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Högutbildad arbetskraft, 
orörd natur och en kvart 
till stan – Nacka är unikt!

Mode från hela världen
i Nacka strand

Här finns Sveriges 
bästa skolor

UPPTÄCK 
NÄRINGSLIVET I

Houdinis medarbetare 
inspireras av närheten
till naturen
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Du driver tre kontorshotell i 
Nacka. Berätta mer! 
– Vi har närmare 50 bolag och 
cirka 130 personer som sitter 
hos oss. De flesta hyr egna 
platser, kontor eller avdelningar. 
Nästan alla har löpande kontrakt 
på månadsbasis, men vi är 
flexibla på så vis att vi tar emot 
gäster över dagen, eller projekt
grupper som kanske behöver 
någonstans att sitta i några 
veckor. Dessutom har vi en hel 
del externa konferensgäster.

Man kan gärna komma och 
prova på att sitta hos oss eller 
låna ett mötesrum. Därefter 
skriver vi kontrakt som vi an
passar efter varje enskilt bolags 
behov. 

Vilken service får man tillgång 
till? 
– I vårt standardupplägg betalar 
man en fast månadsavgift för 
alla tjänster och service. 
Exempelvis ingår fullt möblerade 
lokaler, gott om mötes och kon
ferensrum, kaffe och te, internet, 
städning och skrivare. Inte minst 
blir man medlem i vårt nätverk, 
med trevlig gemenskap och 
möjliga affärsutbyten. 

Varför har ni valt just Nacka 
för ert hotell? 
– Att etablera sig i Nacka var 
naturligt, då jag själv, likt de 
flesta av våra medlemmar, bor 
här. Jag såg också att behovet  
av kontor var stort och kommer 
att vara det även framöver. 

Nacka är attraktivt för många 
genom kombinationen av närhet
en till Stockholm och närheten 
till naturen. Det är en fördel med 
att ha sitt kontor hos oss, man 
har nära både hem och till stan, 
vilket förenklar vardagen mycket. 

Hallå där, 
Carl Johan
Eiderbrant, 
Business 
Lounge

acka växer och här utvecklas ett 
dynamiskt och varierat näringsliv. 
Det ska vara enkelt att starta och 
driva företag, oavsett om det handlar 
om skola, omsorg, teknik eller it, 

tjänster eller tillverkning. 
Vi ligger bra till på många sätt – här finns 

både handel och service och närheten till 
vattnet och den orörda naturen. Samtidigt går 
det snabbt att ta sig till huvudstadens puls, med 
cykel, buss, bil eller båt. Och bättre blir det; om 
sju år tar tunnelbanans blå linje dig från centra-
la Nacka till T-Centralen på tolv minuter.

Också om du frågar företagarna ligger vi 
bra till. Förra året utnämndes Nacka till årets 
superkommun av Dagens samhälle. Jag tror att 
det beror på att vi i Nacka menar allvar med 
att vi vill ta vara på kraften i företagen och 
invånarna.

Vi vet att sund konkurrens driver kvalitet och 
resultat. Det märks inte minst på att Nackas 
skolor hör till de mest uppskattade och har 
bland de bästa resultaten i landet. 
Det var ingen slump att det var här de två 
första Pysslingen förskolorna startade redan 

1986, fem år före friskolereformen. Sedan länge 
har kommunen en helt konkurrensneutral 
organisation, som ger lika villkor för kommu-
nala och fristående anordnare. I Nacka finns 
i dag kundval inom 18 olika områden, från 
arbetsmarknads   insatser till öppenvård.

Här trivs också modebranschen i Stockholm 
Fashion District, Edtech-innovatörer i Vercity 
och klassiska kunskaps- och industriföretag 
som Atlas Copco.

Nacka är den kommun i Stockholms län där 
företagen har den högsta lönsamheten, med i 
genomsnitt 27 procents avkastning på sysselsatt 
kapital. Genomsnittet i riket är tolv procent. 
En stor del av alla Nackabor är företagare och 
antalet företag i kommunen växer hela tiden. 
Under perioden september 2017 – september 
2018 startades 863 nya företag i Nacka, och det 
totala antalet företag ökade till 11 784. Men det 
finns plats för många fler. Har du ett företag 
som söker en ny plats att etablera sig på, eller 
funderar du på att starta ett? 

Välkommen till Nacka!
Lena Dahlstedt, stadsdirektör

– NÄRINGSLIVSKOMMUNEN

Vi ligger bra 
till på många 
sätt – här finns 
både handel 
och service och 
närheten till 
vattnet och den 
orörda naturen. 

NACKA

ANNONS

Lena Dahlstedt, stadsdirektör 
i Nacka, välkomnar nya 

företag och invånare. 



HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NACKA KOMMUNANNONS

4

    

acka är en speciell kom-
mun på många sätt. Här 
är utbildningsnivån högre 
än på många andra håll, 
arbetslösheten låg och entre-
prenörandan stor. Dessutom 

finns det gott om vacker och orörd skog, 
skärgård och kust samtidigt som stan är 
mycket nära. 

Näringslivsdirektör Anders Börjesson 
berättar om en undersökning som gjordes 
i höstas, som visade att potentialen är stor 
för företag som vill flytta hit. 

– Vi har gott om högutbildad arbets-
kraft som i dag pendlar till Stockholm. 
80 procent av dem vi frågade skulle vilja 
arbeta i Nacka i stället för att pendla. Det 
betyder att företag som flyttar hit har stora 
möjligheter att få kompetent personal, 
vilket är den absolut viktigaste frågan för 
företag i dag. 

När tunnelbanan kommer till Nacka om 
några år blir kommunens dragningskraft 
än större, menar Anders Börjesson. 

Nacka kommun planerar för 15 000 
nya arbetsplatser och 20 000 nya bostäder 
fram till år 2030.

Klara Palmberg Broryd är biträdande 
stadsdirektör i Nacka och understryker 
även hon hur välutbildade och drivna 
kommuninvånarna är. 

– I Nacka bor många kompetenta 

personer som gärna skulle arbeta när-
mare hemmet. Vi har ett entreprenöriellt 
näringsliv där cirka tre nya företag startas 
varje dag, och de blir dessutom lönsamma. 
Många företag som kommunen har dialog 
med letar efter platser där de kan rekrytera 
kompetenta medarbetare, samtidigt som 
de vill etablera sig på platser som möjlig-
gör för medarbetarna att leva mer hållbart.  

– Vi har ett extraordinärt läge med 
närheten till både Södermalm och naturen. 
Här finns möjligheten att ta sig ut på 
lunchen och springa längs med vattnet.  
Vi vill skapa ännu bättre cykelvägar och 
promenadvägar till vattnet och skogen, 
säger Klara Palmberg Broryd. 

Mats Gerdau, moderatpolitiker och 
kommunstyrelsens ordförande, menar att 
företag som vill flytta till Nacka har ett 
guldläge.  

– Kommunens invånare är engagerade, 
aktiva, kreativa och kompetenta, vilket gör 
det lättare för företagen att rekrytera bra 
medarbetare. Vi planerar för många nya 
arbetsplatser när Nacka växer, främst kon-
tor och handel runt de tre tunnelbanesta-
tionerna men också lite lättare industri 
och verksamheter på andra håll. Det finns 
dessutom massor av kunder i Nacka. Om 
tio år är vi tillsammans med grannkom-
munen Värmdö uppåt 200 000 invånare. 
Det bör vara intressant för företagen.      

HÄR FINNS 
KOMPETENSEN 

OCH DRIVET
Invånarna i Nacka är 
högutbildade och de 

flesta vill gärna jobba 
närmare hemmet. 

I kombination med det 
fina geografiska läget, 
stadig tillväxt och bra 

kommunikationer, finns 
här stora möjligheter 

för företag som behöver 
kompetent arbetskraft.

text Nella Bergström
foto Istock

porträttbilder: Sören Andersson

350 
högutbildade 

pendlande 
Nackabor

intervjuades

I sju av tio hushåll i 
undersökningen dag

pendlar minst två 
ersoner och det vanli-

gaste färd medlet är buss

Åtta av tio pendlare 
skulle hellre jobba i 
Nacka om likvärdiga 
förutsättningar fanns 

avseende arbets -
upp gifter och lönenivå

Kommunens invånare är 
engagerade, kreativa och 
kompetenta, vilket gör det 
lättare för företagen att 
rekrytera bra medarbetare. 

ur ska samhället kunna 
genomföra den pågående digital-
iseringen på bästa möjliga sätt 
och hur ska kompetensförsörj-
ningen lösas i en framtid som 

kommer att behöva andra yrkesgrupper än 
dagens? De frågorna ställde sig Nacka  
kommun och skapade därefter Vercity.

– Vi är en plats för lärande och bildning 
där vi sammanför näringsliv och utbildare 
så att de tillsammans får en chans att förstå 
och diskutera vilken sorts kompetens som 
behövs i framtiden, säger Hanna Elving, 
som leder utvecklingen av Vercity.

I Vercitys lokaler i Nacka Forum går det 
att hyra plats för den som vill sitta och ar-
beta eller ha möten. Dessutom ordnas med 
jämna mellanrum träffar mellan de olika 
aktörerna. 

– Det händer också att vi blir kontaktade 
av företag som vill komma i kontakt med 
utbildare. Då fungerar vi som mäklare, säger 
Hanna Elving.

Vercity samarbetar med en rad utbildare. 
Till deras fasta partner hör Academedia,  
Nackademin, Företagsekonomiska institutet 
och Rise. Dessutom pågår en rad andra 
samarbeten, som när arkitekthögskolan i 
Vancouver, Kanada skickade studenter till 
Nacka i höstas. De arbetade bland annat 
med hur Vercity kan positionera sig i Nacka 
stad. Sedan september utgör Beyond edtech 
hub en viktig del av verksamheten. Där kan 
startup-företag inom utbildningsteknologi 
få hjälp att knyta kontakter med dem som 

bedriver utbildning. Ett exempel är Moblrn, 
som har utvecklat en mobilapp där kunder-
na kan skapa utbildningar med delkurser i 
mikroformat. 

– Vi har haft kontakt med Vercity sedan 
i höstas. Det pågår spännande diskussioner 
där och det är en bra plats för oss att knyta 
kontakter på. Det pratas så mycket om hur 
kommuner ska stödja entreprenörskap, men 
det blir inte alltid så mycket av det. Men jag 
tycker att de tänker klockrent på Vercity och 
de är fantastiska på att förmedla kontakter, 
säger Anders Börde, vd på Moblrn.

Hans enda invändning är att Nacka ligger 
lite avigt geografiskt. Men inte så länge till. 
2026 ska tunnelbanans blå linje vara framme 
i Nacka, som då plötsligt bara ligger tolv 
minuter från city.

– Det är det vi satsar mot. Att Nacka 
ska bli den självklara staden för den som 
behöver tanka kunskap och att vi på det 
sättet utvecklar Nackas styrka – invånarnas 
stora kunskap och kompetens, säger Hanna 
Elving.     
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VERCITY – EN 
SPINDEL I NÄTET 
FÖR UTBILDNING

2026 ska stockholmarna kunna ta tunnel-
banan till kunskapen. Det är målet med 

Vercity, Nacka kommuns mötesplats för 
utbildningsföretag, näringsliv och invånare.

text Per Johansson   foto Nacka kommun

Nacka ska bli den 
självklara staden för 
den som behöver 
tanka kunskap.

Nacka växer med nya arbetsplatser, vilket underlättar för högutbildade som vill jobba nära hemmet. 

Anders Börjesson Klara Palmberg 
Broryd

Mats Gerdau

av de intervjuade har 
någon gång övervägt 
att byta till en arbets-
plats närmare Nacka

50%

Hanna Elving och 
Anders Börde har fått 
kontakt genom Vercity.
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23 KVM PRISVÄRD SMARTNESS 
TILL NACKAS UNGA VUXNA

SSM är den ledande 
bostadsutvecklaren i 
Sverige inom smarta 
och prisvärda bostäder. 
Bolagets vision är att 
många fler ska ha råd 
att bo bra. För att under
lätta för unga vuxna och 
enpersonshushåll att 
kunna köpa sin bostad 
lanseras nu ännu mer 
optimerade och pris 
värda bostäder i projek 
tet Elverket i Nacka.

Det utökade amorteringskravet samt 
bankernas interna kalkylräntor har 
försvårat, och i många fall även omöj
liggjort, för många unga vuxna och 
en personshushåll att kunna köpa sin 
bostad. För att möjliggöra för dessa mål
grupper planerar SSM nu för ännu mer 
optimerade och prisvärda bostadsrätter. 
 Projektet Elverket i Nacka, som består 
av cirka 470 bostäder, varav merparten 
är ettor  där den mest optimerade är 
23 kvm  möter bostadsköparnas nya 
förutsättningar.
 – Sedan amorteringskraven skärptes 
har vi märkt att inkomstnivån och medel
åldern på våra kunder har ökat. 
Detta är tydliga tecken på att unga vux
na inte längre har råd att efterfråga de 
bostäder som finns och är i många fall 
helt hänvisade till den dyra andrahands
marknaden. SSM har därför optimerat 

våra bostäder för att fler ska råd att  
kunna köpa sin egen bostad, berättar 
Jenny Anderberg, projektledare på SSM. 
 – Bostäderna ska ha samma funktion 
men på mindre yta och målet är att majo
riteten av bostäderna inte ska kosta mer 
än två miljoner kronor. Under februari 
släpptes några av de nya bostäderna, 
och fler nya bostäder blir tillgängliga 
under våren. Dessutom har vi ytterligare 
spännande initiativ på gång som ska 
underlätta för kundens bostadsköp,  
berättar Jenny Anderberg.
 Elverket är beläget i hjärtat av Nacka 
stad, cirka 500 meter från Nacka Forum 
och mellan två kommande tunnelbane
stationer. 
  Projektet har 91 poäng i Urban Score 
av 100 möjliga. Den höga poängen följer 
av mycket bra kommunikationer ihop 
med ett rikt utbud av nöje, service och 

natur, berättar Jenny Anderberg. 
 – Här kan man verk ligen leva större, 
fortsätter hon.
 Stor energi läggs även på de gemen
samma ytorna i projektet, bland annat 
tre grönskande takterrasser, en innergård 
och ett inomhusspa med pool och bastu. 
För att underlätta klimatsmart resande 
planeras även för cykelverkstad, cykelpool, 
bilpool och laddstationer. 

För mer information om projektet: 
ssmliving.se/elverket

Undersökningen består 
av 350 telefonintervjuer
 och gjordes av Bisnode

Fem snabba om 
Nackas företag

 Här finns 14 000 företag

    70 procent aktiebolag, 
        30 procent handels           
        bolag/enskilda firmor

    90 procent av företagen 
        har färre än tio anställda

    80 procent av företagen         
        ägs och/eller drivs av 
        Nackabor

    Företag i Nacka är de 
        mest lönsamma i landet,      
        enligt Företagarna
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VÄLKOMMEN TILL DITT BYGGVARUHUS I NACKA OCH VÄRMDÖ
Sedan 1945 har vi bistått både företags- och privatkunder i storstockholmsområdet med 
byggmaterial samt tips och råd till mängder av byggprojekt. Nu hoppas vi få hjälpa dig att 
förverkliga dina byggdrömmar! Kom in till oss eller kontakta en säljare så hjälper vi dig! 

NACKA • VÄRMDÖ • SALTSJÖ-BOO • MÄRSTA • www.byggole.se

• RÄTT MATERIAL   • RÄTT PLATS   • RÄTT TID   • SedaN 1945

D
e närmaste åren ska 15 ooo 
arbetsplatser och 20 000 bostäder 
byggas i hela Nacka, bland annat 
på västra Sicklaön, där områden 
och gator knyts samman till 

kvarter i Nacka stad. En av de mer spekta-
kulära planerade byggnaderna är Discus, ett 
30-våningshus med omkring 450 lägenheter 
och olika verksamheter i bottenvåningen, 
placerat mitt på den nya tunnelbanestationen 
Nacka, nära Nacka forum. 

– Nacka är en visionär kommun som vågar 
testa nya stadsstrukturer, där den traditio-
nella kvartersstaden kombineras med höga 
hus, säger Rahel Belatchew, chefsarkitekt på 

Belatchew Arkitekter som har ritat Discus.
– Att i ett så här centralt läge kunna 

förverkliga våra idéer om arkitektur, i en 
byggnad med stor genomströmning av 
människor, är mycket inspirerande.

Även fastighetsbolaget Genova ser möj-
ligheter i Nacka. 

– Under 2018 tog vi ett viktigt steg mot 
stadsutveckling i Nacka då vi förvärvade en 
fastighet i centrala Nacka. I dag består den 
av cirka 4 000 kvm kontor samt 11 000 kvm 
mark, och på sikt kommer det att bli ett 
mycket attraktivt bostadsläge, säger Henrik 
Raspe, kreativ chef på Genova. 

TILL STAN PÅ TOLV MINUTER
Genova äger ytterligare tre utvecklingsfas-
tigheter inom området för Nacka stad. 

– Där ska vi på sikt utveckla bostäder. 
Varje projekt rymmer 100 – 300 bostäder, 
service, handel, mötesplatser och sam-
hällsfastigheter i linje med kommunens 
ambitioner kring Nacka stads framtid. 

Nackas stora tillgång är den direkta 
närheten till natur och vatten, menar  
Henrik Raspe. 

– Det är kvaliteter som vi ser blir ännu 
mer värdefulla när våra städer växer.

Samtidigt är tunnelbanan och närheten 
till Stockholm en viktig anledning till att 
satsa just här. Genovas fastigheter ligger i 
anslutning till nya tunnelbanan och i fram-
tiden kan man ta sig till centrala Stockholm 
på cirka tolv minuter. 

– Tunnelbanan är ett tryggt, pålitligt och 
oslagbart färdmedel i en storstad. Självklart är 
tunnelbanebygget en fördel för våra kunder.

STABIL EKONOMI
När kommunen växer som Nacka gör, är  
samarbete mellan olika aktörer en förut-
sättning för framgång.

– Kommunen har stabil ekonomi och ett 
stabilt politiskt läge som möjliggör utveck-
ling, och vi jobbar intensivt tillsammans 
med de aktörer som bygger och utvecklar 
Nacka i dag och i morgon, säger Klara 
Palmberg Broryd, biträdande stadsdirektör 
i Nacka. Det är också viktigt att Nacka 
behåller sin särart när alla bostäder och ar-
betsplatser tillkommer, menar Mats Gerdau, 
kommunstyrelsens ordförande.

– Nacka har ett fantastiskt läge, nära 
natur och vatten och samtidigt med kort 
resväg till city. Vi ska absolut inte bygga bort 
det som är vår attraktivitet – de lugna och 
gröna boendemiljöerna och närheten till 
naturen. Därför skapar vi nya naturreservat 
samtidigt som vi bygger nya bostäder.       

SPÄNNANDE 
MÖJLIGHETER 
I NACKA

På flera ställen i Nacka byggs bostäder, 
arbetsplatser, kommuni kationer och ser-

vice, samtidigt som närheten till natur och 
vatten värnas. Stadsutveckling i takt med 

Nackaborna är mottot, och gott samarbete 
mellan alla aktörer är nyckeln till framgång. 

text Nella Bergström   
illustrationer Belatchew Arkitekter och Genova
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Stiftelsen Danviks hospital är Sveriges äldsta nu verksamma stiftelse, här har 
vård- och omsorgsverksamhet bedrivits sedan 1500-talet. Till hösten 2019 
invigs två nya hus med drygt 60 nya lägenheter. 

Målet för Danvikshem är att kommande  
århundrande fortsätta kunna erbjuda vård och om-
sorg av god kvalitet i ett ändamålsenligt boende till 
äldre personer. 
 Danvikshem har idag 206 vårdplatser och under 
hösten 2019 kommer boenden med rum som är i be-
hov av renovering få flytta till de nybyggda husen. De 
nya husen kommer utrustas med modern teknik för 
att möta individuella behov av integritet och trygghet. 
 - Vi vill kunna erbjuda fler hyresgäster att bo här, 
säger verksamhetschef Carina Mattsson. Nybyggna-
tionen samt renovering av befintliga våtrum är en 
förutsättning för detta, fortsätter hon. Vi är väldigt 
stolta över vår verksamhet och ser framemot år 2022 
då allt kommer stå klart.  

Danvikshem ingår som ett alternativ i Nacka och 
Stockholm kommuns beslut om valfrihet för äldrebo-
enden. 
 - Många tror att det krävs något speciellt för att bo 
här men så är det inte alls, hit är alla välkomna som 
har ett beviljat biståndsbeslut, säger kurator Carmen 
Sanchez. 
 
På Danvikshem lagas all mat i eget kök. Vid varje 
måltid finns tre menyalternativ att välja mellan.

FLER HYRESGÄSTER PÅ 
DANVIKSHEM 

 - Vi jobbar 365 dagar om året och jobbar dagligen 
med god kvalitet och fina råvaror, säger köksmästare 
Frida Bergström. Vi lägger stora resurser på att jobba 
med närproducerat och ur klimatsynpunkt hållbara 
livsmedel, minska svinn och självklart laga god mat.
Måltiden fyller en viktig social funktion och det ord-
nas olika aktiviteter runt mat och måltider, tillägger 
Frida.

Danvikshem har en aktiv rehabiliteringsenhet med 
sjukgymnaster och arbetsterapeuter. De erbjuder 
dagligen våra boende flera aktiviteter såsom qigong, 
sittgymnastik, korsordsgrupp, dans och mycket mer.

Omtanke, yrkesskicklighet och livskvalitet är Danviks-
hems värdeord. De speglar verksamheten och vid en 
anställning är det viktigt att dessa ord känns självklara 
för våra anställda.  
 De goda mötena mellan hyresgäster och personal är 
avgörande för trivseln och kvalitetsupplevelsen. Vi har 
idag ca 250 anställda och i och med de nya vårdplatser-
na kommer det år 2022 behöva anställas mer personal.

Vill du veta mer om Danvikshem? 
Kontakta oss på tel. 08-452 92 00
eller besök vår hemsida www.danvikshem.se

Zara, Sephora, Lager 157, Jackie, Sthlm Blvd, Thernlunds.  
150 butiker och restauranger på ett och samma ställe.  

3h gratis parkering. Välkommen in!

SHOPPA. ÄT. UMGÅS.

Så här kan nya byggnaden Discus komma att se ut. Visionsbild från Belatchew Arkitekter.
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YASURAGI
1/1

Du behöver inte flyga till Japan för att uppleva den japanska 
badhuskulturen. Upptäck Yasuragi i Nacka, det japanska badet 
med varma utomhuskällor, bergrumsbad, sovbastu, kolsyrebad 
och andra platser skapade för att du ska finna ro och återhämtning. 
Läs mer och boka din vistelse på yasuragi.se

ENERGIKÄLLA

ör lite drygt tio år sedan flyt-
tade Houdini Sportswear sitt 
huvud kontor från Södermalm 
till Finnboda hamn i Nacka. 
Enligt bolagets vd Eva Karls-
son var det främst närheten 
till naturen som lockade. 

– Med naturen runt hörnet kan våra 
aktiva medarbetare enkelt ta sig ut på 
lunchen för en runda i något av alla fina 
löpspår eller för en tur med kajak på 
Sicklasjön. Samtidigt är vi fortfarande 
nära vårt älskade Stockholm, säger hon 
och tillägger:

– Med pendlarbåten från Nybroplan  
tar det bara 25 minuter att ta sig hit. 
Det är en magisk start på dagen att  
kunna ta sig till jobbet via vattnet. 

Naturintresset hos Houdinis med -
arbetare är en grundpelare i företagets 

vision. Ända sedan början av 2000-talet 
har bolaget utvecklat system, material och 
affärsmodeller med miljön i fokus. 

– När jag började på Houdini 2001 
hade vi en omsättning på cirka en miljon. 
I dag har vi en ledande position interna-
tionellt, omsätter närmare 200 miljoner 
kronor och har fortsatt stark tillväxt. Vårt 
mål har alltid varit att vara bäst, men inte 
nödvändigtvis störst och inte på bekost-
nad av miljön, säger Eva och fortsätter:

– De materiella resurser vi använder är 
till låns. Vi köper och äger dem, men det 
betyder inte att vi har rätten att förstöra 
dem för all framtid. För 18 år sedan var 
det här en ny tanke inom vår bransch, 
vilket innebar att det tog några år innan 
vi kunde presentera vår första cirkulära 
produkt. 

CIRKULÄRA FRILUFTSKLÄDER 
BLEV EN FRAMGÅNGSSAGA

Klädkompost, reparations- 
  service och uthyrning av

 kläder. Innovativa hållbar  -
hets lösningar är en grund-

pelare i Nackabaserade 
Houdinis verksamhet.  

text Sara Schedin  foto Rosie Alm

Vilka är ni och vad gör ni? 
– Vi ingår i en mindre koncern av bolag 
verksamma inom bland annat filmproduk-
tion. Vi driver sedan 20 år en filmstudioan-
läggning i Kummelbergets industriområde i 
Nacka. Independent Studios har gått från att 
vara enbart en reklamfilmsstudio till att bli 
en studio som kan hantera allt från spelfilm 
och tv-serier till stillbilds fotograferingar, 
event och genrep. 

Vilka projekt jobbar ni med?
– Lite av det som har spelats in i våra studior 
under den senaste tiden är reklamfilmer för 
Lindex, Kia, Max Hamburgare och Ikea, samt 
julkalendrarna ”Selmas Saga” och ”Storm på 
lugna gatan”. 

Polisstationen och Becks lägenhet i 
de senaste årens Beckfilmer har byggts 
upp och spelats in hos oss. Just nu pågår 
inspelningen av en TV-serie om privatdetek-
tiven Ture Sventon med Robert Gustafsson i 
huvudrollen.

 

Vilka fördelar ser ni med Nacka?
– Nacka har de flesta inspelningsmiljöer en 
filmproduktion behöver, från lägenheter och 
hus i olika storlekar och från olika tidsepoker 
till vägpartier som går lätt att spärra av 
samt närhet till skog, sjöar och skärgård. 
Det är bra för våra kunder som inte behöver 
för flytta sig så långa sträckor under inspel -
ningen. Sommartid kan våra kunder äta 
lunch och fika i vår trädgård, vilket är väldigt 
uppskattat. Det är ett plus som vi hade haft 
svårt att erbjuda inne i Stockholm.

Hallå där, Janne Lundgren på Independent Studios

I den moderna studion 
spelas allt från reklamfilm 
till actionserier in.

Medarbetarna på Houdini är alla 
friluftsintresserade och ger sig 
gärna ut i naturen på lunchen. 

Eva Karlsson vill att Houdini ska vara bäst. 

ULL BLIR TILL NÄRING
I dag är 70 procent av Houdinis produkter 
cirkulära och målet är att den siffran ska 
ligga på 100 procent år 2022, förklarar Eva. 
För att nå dit arbetar företaget hela tiden 
med att ta fram nya smarta tjänster, materi-
al och återvinningsteknologier. Bland annat 
startade bolaget en klädkompost tillsam-
mans med Rosendals Trädgård i höstas. 

– Ullen vi använder blandas aldrig 
med syntetiska fibrer, vilket innebär att 
våra ullplagg kan komposteras och bli 
näring för växter och grönsaker, som 
alternativ till att återvinnas. Vi uppma-
nar våra kunder att lämna in sina plagg 
till oss för återvinning. Vi erbjuder även 
reparationsservice för att livslängden på 
plaggen ska bli så lång som möjligt och 
för dem som kanske bara vill pröva en ny 
sport har vi uthyrningsverksamhet.       
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Bli fullvärdig medlem i 

Saltsjöbadens Golfklubb! 
  

Vi bjuder på 4 dussin Titleist Pro V1 med ditt 
namn på.  

 
Ansök direkt på saltsjobadengk.se 

 
 
 
 
 

E R B J U D A N D E T  G Ä L L E R  S E N I O R  3 7  Å R  O C H  Ä L D R E .  
S I S T A  A N S Ö K N I N G S D A G  2 0 1 9 - 0 4 - 2 1  

 
 
 

V I L L  D U  B L I  F Ö R E T A G P A R T N E R ,  K O N T A K T A  O S S  F Ö R  
O F F E R T .  

 
K A N S L I @ S A L T S J O B A D E N G K . S E
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Vi är ett fastighetsbolag som utvecklar attraktiva och hållbara 
stadsdelar och kvartersmiljöer med god arkitektur, ett brett 

utbud av service och stor omtanke till platsen.
På så sätt får vi fastigheter där alla trivs – inte bara våra kunder.

genova.se

land de tio bästa i 
landet, sju år i rad. 
Nummer ett av alla 
stora kommuner. 
Otroligt nöjda 
föräldrar och elever. 

Ovanligt hög andel elever som 
klarar att nå betyg i alla ämnen.

Nackas utbildningsdirektör 
Susanne Nord räknar upp bevis 
på hur väl Nackas skolor står sig 
i konkurrensen med andra kom-
muner. Men framgången är ingen 
slump, utan handlar om långt och 
hårt arbete. 

– Vi jobbar konsekvent och 
systematiskt med sex olika delar: 
vi har tydliga roller, vi har bra 
samspel mellan alla aktörer, det 
vill säga kommunen, friskolor och 
kommunala skolor och förskolor, 
vi är uthålliga, vi sätter tydliga mål 

”VI SKA HA
VÄRLDENS 

BÄSTA SKOLA”
Konsekvent 

uppföljning av mål 
är en av nycklarna 
till framgången för 

Nackas skolor.

text Nella Bergström 
och Sara Schedin  

grafik Nacka kommun

solsunda är ett professionellt HVB-
hem för vård och boende för vuxna per-
soner med psykisk ohälsa. Centralt och 
naturskönt beläget i Nacka vid Skuru bron 
med direktbussar från Slussen.

vi erbjuder kvalitetssäkrad verksamhet 
och evidensbaserade behandlings metoder 
i en fantastisk miljö. På Solsunda arbetar 
vi med de boende i centrum. Vår filosofi 
bygger på värdighet och egna val. 
   Alla förhållningssätt är indivi-

duella och varje person bemöts utifrån 
sina unika förutsättningar. 

På Solsunda arbetar välutbildad profes-
sionell personal i team.

solsunda har ett eget kök där all mat 
lagas från grunden av våra egna kockar. 

Vi erbjuder många olika aktiviteter av 
varierande slag för en aktiv och menings-
full tillvaro med god livskvalitet.

Läs mer på: www.solsunda.se

Stockholms närmaste 
hem för vård och boende.

SKOLVALET I NACKA

Nacka kommun har sedan 
lång tid skolval. Kommunen 
arbetar för att alla elever 
ska få plats på den skola de 
önskar. 

I skolvalet till hösten 2018 
fick 92 procent plats på 
den skola de valt i första 
hand. 

99,6 procent fick plats på 
någon av sina tre valda 
skolor.  

Enligt en undersökning 
bland föräldrar tycker 
drygt nio av tio att det är 
viktigt att få välja skola. 
De viktigaste faktorerna 
när man väljer skola är 
närhet till hemmet och 
rekommendationer från 
vänner och bekanta. 
Många använder också 
informationen i webbverk-
tyget Jämföraren, där alla 
skolor berättar kort om sin 
verksamhet och resultat 
från elev- och föräldra-
enkäter visas. Nästan alla 
vårdnadshavare som om-
fattades av skolval gjorde 
ett aktivt skolval. 

Andel elever (%) som nådde
målen/kunskapskraven i alla 
ämnen när de gick ut årskurs 9.

Nacka

Stockholms län

Riket

100

90

80

70

som vi följer upp och utvärderar, vi 
har höga förväntningar och krav 
och vi vågar pröva nya saker. 

Dialog är också viktigt, med 
ledare, personal, föräldrar och 
elever, i form av enkäter och 
strukturerade samtal. 

Kommunen är stor. Här finns  
25 000 barn och ungdomar, 53 
olika huvudmän, 10 förskolor, 35 
grund skolor och 10 gymnasie-
skolor, både kommunala och 
fristående.

– Det viktigaste för oss är att 
eleverna är nöjda med sin skola, 
och att all verksamhet håller hög 
kvalitet, så att den som inte 
kommer in på sitt förstahandsval 
i skolvalet blir lika nöjd med sitt 
andrahandsval, förklarar hon.

Internationella Engelska Skolan 
i Nacka är en av de skolor som 
utmärker sig vad gäller nöjda 
elever. Hit kommer barn från runt 
tio olika kommuner – ofta på 
rekommendation från andra elever 
och föräldrar. 

– I de undersökningar vi utför 
ser vi att det är vår disciplin och 
struktur som är den främsta 
anledningen till att man söker 
sig hit. På andra plats kommer 
engelskan, säger rektor Donald 
Christian och tillägger:

– Jag tror även att familjer från 
andra kommuner lockas av Nackas 
goda rykte som utbildningskom-
mun. Det betyder mycket när man 
väljer skola till sina barn. 

Oavsett skolform och huvud-
man jobbar alla verksamheter i 
Nacka mot samma mål, men exakt 
hur själva verksamheten ska styras 
överlåts åt rektorer och förskole-
chefer, förklarar Susanne Nord. 

– Som rektor i Nackas kom-
munala skolor har man större 
befogenhet än i många andra 
kommuner och skolorna har fått 
möjlighet att profilera sig själva.
Det tror vi är en av nycklarna till 
att våra skolor är så framgångsrika. 

Alla kommunala skolor i Nacka 
har kunskap i fokus och höga 
förväntningar på sina elever. 

– Tittar man på Nacka gym-
nasium är vi i topp i Sverige vad 
gäller goda resultat, säger rek-
torerna Jarl Axelsson och Helen 
Bejmar.

Enligt Susanne Nord är visionen 
för Nackas skolor högt satt. 

–”Världens bästa skola och förskola 
för alla, varje dag”. Så lyder vi-
sionen och hittills hör våra skolor 
till Sveriges bästa. Nu får vi skärpa 
kraven lite till så vi också blir 
världens bästa.      

2000                           2003                             2006                            2009                              2012                          2015                           2018

ANNONS
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VÄLKOMMEN TILL BUSINESS LOUNGE!
Företagshotell och entreprenörshub som erbjuder lounger, kontor, coworking och konferens  
i Nackas bästa lägen! Ett personligt engagemang och högsta möjliga flexibilitet.

businesslounge.se  |  08-716 00 25

Har du roligt när du 
driver företag?

Vi gillar att göra affärer och hjälper dig att påverka 
politiken – utifrån ditt behov. För att det ska vara 
lättare att driva företag i våra två kommuner.  
Kom med oss och gör din röst hörd!

Tillsammans med oss får du:
 »Nätverk
 »Kunskap
 »Praktisk hjälp, t ex Juridisk rådgivning

Läs mer på: foretagarna.se/nackavarmdo

VILL DU HA KONTORSPLATS I NACKAS BÄSTA LÄGEN?

Kontakta oss gärna!
nackavarmdo@foretagarna.se

Nacka Kommun 2019_BusinessLounge_230x345_190308.indd   1 2019-03-08   14:09

P
å en skogig udde nära havet i 
Nacka ligger sedan 1970-talet 
en byggnad ritad av den japan-
ske arkitekten Yoji Kasajima. 
Sedan 1997 finns spa- och 

konferenshotellet Yasuragi här, med 
japanskt bad, tre restauranger och hotell 
med 191 rum och sviter. Sunniva Fallan 
Röd är vd sedan fyra år. Hon bor inte i 
Nacka och har inte verkat i kommunen 
förut, men har bara gott att säga. 

– Det är en naturskön kommun, med 
några av de bästa skolorna i Sverige, vilket 
lockar många att både bo och arbeta här. 
Det underlättar för oss som företagare 
i kommunen, och naturen är så klart 
lockan de för gäster och kunder.

Sunniva Fallan Röd berättar att anlägg-
ningen för ett år sedan nyöppnade, efter 
att ha hållit stängt i åtta månader för en 
omfattande ombyggnation.

– Vi har byggt om hela det japanska 
badet och renoverat hotellrum och restau-
rangerna. I samband med det har vi även 
sett över den mat vi serverar våra gäster. 
Vi har minskat andelen rött kött med över 
80 procent och är nu mer inriktade på 
vegansk och vegetarisk kost. 

STORT ENGAGEMANG
Menybytet är ett led i det övergripande 
hållbarhetsarbetet på Yasuragi, vilket 
bygger på fyra områden: ekonomisk håll-
barhet; allt företaget gör ska vara lönsamt, 
ekologisk hållbarhet, som handlar om allt 
från energiförbrukning till mathantering, 
hållbart ledarskap och social hållbarhet.

– Några exempel på social hållbarhet 
är att vi hjälpte till med mat och kläder 
under flyktinghösten 2015, och sponsrar 
Min stora dag och Ung Cancer, bland annat 
genom att familjer med svårt sjuka barn 
får komma hit för en paus från vardagen. 

Vi ordnar även sfi för de medarbetare som 
inte pratar svenska. Undervisningen hålls 
i våra egna lokaler i anslutning till arbetet 
för att göra det enklare att arbeta och 
plugga samtidigt. sfi-arbetet underlättar 
för oss att få tag i kompetent personal, 
som kockar och terapeuter, vilket det råder 
stor brist på. 

EN SUND SJÄL I EN SUND KROPP
Sunniva lyfter också hur väl samarbetet 
fungerar med kommunen. Ett färskt 
exempel var när Yasuragi ville få bättre all-
männa kommunikationer till Hasseludden, 
där spa- och konferensanläggningen ligger. 
Företaget gick till kommunen som hjälpte 
till med påtryckningar på sl, vilket ledde 
till att sl-kort blev giltiga på Vaxholms-
båtarna året runt. På så vis kan de anställda 
ta båten till jobbet, samtidigt som även 
övriga stockholmare och miljön gynnas. 

– Det känns att Nackas fokus ligger på 
företagsamhet, och så har det varit i de 
fyra år jag har verkat här. Det gör det roligt 
och givande att driva företag i kommunen. 

Att medarbetare och besökare trivs 
med tillvaron är ett viktigt och kraftfullt 
verk tyg för att skapa en bättre värld, menar 
Sunniva.

– Vårt mål på Yasuragi är att möjliggöra 
en hållbar livsstil. Det betyder en sund 
själ, i en sund kropp, i en sund värld. Det 
hoppas vi att fler företag i Nacka vill vara 
med på.      

HÅLLBAR LIVSSTIL

Sunniva Fallan Röd, vd 
för det japanska spa- 
och konferens hotellet 
Yasuragi, brinner för 

hållbarhet på alla nivåer.

text Nella Bergström
foto Yasuragi

 PÅ YASURAGI

Vårt mål på Yasuragi är 
att möjliggöra en håll-
bar livsstil. Det betyder 
en sund själ, i en sund 
kropp, i en sund värld.

Det japanska badet bjuder på frid och avkoppling.

Menyn är numera inriktad på vegetarisk kost.

ANNONSHELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NACKA KOMMUN
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nackastrand.se

Kontakta oss om du  

vill ha hyresmöjligheten  

att hitta ditt drömläge  
i Nacka strand

Mats Nilsson

mats.nilsson@tamgroup.se

+46 (0)70 510 02 00

Ett bättre läge för affärer
I Nacka strand möts små start-ups och större etablerade aktörer.  
Här samsas anrika industrilokaler med moderna kontorsfastigheter.  
Här finns butiker, skolor, hotell, restauranger och den svenska  
modeindustrins kreativa nav: Stockholm Fashion District. Här har  
du både strålande havsutsikt och goda framtidsutsikter.  

å platser har förvandlats 
så mycket som Sickla under 
de senaste decennierna. Det 
tidigare industriområdet har 
steg för steg byggts om till 
stadskvarter, men spåren efter 

tidigare verksamhet är lätta att upptäcka. 
Dels genom de vackra bevarade tegel-
byggnaderna, dels genom namnen som 
påminner om platsens historia: Diesel-
verkstaden, Luftverkstaden, Formalin-
fabriken. Här ligger också Atlas Copcos 
internationella huvudkontor.

I slutet av 1990-talet köpte dåvarande 
Ljungberggruppen hela området, och 
påbörjade förvandlingen mot dagens 
Sickla. Platsen döptes om till Sickla 
köpkvarter, och har i dag omkring 180 
butiker och caféer. Här ligger också Die-
selverkstaden, som är ett av Sveriges mest 
välbesökta kulturhus med bibliotek, scen, 
konsthall, klättervägg och biograf.

Fler restauranger och andra företag har 
kommit hit, liksom ett stort antal gym-
nasieskolor som samsas i den innovativa 
gymnasiegallerian M7. 

NYA MÖTESPLATSER OCH BOSTÄDER
Några av de intressantaste projekten står 
fastighetsbolaget Atrium Ljungberg för.

– På Nobelberget gör vi om den gamla 
tegelbyggnaden Formalinfabriken till en 
mötesplats full med kultur och kreativitet. 
Intill byggs nya lägenheter och ambitionen 
är att koppla ihop Sickla med Hammarby 
sjöstad, berättar Linus Kjellberg, affärsom-
rådeschef på Atrium Ljungberg, som har 
sitt huvudkontor i Sickla.

Eftersom hållbarhet är ett viktigt 
inslag i omvandlingen av Sickla har 
Atrium Ljungberg nyligen installerat                   
4 500 kvadratmeter solceller på tre tak. 

Anläggningen producerar 550 000 kilo-
wattimmar el per år, vilket gör den till 
den största av sitt slag i Stockholm.

Just nu byggs ett hotell i den gamla 
tapetfabriken, och ett nytt kvarter för vård 
och omsorg, Curanten, ska rymma allt från 
tandläkare till vårdcentral och babysim. 
Många fler bostäder planeras, och snart 
kommer även tunnelbanan att få en station 
här. Redan i dag går Tvärbanan och bussar 
hit, och med tunnelbanan blir Sickla en 
knutpunkt för kollektivtrafik.

– Sickla blir en komplett stadsdel  
och ett av Sveriges mest spännande 
områden, med bostäder, plats för kultur 
och utbildning och gott om kontorsyta för 
nya arbetsplatser, säger Anders Börjesson, 
näringslivsdirektör i Nacka kommun.       

SICKLA – FRAMTIDENS 
STAD I HISTORISK MILJÖ

I den levande stadsdel-
en Sickla har handel, 

bostäder och mötesplatser 
tagit plats i de gamla in-

dustribyggnaderna. Sickla 
är redan i dag en knut-

punkt för kollektivtrafiken, 
vilket förstärks ytterligare 
när tunnelbanan kommer.

text Nacka kommun    
foto Atrium Ljungberg

Atlas Copco har en egen 
gruva i Sickla, som fortfarande 
används för att testa företagets 

produkter. På sicklaovanunder.se 
kan du läsa mer och boka en 

guidad tur.

Varje år vallfärdar 
svenska och interna-
tionella modeaktörer 

till Stockholm Fashion 
District i Nacka strand 

för att hämta inspiration 
till nästa säsong. Samti-
digt är modedistriktet en 

plattform för ny inno-
vationskraft med fokus 

på digitalisering och 
utbildning.   

text Sara Schedin   
foto Stockholm Fashion District

MÖTESPLATS FÖR MODE

T
ill stockholm fashion  
District i Nacka strand 
kommer modefolk från hela 
världen för att delta på olika 
mässor och event. Bland annat 

hålls textil- och produktionsmässan 
här fyra gånger per år, dit den svenska 
designeliten kommer för att bestämma hur 
nästa säsong ska se ut. 

– Vi får hit kollektioner från hela 
världen – allt från knappar och blixtlås till 
de mest utsökta spetsarna och de tjockaste 
och finaste sidentygerna. När Nacka strand 
fylls med välklädda och trendiga italiena-
re, fransmän och japaner, vet man att det 
är textilmässa på gång, säger Stockholm 
Fashion Districts vd Helena Waker.

HÄRLIG KREATIVITET
Trade Partners Sweden bildade Stockholm 
Fashion District för två år sedan efter 
önskemål från modeföretagen att samla 
modebranschen i ett kluster. Modein-
dustrin omsatte 326 miljarder och hade 
66 000 anställda i Sverige 2017, och be-
hovet av en affärsmötesplats i Stockholm 
var stort. 

– Stockholm Shoe House, som vi 
startade tillsammans med skoindustrin, 
har funnits i Nacka strand sedan 2009.
Därför föll det sig naturligt att även lägga 
modedistriktet här. Den härliga kreativitet 
som Nacka speglar, med bland annat sitt 
Designgymnasium och kulturhuset Die-
selverkstaden i Sickla, passar oss perfekt.

– Vi ser också fram emot att Före-
tagsekonomiska Institutet ska lansera 
en akademisk utbildning inom mode i 
Nacka tillsammans med ett internationellt 
universitet, då vi behöver höjd kompetens 
inom vår industri i Sverige, fortsätter  
Helena Waker och berättar att även Stock-
holm Fashion District lägger stort fokus 
på vidareutbildning inom digitalisering, 
försäljning och hållbarhet inom retail och 
e-handel.

PERSONLIGA MÖTEN
Stockholm Fashion District är en plats 
för kunskapsutbyte mellan företag, organ-

isationer och näringsliv. Här kan nya 
innovationer och affärsmodeller visas 
upp och många fler ta del av ny kunskap. 

 – Vi tror på delade erfarenheter och 
att stärka sammanhållningen mellan 
företag och intressenter i branschen – 
allt genom det personliga mötet mellan 
människor. Vårt mål framöver är att 
skapa en ännu viktigare samlingsplats 
för branschen – och vi välkomnar såklart 
fler mode-, sport- och textilföretag till 
Nacka. Eftersom vi har så många företag 
samlade efterfrågas också aktörer som 
levererar servicetjänster inom våra om-
råden, säger Helena Waker.     

Till Nacka strand kommer klädkollektioner från hela världen.

Helena Waker.
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Anmäl ditt intresse på stadsportennacka.se

Ett drömboende för dig 
som gillar lugnet. Och pulsen. 

Brf Stadsporten ligger i hjärtat 
av Centrala Nacka och  utvecklas 
stolt av Storstaden Bostad.

Säljstart: 2019
Priser: från 49 950 kr/kvm
Antal: 140 bostadsrätter
Rum: 1 –5 rok
Storlek: 28 –131 kvm



HSB BRF FINNBODA TRÄDGÅRDAR

Välkomna till ett 55 + boende med livskvalitet precis vid Stockholms 
hamninlopp. Här bor du på ett drömläge, mitt emot Djurgården med 
utblick över både skärgård och Gamla stan. Njut av inomhuspool, 
bastu, klubbaktiviteter, boulebana, växthus,  
odlingsytor samt utsiktsplatser mot  
Stockholms hamninlopp. 

Inflytt: preliminärt 2020

HSB BRF FYRHUSEN

På Telegrafberget i Nacka växer ett helt nytt 
bostadsområde fram. Här bygger vi 66 lägen-
heter i HSB brf Fyrhusen med utsikt över Stock-
holms inlopp och närhet till Skarpnäs vackra 
naturreservat. Ett boende med livskvalitet! 

Inflytt: preliminärt från dec 2019

HSB BRF TOLLARE HAMNPLAN

Bostadsområdet Tollare växer nu fram med en mix av radhus, villor, 
lägenhetshus och strandpromenad med restaurang. Brf Tollare 
Hamnplan består av 84 lägenheter med fantastisk  
sjöutsikt mot Lännerstasundet och ön Mårtens holme i söder. 

Flytta in redan idag!

HSB BRF KAJEN

Direkt på kajen vid Stockholms inlopp, bygger HSB 116 nya lägenheter 
i brf Kajen. Det unika läget gör att alla lägenheter får vacker sjöutsikt. 
Här är livskvalitet är i fokus. Telegrafberget ligger naturskönt avskilt, 
samtidigt som det bara är fem minuters bussfärd från Orminge centrum.

Inflytt: preliminärt från 2021

HSB BRF TOLLARE STRAND

Brf Tollare Strand är vår andra etapp i det nya området Tollare i 
Nacka. 5 huskroppar om totalt 115 lägenheter byggs med 
soligt söderläge ner mot den härliga strandpromenaden och 
solbryggan. Här bor du granne med Lännerstasundet i nya 
moderna lägenheter med närhet till vatten och natur. 

Inflytt: preliminärt från aug 2019

HSB BOSTAD PRESENTERAR  
AKTUELLA PROJEKT I NACKA

Läs mer om alla våra projekt på HSB.SE/NYPRODUKTION

INFLYTTNINGSKLART!

FÖR DIG 55 +


