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Nackas kommunalråd Mats Gerdau (M) 
sa att han är glad åt att Nacka kan bidra 
till att möta det stora behovet av student
bostäder som finns såväl i Nacka som hela 
Stockholm.

Undersökningar visar att en stor majo
ritet av Nackaborna är positiva till tunnel
baneutbyggnaden och till nya bostäder i 
Nacka, framhöll Mats Gerdau, och poäng
terade också att blandningen av bostads
typer är viktig när vi bygger Nacka stad.

VD Johan Skoglund från JM AB 
berättade att det nya huset ska ha olika 
lägenhetsstorlekar och flera gemensamma 
utrymmen och att det får en fenomenal 
utsikt åt alla väderstreck.

Mats Gerdau och Johan Skoglund 
utlöste sedan tillsammans en symbolisk 

Startskottet har gått  
för studentlägenheter  
i Alphyddan
Med en fiktiv bomsalva, istället för ett spadtag, signalerade Nacka  
kommun och JM AB tillsammans att utbyggnaden av studentbostäder  
i Alphyddan nu sätter igång på riktigt. 

sprängladdning som startskott för bygget.
Huset som nu börjar byggas blir 16 våningar 
högt med 93 lägenheter. Planerad inflytt
ning är om drygt ett år, alltså andra  
kvartalet 2018.

Studentbostäderna i Alphyddan kommer 
också att bidra till att nå målet för sam
verkansprojektet Sthlm6000+, nämligen 
6 000 nya studentbostäder i Stockholms
regionen under fyra år. Förutom Nacka 
ingår flera andra Stockholmskommuner, 
byggbolag, bostadsbolag, näringslivs
representanter, myndigheter, lärosäten och 
studenter i samarbetet.
• Läs mer om byggplanerna i Alphyddan.
• Läs mer om JM:s studentlägenheter i 

Alphyddan.
• Läs mer om Sthlm6000+.

Så här kommer det nya 
16-våningshuset i  
Alphyddan att se ut, när 
det är inflyttningsklart till 
sommaren 2018.

Samråd  
om Henriks dals - 
 pro grammet 
Henriksdal, nära gränsen mellan 
Nacka och Stockholm, kommer att 
bli en viktig och spännande del av 
Nacka stad. Nu finns ett program-
förslag för hur kommunen vill 
utveckla området, med bland annat  
1 400–1 700 nya bostäder och nya 
lokaler för kontor, butiker, skola, 
förskola och fritidsverksamhet. 

Det mesta av bebyggelsen är tänkt 
att ligga längs Kvarnholmsvägen, som 
på så sätt kan bli en levande stads-
gata. Nya bostäder föreslås också i 
anslutning till Henriksdalsringen högst 
uppe på berget och på berget längst 
österut, mot Finnboda. 

17 mars är sista dagen för att 
 lämna synpunkter på förslaget  
– antingen i brev eller mejl, eller  
i 3D-modellen som finns på  
webbplatsen.

Läs mer på  
www.nacka.se/henriksdal 

Från oljehamn till 
levande stadsdel: 
Planeringen tar fart 
kring Bergs Gård
Arbetet med att omvandla den 
gamla oljehamnen pågår för fullt.  
I stället för ett instängt industri-
område ska omkring 2 000 bostäder 
byggas på platsen och kajen, kusten 
och höjden blir välkomnande och 
tillgänglig för alla. 

Just nu arbetar kommunen med 
ett förslag till planprogram för Bergs 
Gård. Planprogrammet ska ge en 
övergripande bild av hur området 
kan se ut i framtiden och senare i år 
bjuder vi in till samråd om förslaget. 
Det färdiga programmet ligger sedan 
till grund för arbetet med de olika 
detaljplanerna för platsen. 

Läs mer på  
www.nacka.se/bergsgard och besök 
vår utställningslokal i Nacka Forum.

• Nytt kontorskvarter i Sickla
• Planeringen tar fart för Bergs gård

Läget i Sickla intill Hammarby Sjöstad är 
mycket gynnsamt när det gäller kommuni
kationer och närhet till andra arbetsplat
ser, handel och bostäder. Förutom bussar 
till Slussen och Saltsjöbanan kommer 
Tvärbanan till Sickla att invigas hösten 
2017. På sikt kommer tunnelbanan med 
en station i Sickla. Här finns också fina 
cykelvägar mellan Nacka och Stockholm.

Båda kontorshusen byggs för fullt just 
nu och arkitekt är Scheiwiller Svensson  
Arkitektkontor (SSARK). De nya 
kontoren i sju våningar blir moderna och 
miljöcertifierade och i bottenvåningarna 
blir det restaurang, service och butiker. 

2018 ska de nya kontorshusen vid Uddvägen i Sickla vara klara att flytta 
in i. De kommer att skapa en värdig entré till Nacka och Domstolsverket 
med sina verksamheter blir en betydande hyresgäst. 

Parkeringshuset i tio våningar har 350 
parkeringsplatser. Här kommer också 
att finnas plats för cyklar, butiks och 
serviceytor. 

Det finns utrymme för både stora och 
små företag i kontorshusen, men samman
lagt cirka 3 000 arbetsplatser. I den del 
som nu håller på att byggas blir Domstols
verket med sina verksamheter Nacka 
tingsrätt, Hyres och arrendenämnden samt 
Mark och miljödomstolen en betydande 
hyresgäst.

Mona
Mona Bogefors
74 år
Boende i Nacka strand sedan 2016
Kuriosa
Mona sjunger i kören Peals of the Sounds i en sångstil som heter 
Barbershop. Kören har tillsammans med Mona vunnit VM två 
gånger. 2013 i Honolulu på Hawaii och nu senast 2016 i Las Vegas. 
Läs mer här: www.peals.se

Nya kontorskvarter ger 
Sickla en ny entré

Ny trafikplats vid  
Nacka gymnasium
Trafikverket ska bygga en ny trafikplats 
på väg 222 i höjd med Nacka gymna-
sium. Om allt går i lås kan arbetena 
börja hösten 2017 och trafikplatsen 
kan vara klar våren 2019. Det blir 
en ny avfartsramp från väg 222 ner 
mot Nacka gymnasium för trafik från 
Stockholm. Dessutom en påfartsramp 
från Kvarnholmsvägen för trafik från 
Kvarnholmen.

Visste du att...
• Det startar 2–3 nya företag  

i Nacka varje dag 
• Nackas företag är de lönsammaste  

i Sverige 

• Nacka rankas som den 3:e bästa
 företagskommunen i landet

Källa: Nyföretagarbarometern,  
NyföretagarCentrum
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Konsten i tunnelbanan 
– en tradition som lever vidare när tunnelbanan byggs ut till Nacka 
När tunnelbanan byggs ut fortsätter konsten 
att vara en del av stationens helhetsutform
ning. Varje station får ett unikt uttryck som 
ska göra det enklare för resenärerna att orien
tera sig och även bidra till att öka tryggheten. 
Tanken är att de nya stationerna ska gestaltas 

Station Sickla Konstnär, Anna Lerinder,  
”Utblick och riktning”

Juryns motivering 
”Ett stiligt och poetiskt förslag som trots sin stramhet förmedlar en 
konstnärlig idé genom materialen. Andas tyngd, materialkänsla och 
allvar. Ett kakel i relief i de vackraste och varma måleriska toner intar 
på ett påtagligt vis det storslagna rummet och väcker associationer 
kring jord, berg och kropp. Konstverket bär handens avtryck och för 
in en taktil och sensuell dimension i den för övrigt avskalade miljön.”

Utblick och riktning

Station Järla. Konstnär, Cilla Ramnek,  
”Klänning.”

Klänning

Juryns motivering
”Med ett genomgående mjukt textilt uttryck utmanar förslaget våra anta-
ganden om den miljö en grotta i berget vanligen förknippas med. Ett sagolikt 
förslag med en detaljrikedom i bilderna och ett självsäkert formspråk. De stora 
mönsterrapporterna i tak och på golv förskjuter skalan i relation till människan 
på samma sätt som dramatisk och omfamnande natur kan påminna oss om de 
stora sammanhangen. Väcker associationslust och nyfikenhet som bäddar för en 
fantasifull stationsgestaltning.”

Station Nacka. Konstnär, Thomas Karlsson  
”Elefanten och noshörningen.”

Elefanten och noshörningen

Juryns motivering 
”Ett oväntat och närmast surrealistiskt möte med ett starkt personligt uttryck. 
Storleken pådjuren som bryter av mot origamieffekterna exponerar det  
monumentala mot det sköra. Bidrar till orienterbarhet och ett tydligt definierat 
rum. Koncentrerad skulptural känslighet som också tydligt visar på en  
genomförbarhet.”

Läs mer om de konstnärliga gestaltningarna på landstingets webb:
http://nyatunnelbanan.sll.se/sv/konstnarernas-gestaltning

Mona är 74 år, vilket är svårt att tro, ung både 
till sinne och till det yttre. Glad och så välkom-
nade när vi bjuds in på härlig ”gofika” i hennes 
fina lägenhet i Nacka strand. Här har Mona 
bott sedan 2016. Lägenheten är en av de 122 
hyresrätterna som Wallenstam byggt och 
projektet heter ”Följa berg” och som namnet 
antyder fick husen anpassa sig efter berget 
och inte tvärtom. Monas lägenhet vetter mot 
Nacka strand och från balkongen har hon en 
fantastisk utsikt över vattnet och Djurgården. 

– När jag tidigare passerade Nacka strand 
med båt, tänkte jag alltid att där vill jag bo – 
och nu gör jag det! Jag är så glad att ha fått en 
lägenhet just här. 

Efter 17 år i Skåne har Mona flyttat tillbaka till sina rötter i Nacka och in i en nybyggd hyresrätt i Nacka strand.  
Med 41 kvm och en strålande utsikt över Stockholms inlopp är hon säker på att det är här hon ska bo resten av sitt liv. 

Mona är uppvuxen i Nacka och Värmdö 
och gick på Nacka läroverk i sin ungdom. 
På 1960-talet arbetade hon på Sjukkassan 
som var placerad  i Nacka stadshus. I samma 
byggnad huserade även polisen och det var 
här hon mötte sin blivande make som då 
arbetade på polisen. Paret fick två söner som 
nu i sin tur fått barn och även barnbarn. 
När vi pratar om den snabba stadsutveckling 
som nu sker i Nacka, med utbyggd tunnel-
bana och många nya bostäder i Nacka stad, 
där Mona bor, så ser hon inget bekymmer 
med det.   

Monas lägenhet är en hyresrätt och det 
ser Mona som en stor fördel. Lägenhetens 

Hemma hos Mona i Nacka strand

läge var förstås också en viktig faktor. Nära 
till vatten och natur och även till service som 
tandläkare och frisör. 

så att miljön blir minnesvärd för tillfälliga be
sökare och intressanta att vistas i för återkom
mande resenärer. Här kan du ta del av skisser 
på de konstnärliga gestaltningarna till Nackas 
nya tunnelbanestationer. 

Ansvarig för utbyggnaden är Stockholms 
läns landstings förvaltning för utbyggd  
tunnelbana.

Ett växande Nacka, Trumpeffekt, 
Slussen, delnings ekonomi och 
skatte regler var några av ämnena 
som avhandlades på Nacka  
FöretagarTräff i Nacka strand den 
22 februari. 
Träffen som är den äldsta och största 
i Sverige i kategorin lokal näringslivs-
mässa lockade nästan 170 utställare 
och många besökande Nackabor. 

Dagen inleddes med ekonomisk 
debatt där paneldeltagarna menar att 
det råder hög osäkerhet och oför-
utsägbarhet i världens ekonomi men 
att företagen trots detta går bra och 
fortsätter att växa. 

På eftermiddagen fick besökarna 
veta mer om vilka digitala trender 
som är värda att uppmärksamma för 
att hänga med i utvecklingen. Camilla 
Björkman, från tech- och startupsiten 
Breakit.se presenterade också nya 
siffror från Google där vi kan räkna 
med att 5 miljoner fler människor än 
nu kommer vara online 2020. 

I Nacka kommuns monter var 
temat Nacka växer och här fanns 
möjlighet att beskåda de aktuella 
invånarsiffrorna. Under dagen kunde 
besökarna gissa på veckans nya siffra. 
Från 99 473 till 99 481 – en ökning 
med 8 personer. På god väg att nå 
den magiska gränsen 100 000 Nacka-
bor som vi blir under 2017. 

Läs mer om årets pristagare inom 
näringsliv på foretagartraffen.se

TUNNELBANA TILL NACKA OCH SÖDERORT
I söder förlängs Blå linje från Kungsträdgården i två olika  
riktningar: Till Nacka via Sofia på Söder samt från Sofia  
vidare till Gullmarsplan för att kopplas ihop med  
Hagsätragrenen i söderort. 
Stationer: Sofia, Hammarby kanal, Sickla, Järla och Nacka. 
På Hagsätragrenen: Ny station i Slakthusområdet 

• Planerad byggstart: cirka 2018.
• Planerad byggtid: 7–8 år

Nacka Företagar - 
Träff – 23:e året i rad

Mer nära än så här kan det nog inte 
bli. Nu har jag nära till all service och 

Nyckelvikens vackra natur ligger bara ett 
stenkast bort. Behöver jag åka in till city 

tar det bara 16 minuter med bussen. 
Om jag inte tar Sjövägen in till Nybroka-

jen förstås,  det är verkligen livskvalitet, 
säger Mona och skrattar. 

Mona Bogefors
74 år
Boende i Nacka strand sedan 2016

Kuriosa
Mona sjunger i kören Peals of the  
Sounds i en sångstil som heter  
Barbershop. Kören har tillsammans  
med Mona vunnit VM två gånger.  
2013 i Honolulu på Hawaii och nu  
senast 2016 i Las Vegas. 
Läs mer här: www.peals.se


