack vare platsens vackra och strategiska
läge, med mycket goda kommunikationer
till både Gävle, Uppsala, Arlanda och
Stockholm, kommer området locka alla typer
av människor.
Följ arbetet på kommunens hemsida eller
kontakt oss. Ta chansen att bli en del av
Tierps trädgårdsstad!
Anmäl ditt intresse redan idag!
www.tierp.se

Triangelparken
Triangelparken är ett av alla de kvarter där du
snart kommer att kunna lämna anbud. För
mer information, kontakta gärna oss eller gå
in på vår hemsida där du kan prenumerera på
vårt nyhetsbrev och anmäla ditt intresse:
www.tierp.se

Kontakt
Lars Ingeberg, näringslivschef
Tel. 0293-21 80 89
Lars.Ingeberg@tierp.se

Alexandra Forslund, mark- och exploateringsansvarig
Tel. 0293-21 82 91
Alexandra.Forslund@tierp.se

Petra Kessler, näringslivsutvecklare
Tel.0293-21 80 75
Petra.Kessler@tierp.se

Adam Nyström, kommunarkitekt
Tel. 0293-21 81 37
Adam.Nystrom@tierp.se
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