vid väg E22 finns

nya möjligheter

KUSTPORTEN
Traf ikplats Valdemarsvik en mötesplats vid väg E22

Utmed den vältrafikerade vägen E22
finns avfarten till Valdemarsvik, en Kustport. Denna port leder besökare och resenärer in i en av Sveriges vackraste och
mest örika skärgårdar.
Vägsträckan är även trafikerad av resande och yrkestrafik från och till storstadsregionen i Östergötland eller Småland
och anslutande vägnät. Här passerar
även sommarresenären som är påväg till
fritidshuset eller kanske Öland, Kalmar
och orter längre söder ut.
Kustporten har alla förutsättningar att
bli en mötesplats för såväl tillfälliga som
återkommande besökare i Valdemarsviks
kommun. Här finns en rastplats och informationscentral, en fjärrbusscentral
och en bra början på ett industricentrum.
Det finns tillgänglig tomtmark och utvecklad infrastruktur för den som ser nya
möjligheter!
Söderköping 33 km

Nya möjligheter
I VALDEMARSVIKS KOMMUN

Europaväg 22 är en nyckel för både pendling, turisten och tung yrkestrafik. Det är den väg som
används för transporter till/från orter längs med
och kring östkusten. Den leder till anslutande
vägnät och den infrastruktur som vi blir allt mer
beroende av. Antalet transporter av gods ökar
och vårt resande ökar, både nationellt och internationellt.
Vägsträckan mellan Söderköping och Västervik
erbjuder endast ett fåtal möjligheter till inköp av
mat, fika och drivmedel. Därför ser vi att det finns
nya möjligheter för entreprenörer i området trafikplats Valdemarsvik, Mossebo industriområde
- den port som leder besökare in till 70 mil strandremsa och en unik skärgårdsmiljö.
Infrakstrukturen i området är utvecklad. Vatten,
avlopp och fiber finns tillgängligt. Området är väl
synligt från väg E22.
Ser du en ny möjlighet att utveckla Valdemarsvik
tillsammans med oss?
Välkommen att höra av dig!

Västervik 67 km

KONTAKT
Näringslivsavdelningen
Malin Österström
Tel: 0123-193 92
malin.osterstrom@valdemarsvik.se

HÄR FINNS TILL EXEMPEL

potentialen för:
Restaurang / café
Drivmedelsstation
Truckstop
Handel
Industri
Omlastningsplats / logistikhub
Cirka 3 300 fordon per dygn passerar vid trafikplatsen (årsmedeldygnstrafik). Under sommarhalvåret är koncentrationen
betydligt högre än det årliga genomsnittet.

VÄLKOMMEN TILL IDYLLEN!
Valdemarsvik präglas av kreativitet, öppenhet och respekt för
miljön och naturen. Här finns enastående livsmiljöer, aktiviteter,
spänstigt näringsliv och god samhällsservice ilka är exempel på
faktorer som får invånarna att trivas.
Verka här
Här har du nära till allt. Skärgård och öppet hav, böljande landskap, djupa skogar, inbjudande badsjöar, städer i grannkommuner, tågförbindelser och flygplatser.
De som lever här värnar om varandra och vår samhällsutveckling. Vi bygger framgång genom samverkan och kommunikation. Här finns en stark entreprenörsanda och ett brett näringsliv. Det finns goda möjligheter att starta nya företag eller flytta
sin verksamhet hit.
Mer tid
Det enkla livet i på landsbygden erbjuder trygghet, närhet och
service som bidrar till god livskvalitet. Här finns inga bilköer men
många föreningar och aktiviteter för i princip alla intresseriktningar och för ung och gammal.

Bo här
Vill du bo i centralorten vid vår unika fjord Valdemarsviken, i
skärgården – eller i någon av de mindre tätorterna? Här är alternativen många och hur du än väljer har du ett nätverk av vägar,
pendlingsmöjligheter och skolskjuts. Norrköping och Linköping
ligger på pendlingsavstånd för dig som vill arbeta i staden - men
bo i idyllen.
Valdemarsvik lockar besökare
Vår trakt attraherar turister både från Sverige och utlandet. Gemensamma satsningar på aktiviteter, information, transporter
och boende gör att en ständigt växande publik upptäcker Valdemarsvik och dess omgivningar. Hamnar, tätorter, badplatser,
campingar och ställplatser är välbesökta och tillsammans utvecklar näringen och kommunen våra attraktioner vidare.
Vill du veta mer?
Välkommen att besöka www.valdemarsvik.se eller kontakta oss
på 0123-191 00, vaxel@valdemarsvik.se.

https://naringsliv.valdemarsvik.se /

