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Trwa intensywny proces inwestycyjny na terenach zlokalizowanych przy ul. Fortecznej i
Strobanda. Na ponad 57 hektarach po byłej jednostce Armii Radzieckiej przewidziano
działalność przemysłową i usługową. Centrum Wsparcia Biznesu prezentuje stan
zaawansowania prac inwestorskich między ul. Grudziądzką, Polną i Ugory oraz północną
granicą Torunia.
Na obszarze wzdłuż ulic Fortecznej i Strobanda znajduje się 20 działek na których prowadzone są
inwestycje. Teren wzdłuż drogi krajowej nr 91 okazał się bardzo atrakcyjny dla inwestorów.
Wszystkie miejskie działki znalazły nabywców. Część inwestorów już przeniosła tam swoją
działalność, część jest w trakcie budowy, a niektóre tereny dopiero czekają na zagospodarowanie.
Sześciu największych inwestorów to: Neuca SA (6,59 ha), BAZA (5,58 ha), AMK Invest (5,49 ha),
Em-tech (5,07 ha), Mentor (3 ha), Abler (3,44 ha).
Przy ul. Fortecznej powstaje także obiekt firmy Margo, działającej w branży łożysk tocznych. Trwa
budowa drugiej części kompleksu „Forteczna Park” w biznesowej części Osiedla Jar. Do dyspozycji
najemców oddane zostanie blisko 2700 m kw. w formie 14 dobrze przemyślanych modułów
magazynowych wraz z pomieszczeniami biurowymi o powierzchni od 120 do 280 m kw. Swoje
centrum logistyczne otworzyła tam firma DPD Polska sp. z o.o. - powstał obiekt magazynowy o
powierzchni 4400 m kw.
Gotowy jest także nowy obiekt toruńskiej szkoły Butterfly School. Szkoła ma 3000 m kw., powstały
także boiska, parking i plac zabaw. Stoi już także obiekt firmy Fart Produkt, która produkuje bramy i
rolety. O kolejny obiekt produkcyjny wzbogaciła się także firma Altom, czyli producent stolarki
okiennej, podobnie jak zakłady firmy Baza zajmującej się m.in. wytwarzaniem słupów dla
telekomunikacji. W sąsiedztwie powstał także ośrodek kształcenia kierowców autoSTER i hale firmy
LVS działającej w branży elektrycznej. W tej części miasta można także korzystać z usług firmy Abler,
która zajmuje się m.in. podłogami, drzwiami, frontami i płytami meblowymi.
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