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STUDENTBOSTÄDER I ALPHYDDAN
I Alphyddan byggs 230 trevliga student
bostäder. Det första huset stod klart 2018 
och det andra blir klart nu i sommar. Läs 
mer på nacka.se/alphyddan.

SICKLA STATIONSHUS – ETT HUS 
FÖR MÅNGA VERKSAMHETER
Ett nytt stationshus är planerat i anslutning 
till Sickla station, ovanpå den kommande 
tunnelbaneuppgången. Förslaget är att huset 
ska ha 23 våningar. Här ska det finnas plats 
för entré till tunnelbanan och vänthall, men 
också för handel och service. Planen är att 
ha kafé och restaurang, service samt kontor 

SICKLA – EN BLANDNING AV  
HISTORIA, NUTID OCH FRAMTID

i byggnaden. Till sommaren är det gransk
ningsperiod för den nya detaljplanen och då 
kan du lämna in synpunkter på förslaget. Läs 
mer på nacka.se/sicklastationshus. 

TRAVERSEN  
– NYA BOSTÄDER OCH LOKALER
Området ligger i östra delen av Sickla köp
kvarter, nära östra entrén till den planerade 
tunnelbanan. Här finns förslag att bygga 80 
nya bostäder samt lokaler för handel. Planen 
är att huset ska bli 16 våningar högt. Under 
senare delen av 2020 är det gransknings
period och då kan du lämna in synpunkter 
på förslaget. Läs mer på nacka.se/traversen.

Visionsbild Nobelberget. Illustration White Arkitekter.

Bostäder, arbetsplatser, service och trivsamma mötesplatser växer så sakta fram i Sickla.  
Här finns både kultur, idrott och bra kollektivtrafik. Du har också naturen nära med fina  
grönområden liksom vattnet vid Svindersvik och Sickla strand.

När Sickla växer och utvecklas blir det mer liv och rörelse under fler av dygnets timmar.  
Det är viktigt att behålla platsens spännande blandning av historia, nutid och framtid.  
Här kommer en sammanfattning över några aktuella projekt.

SICKLA INDUSTRIVÄG  
– EN MODERN OCH TRAFIKSÄKER 
STADSGATA
Nu rustar vi upp och bygger om Sickla 
 industriväg, vilket i perioder påverkar trafi
ken. När arbetet är klart är vägen en modern 
stadsgata med trafiksäker miljö. Läs mer på 
nacka.se/sicklaindustrivag.

NY PARK – MER LEK
Ny park med lekpark planeras på Nobelberget.

Visionsbild Sickla industriväg. Illustration Atkins.

Visionsbild Sickla stationshus.  
Illustration Kanozi Arkitekter.



12 MINUTER FRÅN NACKA 
TILL CITY
När tunnelbanans Blå linje förlängs får 
Nacka tre tunnelbanestationer, varav en i 
Sickla. 2030 beräknas tunnelbanan vara 
igång. Då tar du dig från Nacka till city på 
bara 12 minuter. Läs mer på 
nyatunnel banan.sll.se/nacka-arbeten.

NYA ARBETEN OCH BYGGNADER 
INOM ATRIUM LJUNGBERGS 
OMRÅDE I SICKLA
• I centrala Sickla byggs Curanten, ett hus 

med fokus på vård och hälsa. Curanten 
beräknas öppna hösten 2020 och kommer 
att ligga strax intill Tvärbanan. 

• Den gamla tapetfabriken på Marcus
platsen byggs om till ett hotell som väntas 
öppna våren 2021. 

• Nya bostäder byggs på Nobelberget. 
Under 2020 beräknas infl yttning till det 
första kvarteret. På Nobelberget kommer 
också en ny förskola att öppna i den kul
turhistoriska byggnaden Panncentralen.

VILL DU VETA MER? KONTAKTA OSS GÄRNA! 
Telefon: 08-718 80 00 eller e-post: stadsbyggnad@nacka.se, 
samt på nacka.se/sickla

1.  Studentboende Alphyddan
2.  Sickla industriväg

• Förberedande grundarbeten påbörjas nu 
under våren för Sickla stationshus där 
tunnelbanans biljetthall kommer ligga.

Läs mer på al.se/stadsutveckling/
omraden/stockholm/sickla/

ÄR DET NÅGOT MER PÅ GÅNG?
Ja, några fl er projekt håller på att planeras. 
Du kan läsa om dem på nacka.se/sickla. 
I Sickla köpkvarter fi nns också en digital 
skärm där du kan läsa om olika stadsutveck
lingsprojekt på västra Sicklaön. Sickla växer 
och utvecklas.

3.  Sickla stationshus med tunnelbanestation
4.  Traversen


