
3 
frågor till bagaren 
Daniel Lindeberg

sidan 4

NackaTillväxt i

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NACKA KOMMUN ANNONSANNONS

Nacka bygger
så det knakar

Här föds 
framtidens 
klädmode

sidan 12

Förskolan där 
barn och 

gamla möts
sidan 20

Kundval ger 
bättre välfärd

sidan 18

sidan 10

Nu skapar 
vi mer stad i 

centrala Nacka.«
Gunilla Glantz, stadsbyggnadsdirektör



HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NACKA KOMMUN ANNONSANNONS

2

PROJEKTLEDARE: PETER ROSVALL  
REDAKTÖR: ADRIANNA JALMING
ART DIRECTOR: LIVIA PETRÉ  
OMSLAGSBILD: JOHAN ALP  
TRYCK: MITTMEDIA

För information om bilagor och 
kundtidningar, kontakta Peter 
Rosvall på 0700 84 00 62 eller 
peter.rosvall@crossmediagroup.se.

Crossmedia Communication
Kristallen B, 754 50 Uppsala
crossmediagroup.se

Bilagan ges ut av Nacka kommun 
i Dagens Industri, maj 2017.

Frågor om innehållet besvaras av:
Camilla Norström,
Strategisk Kommunikatör

08-718 96 85
070-431 96 85
camilla.norstrom@nacka.se

www.nacka.se A
TTRAKTIVA NACKA VÄXER och bygger stad.  
 Det är egentligen inte så konstigt. Nacka har 
ett fantastiskt läge. Här finns naturen, havet 
och sjöarna samtidigt som det är nära till 
staden. När tunnelbanan blir klar en bit in på 
2020-talet kommer det att ta några minuter 
att ta sig till city eller fortsätta till andra delar 

av Stockholmsområdet. Nacka blir då en ännu starkare del av 
regionens citykärna. 

2030 kommer vi att ha ytterligare minst 20 000 bostäder,  
15 000 arbetsplatser och minst 140 000 invånare. Med en stark 
och balanserad tillväxt under kommande år och en i grun-
den stark ekonomi i balans är vår uppgift att ge Nackaborna 
maximalt värde för sina skattepengar. Vi ska vara den bästa 
kommunen och göra det möjligt för både 
företagare och medborgare att nå sin 
största möjliga utveckling.  

De attraktiva gröna och blå livsmiljö-
erna och de blandade bostadsmiljöerna 
kombineras redan idag med utbildning 
och företagande i världsklass. Skolorna 
i Nacka är bland de bästa i Sverige och 
väcker också internationellt intresse. Vårt 
företagsklimat är tredje bäst i landet och 
företagen i Nacka är de lönsammaste i 
Sverige.

Vi har många attraktiva förskolor och 
skolor där barn och unga får möjlighet till sin bästa utveckling. 
Här trivs också de äldre i våra olika äldreboenden eller med bra 
hemtjänst. Det sociala stödet till dem som behöver det är gott 
och Nacka tar emot alla flyktingar som anvisas på ett kreativt sätt. 

Vår vision är öppenhet och mångfald och det försöker vi prak-
tisera på alla sätt. Vi är nyfikna på nya lösningar och hur man 
kan göra verksamheter ännu bättre. Vi är öppna och transparenta 

med det som är kommunens uppdrag. Och vi önskar en mång-
fald av aktörer och människor som vill samspela med oss. Vi tror 
att det gör Nacka bättre som plats att leva och verka på.

DYNAMISKT SAMARBETE
Vi varken kan eller vill göra allt själva. Vi behöver och välkom-
nar företag, entreprenörer och initiativtagare som vill arbeta i 
och med Nacka. Kommunen kan göra mycket, men tillsam-
mans med privata företag kan vi göra ännu mer. Och nu när 
tillväxttakten fördubblas är samarbeten med näringslivet 
avgörande för att vi ska lyckas. Därför hoppas vi på fler privata 
aktörer som vill bygga framtidens Nacka med oss.

Vi tror också på människor och deras utveckling, oavsett om 
det gäller medborgare eller medarbetare. Som medarbetare i 

Nacka får du möjlighet att utvecklas utifrån 
dina förutsättningar och kommunens ut-
maningar. Det är många som tycker att det 
är roligt och vill rekommendera andra att 
jobba i nytänkande Nacka. Alla som arbetar 
i kommunen är helt inriktade på att se till 
att bostäder, arbetsplatser, skolor och service 
till våra invånare fungerar och att transporter 
och infrastruktur utvecklas och kan stödja 
våra invånare, organisationer och företag.

Till alla samarbetspartners, företagare, 
entreprenörer och andra initiativtagare vill vi 
därför säga: välkommen till Nacka, väx med 

oss och visa hur ett dynamiskt samarbete mellan en kommun och 
det privata näringslivet kan bli mycket fruktbart. Och låt oss ge-
mensamt bereda plats för alla dem som vill bo och arbeta i Nacka. 

Så varmt välkommen till Nacka om du vill förverkliga dina 
drömmar - som individ, medborgare, företagare eller medarbetare!

Lena Dahlstedt, stadsdirektör

VÄLKOMMEN TILL NACKA 
OM DU VILL UTVECKLAS!

Vår vision är öppenhet 
och mångfald och det 
försöker vi praktisera 
på alla sätt. Vi är nyfikna 
på nya lösningar och 
hur man kan göra verk
samhet ännu bättre.« 

NACKA KOMMUN
Nacka är Sveriges 17:e största 
kommun, och den tredje största 
i Stockholms län. Jämfört med 
snittet i riket bor det en hög 
andel barn i kommunen och en 
relativt låg andel äldre personer. 
Det beror på att Nacka är en 
kommun med en hög inflyttning 
och att många av dem som 
flyttar till kommunen är familjer 
med små barn. 

Under 2017 når Nacka 100 
000 invånare. I år blir 800 nya 
bostäder inflyttningsklara i kom-
munen, och målsättningen är att 
20 000 antal nya bostäder ska 
stå klara till 2030. Till samma 
år siktar Nacka på att ha 14 000 
nya arbetsplatser och 6 400 fler 
företag i kommunen.

Den genomsnittliga Nackabon:

Ålder: 38,7 år

Årsinkomst bland dem som är 
20 år och äldre: 393 200 kr

Genomsnittlig hushållsstorlek: 
4 personer

Källa: Statistiska Centralbyrån 2016
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Nacka blir allt större.  
Kommunens 100 000 

invånare förväntas 
ha ökat till 140 000 år 

2030, tack vare satsn
ingar på infrastruktur, 
bostäder och stadsut
veckling. Mats Gerdau 

(M), kommun styrelsens 
ordförande, ser många 
positiva effekter av att 

Nackaborna blir fler.
text:  adrianna jalming    

foto: johan alp

VI ÄR ÖVERENS OM 
ATT FORTSÄTTA VÄXA

ACKA ÄR EN väldigt attraktiv 
kommun att flytta till säger 
Mats Gerdau. Bra skolor, 
stor frihet och närhet till 
naturen är de största magne-
terna. Vi är inne i ett skede 

där vi förvandlas från förort till stad, vilket 
förstärks genom utbyggnaden av tunnel-
banan och Tvärbanan. Nacka kommer hela 
tiden närmare centrala Stockholm och allt 
fler ser fördelarna med att bo här.

Det expansiva Nacka visar inga tecken 
på att sakta ner. Invånarantalet ökar 
stadigt och på alla håll i kommunen 
görs plats för nya bostäder, arbetsplatser 
och service. Att Nacka fortsätter växa är 
positivt på flera olika sätt, menar Mats 
Gerdau, och lyfter den nationella bostads-
bristen som ett exempel.

– Utan bostäder bromsas tillväxten i 
hela Sverige. Nacka kommun tar ansvar 
för situationen i regionen och ser till att 
det byggs tillräckligt mycket bostäder i 
olika former. Samtidigt får vi också en 
chans att sammanlänka Nackas olika de-
lar, som vuxit fram till stor del på ganska 
isolerade öar vilket skapat barriärer. Nu 
läker vi de såren och skapar en helhet där 
människor bor lite närmare varandra, nå-

got som också är energisnålare och ger ett 
bättre underlag för utökad service, handel 
och kultur.

POLITISK ENIGHET
Att Nacka kan växa snabbt på kort tid 
beror enligt Mats Gerdau bland annat 
på en politisk enighet kring kommunens 
framtid.

– Det finns en politisk vilja att växa 
som överskrider partigränserna. Att vi i 
kommunen är överens om detta är en bra 
grund i arbetet och signalerar även utåt 
att det finns en stabilitet i frågan. Det här 
är den riktning vi vill ha och kommer att 
fortsätta ha.

Andra faktorer som bidragit till utveck-
lingen är tillgången på byggbar mark och 
kommande infrastruktursatsningar.

– Att tunnelbanan förlängs ut till 
Nacka är helt avgörande för att vi ska 
kunna bygga så mycket som planerat. När 
kommunen växer måste framkomligheten 
fungera, därför är jag väldigt glad att jag 
var med och förhandlade fram tunnelba-
neavtalet för några år sedan. Nu driver vi 
också på för att Södra länken ska knytas 
samman med Norra länken i en östlig 
förbindelse. En annan förutsättning är 

Mats Gerdau vill att 
Nacka ska växa starkt 

och samtidigt balanserat.

omvandlingen av gamla industriområden. 
När produktionen lagts ned har attraktiv 
och byggbar mark frigjorts, som exempel-
vis i Järla, Sickla och Kvarnholmen där 
det nu byggs nya bostäder.

Mats Gerdau menar att också Nacka-
borna själva ställt sig positiva till att kom-
munen växer, och att det finns ett starkt 
engagemang bland invånarna.

– Vi känner att vi har invånarna med 
oss i det här. Genom en öppen dialog får 
vi veta vad Nackaborna tycker är värt att 
bevara och vad som kan bli bättre, men i 
det stora hela finns det en väldig uppslut-
ning kring expansionsplanerna. Vi vill 
växa starkt och balanserat, tillsammans 
med våra invånare.      
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Du har bland annat drivit stjärnkrogen 
Frantzén/Lindeberg och varit kreativ 

ledare på Wienercaféet. Hur kommer det sig att 
du valde att starta bageri i Orminge?

– Jag och min familj bor i Orminge sedan nio 
år tillbaka och jag tyckte att det saknades något 
liknande här ute. Därför ville jag skapa ett lokalt 
bageri och konditori för alla som bor i Orminge 

och Saltsjö Boo med omnejd, och nu har vi varit 
igång i två och ett halvt år.

Vilken roll vill ni spela för kunderna?
– Vi vill bidra med vardagsglädje. På 

morgnarna är kunderna ofta väldigt trötta, men 
förhoppningsvis kan vi göra någons trånga 
bussresa in till stan lite skönare genom att göra 

en god macka, spela bra musik och själva vara 
på gott humör.  

Vilken är din egen favorit i sortimentet?
– Bullar! Jag älskar bullar, och just nu har 

vi en variant som heter ”Bara vanilj” med bland 
annat vaniljsalt, vaniljsmör och vaniljkräm. Det 
är det bästa som finns. 

Tre frågor till Daniel Lindeberg, stjärnkock och bagare som driver Lindeberg 
Bageri & Konditori i Orminge – enligt White Guide ett av Sveriges bästa caféer 2017

När kommunen växer 
måste framkomligheten 
fungera, därför är jag 
väldigt glad att jag var 
med och förhandlade 
fram tunnelbaneavtalet 
för några år sedan.«



Samhället har förändrats och många företag kämpar 

med de stressrelaterade sjukskrivningarna som har 

ökat lavinartat. Stressade personer fattar oftare kort-

siktiga beslut. Därför kan det vara en bra idé att låta 

kropp och sinne slappna av innan mötet. Med hjälp 

av olika metoder kan vi lugna ned vårt nervsystem 

och på så sätt bli mer klartänkta och öppna för nya 

lösningar, något vi idag ofta tror oss inte ha tid med. 

Frågan är om vi har råd med de kortsiktiga beslut som 
kan vara grundade på stress och omedveten rädsla? 
Yasuragi har bestämt sig för att vara en kraft i att skapa 
en mer hållbar värld, inte minst när det gäller företagande 
och individers välbefinnande.

Här finns en plats gjord för att mötas på riktigt. Oavsett 
om det är ett möte med din familj, vänner, arbetskamrater 
eller det där viktiga mötet med dig själv. Vi lever i en 
föränderlig värld. För att vi ska kunna skapa en hållbar 
plats att samexistera på behöver vi alla börja med oss själva.
Upplev vårt unika koncept där du som individ får åter-
hämtning, tid för reflektion och ny energi. Förlägger du 
ditt möte hos oss kan vi garantera att ni får mer gjort på 
kortare tid, genom att använda vår kunskap om hur 
hjärnan och kroppen fungerar.

Det är när vi mår bra som vi har kraft att göra gott för 
andra och världen. Vägarna dit är många, men en sak 
vet vi och det är att det finns bara ett Yasuragi.

Vi får dig att nå längre!

Upptäck mer och boka på yasuragi.se/moten

VÅGAR DU 
MÖTAS
PÅ RIKTIGT?
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V
I GILLAR ATT vara med där 
det händer saker, säger 
Charlotte Danielsson,  
affärsutvecklare på Skanska. 
Nacka befinner sig just 
nu i en väldigt intressant 

fas, inte minst när det gäller utökade och 
förbättrade kommunikationer. Redan idag 
går det fort att ta sig till och från kom-
munen, något som kommer att bli ännu 
smidigare i och med tunnelbanan och 
andra infrastrukturprojekt. 

Skanska är en av de aktörer som gjort 
stora investeringar i Nacka de senaste åren. 
Ett av de mest omfattande är The View 
i Nacka Strand, där Skanska och Carlyle 
tillsammans bygger om det nuvarande 
kontorshuset till bostäder. Totalytan på 
44 500 kvadratmeter gör The View till 
ett av de största konverteringsprojekten i 
Stockholm.

– Investeringen gjordes i slutet av  
oktober och byggnationen är redan i 
full gång, berättar Charlotte Danielsson. 

– The View blir 12 våningar högt och 
kommer sammanlagt att inrymma 268 
bostadsrättslägenheter samt lokaler för 
uthyrning. Vi bygger med mycket fokus 
på hållbarhet genom att bevara husets be-
fintliga karaktär och räknar med att vara 
färdiga etappvis från sommaren 2018.

Bland Skanskas andra projekt i kom-

munen märks Rotorfabriken längs med 
Värmdövägen i centrala Nacka och Ryss-
bergen väster om Kvarnholmsförbindelsen, 
som tillsammans inkluderar uppemot 
tusen bostäder. Tillgången på byggbar 
mark är en av fördelarna med att investera 
i Nacka, konstaterar Charlotte Danielsson.

– Vi tycker om att ta oss an de lite 
större projekten, vilket vi fått möjlighet 
att göra i Nacka. När vi får något att bita i 
och kan dra nytta av Skanskas hela kom-
petens kommer vi allra bäst till vår rätt. 
På det sättet kan vi vara en mer aktiv del 
av själva stadsutvecklingen genom att till 
exempel forma vilka verksamheter som 
tar plats i byggnadernas bottenvåningar.

FRAMÅTANDA
En annan aktör som nyligen gjort ett 
större förvärv i Nacka Strand är Alecta, 
som i början av året köpte tio fastigheter 
om sammanlagt 110 000 kvadratmeter. 
Större delen av fastigheterna hyrs ut till 
kommersiella verksamheter, och enligt 
Alectas chef för fastigheter, Fredrik Palm, 
ökar efterfrågan på lokaler hela tiden.

– Vi märker att allt fler vill etablera sig 
här. Investeringar i fastigheter hjälper till 
att trygga våra kunders pensioner, och 
Nacka är en av Sveriges snabbast växande 
kommuner. Här finns tydlig framåtanda, 
det satsas mycket på att göra kommunen 

ännu bättre och det i sin tur höjer attrak-
tionskraften ytterligare. 

Fredrik Palm tror att Nackas fördelak-
tiga läge kombinerat med prisvärda hyres-
nivåer bidrar till att locka kommersiella 
hyresgäster till kommunen.

– I Nacka får man närheten till centrala 
Stockholm utan att behöva betala samma 
höga priser. Väljer man att lägga sitt kon-
tor i exempelvis Nacka Strand tillkommer 
dessutom natursköna miljöer med vatten 
och grönområden, vilket för övrigt gäller 
även för kommunen i stort. Att kunna 
åka båt till jobbet eller ta en promenad 
på lunchrasten är fantastiska möjligheter 
som allt fler uppmärksammar värdet av.      

Nackas framåtanda, 
starka tillväxt och för 

del   aktiga läge gör 
kommunen att  raktiv 

att investera i. Flera av 
bygg branschens tunga 

namn driver mång
miljon projekt i Nacka, 
med fokus på allt från 

innovativa kontorshus till 
toppmoderna boenden.

text:  adrianna jalming  
illustration: åwl arkitekter

 

LANDETS BYGGAKTÖRER 
SATSAR STORT PÅ NACKA

Fredrik Palm, chef för 
fastigheter, Alecta

Charlotte Danielsson, 
Skanska

I området Rotorfabriken planeras 
450 nya bostäder nära vatten 
och kommunikationer. 
Den här illustrationen har tagits 
fram under det pågående plan-
arbetet och visar hur området 
skulle kunna se ut.

I Nacka får man 
när heten till centrala 
Stockholm utan att 
behöva betala samma 
höga priser. Väljer man 
att lägga sitt kontor i 
exempelvis Nacka Strand 
tillkommer dessutom 
natursköna miljöer med 
vatten och grönområden.«

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NACKA KOMMUN ANNONSANNONS
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Atlas Copco mot en 
hållbar framtid
Visste du att Atlas Copco har rankats som  
en av världens mest hållbara industriföretag?  
Vi står för hållbar produktivitet, och vi är stolta 
samhällsmedborgare i Nacka kommun, nu  
och in i framtiden!

Atlas Copco_Nacka Stad 2017.indd   1 2017-04-13   12:17:35

Vi kan hus. 
Från början till slut.

www.einarmattsson.se

 

ÄLSKAD UTMANING SEDAN 1929

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM ELLER PARTNER

SALTSJÖBADENS
GOLFKLUBB

Saltsjöbadens Golfklubb är belägen i underbar skärgårds-
miljö med nära till både skog och hav. Och till Stockholm. 
Våra 27 hål är både spännande, roliga och utmanande att 
spela, för alla. 

På saltsjobadengk.se kan du läsa mer om klubben och 
banorna, vilka medlemskategorier vi erbjuder och hur du 
som företagare kan bli en av våra viktiga partners. 

Är du intresserad? Ring 08–7170128 eller skicka dina 
frågor till klubbchef@saltsjobadengk.se
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OBELBERGET SAMLAR 
många former av kultur 
och evenemang på en 
och samma plats, säger 
en av initiativtagarna 
Martin Lagerberg. 
Här kan du upp-
leva klubbar, konserter, 

marknader, utställningar, teaterföreställ-
ningar och mycket mer. Vi är en temporär 
plats för såväl stora som små upplevelser. 

Martin Lagerberg konstaterar att in-
riktningen mot större evenemang närmast 
är given. Akzo Nobels tidigare lokaler på 
Sickla Industriväg är minst sagt rymliga, 
med en kapacitet på över 3 000 personer. 
Sedan Nobelberget invigdes för drygt två 
år sedan har det varit värd åt både före-
tagsevenemang och egna kulturinitiativ, 
och platsen inrymmer även många andra 
typer av verksamheter.

– Här sitter till exempel en kommuni-
kationsbyrå, en kreativ kontorshub och 
en plats för participatorisk kultur. Att 
så många olika verksamheter samlats på 
Nobelberget skapar en väldigt spännande 
smältdegel. 

SNABBFOTADE
Redan från start har själva förutsättning-
en för Nobelberget varit tillfällig, berättar 
Martin Lagerberg, vilket i sin tur har 
gjort avtryck på verksamhetens karaktär. 

I 10 000 kvadratmeter industri
  lokaler i Nacka, precis där 

Hammarby Sjöstad övergår 
i Sickla, ligger Nobelberget. 

Vad som tidigare utgjorde 
lager och kontorsplatser är

 idag hem åt Stockholms mest 
progressiva kultur och event.

text:  adrianna jalming  
foto: per myrehed

– Vi har ett kontrakt som i nuläget 
sträcker sig på två år, så vi kan inte slå rot 
här. Eftersom Nobelberget är en temporär 
plats är vi medvetna om att vi ständigt 
måste vara i förändring. 

– Därför har vi ett tankesätt som skiljer 
sig från många andra företag och organisa-
tioner. Vi behöver vara snabbfotade i stället 
för att vara cementerade i våra åsikter 
eller en fastställd femårsplan. Alla våra 
beslut och investeringar grundar sig i det 
tillfälliga och på så sätt blir den cirkulära 
ekonomin en naturlig del av verksamheten.

KULTUREN 
TAR ÖVER 

INDUSTRIN

Bland de evenemang som anordnas på  
Nobelberget i Sickla märks innovationsfesti-
valen Gather. Mellan den 13 och 16 september 
hålls samtal, föreläsningar och möten med 
kultur och teknik som gemensam nämnare.

– Målet är att samla människor från olika 
discipliner för att framkalla förändring, säger 
Jakob Grandin på Grandins Flying Circus, 
som arrangerar festivalen. Gather är en 
korsning av kultur, musik, tech och inspira-
tion, därför har vi valt att använda begreppet 
innovationsfestival. 

Gathers programpunkter kommer att bygga 
på fem övergripande ämnen; demokrati, kom-

munikation, ekonomi, den framtida staden 

och »människa vs maskin«. Nacka stad 
planerar att delta i festivalen, berättar kom-
munens strategi- och förnyelsedirektör Klara 
Palmberg-Broryd.

– Det ska bli spännande att diskutera, lyss-
na och lära sig. En av frågorna vi ser fram 
emot att prata om på Gather är framtidens 
universitetsgalleria versity, som vi skapar 
i Nacka fram till 2020. Vi vill gärna lyfta hur 
framtidens utbildning och kreativa proces-
ser kommer att se ut, och vi är jätteglada att 
Gather skapar en arena för den här typen 
av samtal.

Sedan Nobelberget invig
des för drygt två år sedan 
har det varit värd åt både 
företagsevenemang och 
egna kulturinitiativ, och 
platsen inrymmer även 
många andra typer av 
verksamheter.« 

INNOVATIONSFESTIVALEN GATHER 
BLANDAR TEKNIK OCH KULTUR

PLATS FÖR FLYKTINGAR
Martin Lagerberg lyfter uppslutningen kring 
»Refugees welcome« under hösten 2015 som 
ett exempel på hur Nobelberget arbetar.

– På praktiskt taget två dagar lyckades vi 
skapa ett färdigställt transitboende i våra 
lokaler, och nästan 2 000 flyktingar erbjöds 
sovplats under de tre veckor boendet var 
öppet. Där visade vi verkligen framfötterna 
och fyllde en funktion som vi egentligen 
inte hade planerat för. Men kompetensen, 
platsen och våra egna värderingar gjorde 
det möjligt.      

Nobelberget ger 
plats för möten 
och festivaler.

text:  adrianna jalming   foto:  pontus hammarström
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Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa.  
Bonava har sitt ursprung i NCC och har skapat hem och områden sedan 1930-talet.  

Idag har Bonava 1 600 anställda med verksamhet i Sverige, Tyskland, Finland, Danmark,  
Norge, Sankt Petersburg, Estland och Lettland och en omsättning på  

13,5 miljarder kr. Bonava är noterat på Nasdaq Stockholm.

Vi skapar hem
och levande platser 
Nacka växer i högt tempo och vi är stolta över att  

vara en del av utvecklingen. Nu senast i Tollare Marina,  
granne med skärgården. Där skapar vi hem och  

nya levande platser.

Hitta ditt nya hem på bonava.se

BONA 288 Annons Brand 260x185.indd   1 2017-03-21   08:56

I över 70 år har vi levererat byggmaterial till  
proffs- och privatkunder i Nacka och Värmdö.
Det tänker vi fortsätta med!

OSS GRANNAR EMELLAN
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Stadsbyggnadsdirektör 
Gunilla Glantz på plats vid 

utbyggnaden av Tvärbanan.
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NACKA BYGGER 
MED TILLFÖRSIKT

Det byggs oerhört 
mycket i Nacka just nu. 
Tusentals nya bostäder 

och arbetsplatser ska 
stå färdiga i kommunen 

de kommande åren, 
samtidigt som flera stora 
infrastrukturprojekt drar 

igång. De utökade kom
munikationerna är en 

viktig förutsättning för 
tempoökningen.

text:  adrianna jalming       
foto: johan alp

V
I ÄR NÄSTAN 100 000 
invånare, ändå har vi inga 
direkta stadsmiljöer i 
kommunen, säger stads-
byggnadsdirektör Gunilla 
Glantz. Ett av målen är att 

skapa mer stad i de centrala delarna, som 
kan bli Nackabornas självklara centrum. 
Redan innan tunnelbaneavtalet slöts var 
politikerna i Nacka eniga om att man ville 
åstadkomma det här, så den viljan är en 
viktig drivkraft.

20 000 bostäder, 15 000 arbetsplatser 
och en tunnelbana. Det, och en hel del 
därtill, är vad som planeras att byggas i 
Nacka fram till år 2030. Arbetet med att 
förlänga tunnelbanans blå linje till Nacka 
är ett av kommunens största byggprojekt 
i modern tid och omfattar tre stationer i 
Sickla, Järla och Nacka som beräknas stå 
färdiga cirka år 2026. 

Tunnelbanan, som är en nyckelfaktor 
bakom många av de andra byggplanerna i 
kommunen, påverkar i flera fall även deras 
geografiska placering.

– Flertalet av de planerade bostäderna 
och arbetsplatserna kommer att byg-
gas i tunnelbanans närområde på västra 
Sicklaön, säger Gunilla Glantz. För att 
ligga så centralt i regionen är det ganska 
glest bebyggt idag, men beslutet om de 
nya stationerna blev startskottet för ett 
omfattande förtätningsprojekt. För att en 
tunnelbana ska komma till sin rätt bör det 
vara tätbebyggt omkring den, det är helt 
enkelt god stadsplanering.

Byggnationerna på västra Sicklaön kan 
delas in i ett antal olika områden, berättar 
Gunilla Glantz.  

– I området runt stadshuset och 
Nacka Forum, som vi kallar centrala 
Nacka, ska det till exempel byggas 5 000 
bostäder, Värmdövägen däckas över, en 
bussterminal och en tunnelbanestation 
byggs. I Henriksdal och på Kvarnholmen 
tillkommer flera tusen nya bostäder, och 
i området Sickla-Plania planeras utöver 
bostäder även en tunnelbanestation.     

I somras invigde vi också en ny broförbin-
delse över till Kvarnholmen, som knyter 
ihop kommunikationerna mellan halvön 
och centrala Nacka. 

TILLGÅNG TILL SERVICE
Men det byggs inte bara i de centrala  
delarna av kommunen, poängterar  
Gunilla Glantz.

– Även ute i Tollare pågår byggprojekt. 
Vi bygger också i exempelvis Orminge, 
Älta och Saltsjöbaden, främst i de 
lokala centrumen. Områdena kommer 
att behålla sin karaktär samtidigt som 
invånarna får bättre tillgång till service 
och kollektivtrafik. 

På frågan om en kommun kan riskera 
att växa för mycket på kort tid, menar 
Gunilla Glantz att allt handlar om att ha 
en fungerande samhällsplanering.

– Vår uppgift som kommun är att i 
alla lägen tillhandahålla bra kommunal 
service. Vi måste hela tiden bygga skolor, 
förskolor, bollplaner och simhallar och 
allt annat som behövs i en stad så att vi 
kan möta den ökade efterfrågan. Alla 
pågående och kommande infrastruk-
turprojekt, som utöver tunnelbanan och 
bussterminalen bland annat inkluderar 
utbyggnaden av Tvärbanan och upp-
rustningen av Saltsjöbanan, ger också 
en kollektivtrafik med hög kapacitet. 
Under de premisserna, och med tanke på 
Nackas övriga goda förutsättningar, kan 
kommunen växa så snabbt och så mycket 
som nu planeras för. Och med en östlig 
förbindelse som knyter samman Södra 
och Norra länken skulle det kunna byg-
gas ännu lite till.     

Vår uppgift som 
kommun är att i alla 
lägen tillhandahålla 
bra kommunal service. 
Vi måste hela tiden 
bygga skolor, förskolor, 
boll planer och simhal
lar så att vi kan möta 
den ökade efterfrågan.«
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Sedan drygt ett år vallfärdar 
modebranschens representanter till 

Nacka Strand. De möts på Stockholm 
Fashion District, där inköpare och 

designers bestämmer vad som ska 
synas på morgondagens klädhängare.

text:  adrianna jalming       foto: johan alp

 NACKA TAR PLATS PÅ 
MODESCENEN

S
TOCKHOLM FASHION DISTRICT 
är en kreativ mötesplats för 
modebranschen. Här finns 
900 varumärken och över 150 
showrooms där de nyaste kol-
lektionerna presenteras.    
 – Vi har seminarier, event 

och årliga modemässor som lockar tiotusentals 
svenska och internationella besökare varje år, och 
för många designers och deras team startar även 
kollektionsarbetet här i området. 

Helena Waker är vd på Stockholm Fashion  
District, som sträcker sig över närmare 15 000 
kvadratmeter i Nacka Strand. Hit kommer 
inköpare från hela landet för att ta del av det 

allra senaste inom kläder, skor, väskor, textil och 
accessoarer. 

När Stockholm Fashion District flyttade till 
Nacka Strand för drygt ett år sedan var det som 
ett svar på branschens behov av centralisering, 
förklarar Helena.

 – Tidigare var modeindustrin mer utspridd, 
vilket inte gynnade någon. Genom att erbjuda 
många varumärken inom ett specifikt område 
kan inköparna arbeta effektivare än när de måste 
åka runt till en massa olika ställen. För företagen 
finns många möjligheter till samarbeten med 
andra märken eller de många fotografer, stylister 
och PR-byråer som också arbetar härifrån. Hos 
oss finns allt från de mindre aktörerna till några 
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»
NYA GATAN
CIRKA 100 BOSTADSRÄTTER  |  1-5 R O K

Mitt i blivande Nacka Stad med närhet 
till mötesplatser, natur och kultur 
planerar vi för ett levande och hållbart 
kvarter. 

Här bor du intill Nacka Forum, den nya 
tunnelbanestationen och stadsparken.

ÄLTA TORG
CIRKA 160 BOSTADSRÄTTER  |  1-5 R O K

Att bo i Älta ger en känsla av småstad 
med närhet till bad och natur men 
med fördelen av att bara vara cirka 
20 minuter från centrala Stockholm. 

Här skapar vi ett spännande kvarter 
med välplanerade lägenheter och 
fokus på hållbarhet. 

www.wästbyggvårahem.se

NYA
KVARTER
I NACKA

SÄLJSTART HÖSTEN 2018

LILJEWALL ARKITEKTER

Anmäl ditt intresse på vår hemsida för att få mer information om bostäderna. 

ARKITEMA ARCHITECTS

SÄLJSTART HÖSTEN 2018

av de största modeföretagen i Norden vilket 
skapar en väldigt kreativ och spännande 
dynamik.

Malungsbaserade Jofama är ett av de kläd-
märken som har sitt showroom här. Säljchef 
Peter Nordin håller med om fördelarna med 
att arbeta i samma miljö som många andra 
designers. 

KUNSKAP OCH LEDARSKAP
– Nacka Strand har blivit ett kluster för 
mode branschen. Hit kommer våra kunder 
för att träffa oss året runt, men särskilt intensivt 
blir det under mässdagarna då vi har möten 
inbokade från morgon till kväll. Därmed hin-
ner inköparna besöka många showrooms 

Tidigare var modeindustrin mer utspridd, vilket 
inte gynnade någon. Genom att erbjuda många 
varumärken inom ett specifikt område kan in
köparna arbeta effektivare än när de måste åka 
runt till en massa olika ställen.« 

Jessica Johanneson och 
Helena Waker välkomnar 

modebranschen till 
Nacka Strand.
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på kort tid och vi får in fler kunder som 
annars kanske hade missat oss.

Att kunna dra nytta av den samlade 
kunskapen i huset är en annan positiv  
effekt, fortsätter Peter Nordin.

– Huset drivs av kompetenta männ-
iskor som är insatta i branschen och utgår 
från våra behov. Vi samarbetar också med 
övriga showrooms för att göra områ-
det ännu bättre, trots att vi sinsemellan 
konkurrerar om inköparnas budget. Dess-
utom kan man ta sig till Nacka Strand 
med både båt, buss och bil, så även 
tillgängligheten är bra. Vissa varumärken 
prioriterar att sitta på en adress inne i 
centrala Stockholm, men vi tycker att det 
här är bättre för oss.

För att ytterligare bidra till kompe-
tensutbytet i den svenska modebranschen 

  

har Stockholm Fashion District nyligen 
startat Fashion Business Academy. Pilot-
utbildningen, som omfattar åtta tillfällen 
och ges för första gången under 2017, 
riktar sig till företag som vill utveckla sitt 
varumärke och sin tillväxtpotential.

– Vi fokuserar mycket på ledarskap 
och internationalisering eftersom det är 
jätteviktiga faktorer bakom ett företags 
framgång, säger Helena Waker.  

Jofamas Peter Nordin 
och Mikael Klint i kläd-

märkets showroom.

På Stockholm Fashion 
District finns sammanlagt 
cirka 900 varumärken och 
över 150 showrooms.

– Under utbildningen delar några av 
Sveriges främsta experter med sig av sin 
kunskap och deltagarna får diskutera ut-
maningar och möjligheter med varandra. 
Det är fantastiskt att se de här företagen 
utbyta erfarenheter, från väletablerade 
märken med export till 20 länder till de 
som precis börjat nosa på att sälja till 
Norge.

I dagsläget står flera företag på kö 

för att få flytta in i Stockholm Fashion 
District och besökarna fortsätter att 
strömma till från hela världen. Helena 
Waker konstaterar att omlokaliseringen 
till Nacka blivit precis så lyckad som man 
hoppats. 

– På många sätt är det ett drömläge. 
Det är en fröjd att ta hit besökare efter-
som alla tycker att området är helt fantas-
tiskt. Den gamla bilfabriken här i Nacka 
Strand är den finaste mässhallen i Stock-
holm med sin härliga vintageatmosfär 
och det är coolt att ha hela kustremsan 
precis utanför. Nacka är också jättebra för 
företagare. Här finns en väldigt driven 
anda och en vilja att utveckla kommunen 
in i 2020-talet. Det passar vår bransch 
som hela tiden kikar runt hörnet för att 
se vad nästa stora grej ska bli.      

Huset drivs av kom petenta människor som är 
insatta i branschen och utgår från våra behov.  
Vi samar betar också med övriga showrooms 
för att göra området ännu bättre, trots att vi 
sinsemellan konkurrerar om inköparnas budget.«  





Saltsjöbaden i nacka utanför Stockholm är 
en plats med mycket historia, och Vår Gård 
på Sjöudden är tveklöst en del av den. 1926 

köptes Vår Gård av Kooperativa Förbundet. Efter att 
i många år använt lokalerna för interna utbildningar 
började man på 90-talet använda dem som konfe-
rensanläggning.

När den förra vd:n Katarina Romell tillträdde 
2006 fick verksamheten en mer kommersiell inrikt-
ning, och när hon i augusti förra året valde att gå 
vidare inleddes ännu ett kapitel i Vår Gårds historia. 

När ledningsgruppen upplöstes fick Kadi Upmark 

frågan om hon ville driva verksamheten vidare. 
Efter tio år som vd-assistent på Vår Gård kunde 
hon stället utan och innan, så i stället för att leta 
efter nytt folk valde hon att ta vara på den kunskap 
och erfarenhet som fanns och lyfta människor från 
golvet. 

– Även om det tidigare sättet att leda och driva 
Vår Gård var bra har vi fått en starkare gemenskap 
nu när alla är mer involverade. Vi fick ny energi och 
såg möjligheter. Vi känner att det är en ny era på 
Vår Gård och att vi kan ta verksamheten till nästa 
nivå, berättar Kadi.

EN NY ERA 
PÅ VÅR GÅRD

När Kadi Upmark tog över driften av Vår Gård valde hon att ta vara på den kunskap och 
erfarenhet som redan fanns genom att göra personalen mer involverad. Sedan augusti förra året 
har det sammansvetsade gänget arbetat med kraft och energi för att ta Vår Gård in i framtiden.

Att personalen har stor passion för Vår 
Gård och brinner för sitt dagliga jobb är 
någonting som återspeglas i hela verksam-

heten. Inte minst i hur man bemöter sina gäster. 
– När gästerna kommer till oss ska de redan från 

första början känna att de är sedda och att vi alltid 
strävar efter att de ska få bästa möjliga upplevelse. 
De ska till exempel veta att de får bra mat, att det 
finns fantastiska bakverk och att drycken är noga 
utvald. Att vi serverar nybakt bröd från eget bageri 
kan ses som lyxigt, men när man har vant sig är det 
svårt att tänka sig någonting annat, säger Kadi.

Det är detaljerna som skapar helheten, brukar 
man säga, och kanske är detaljerna särskilt viktiga 
på en plats som har så mycket historia som Vår 
Gård. I de vackra lokalerna möts arkitektur från 
olika epoker och på väggarna hänger tavlor från den 
välkända konstsamlingen. Bland signaturerna märks 
namn som Carl Milles, Isaac Grünewald, Nils Dardel 
och Björn Wessman. 

– Man måste göra noggranna övervägningar hela 
tiden och ha respekt för varje era. Vår historia är 
unik och vi vill värna om vårt arv. Här finns starka 
band till svensk konsthistoria samt industri, men vi 
har också KF:s egen historia som vi tycker ska lyftas 
fram på ett modernt sätt, säger Kadi.

visionen är att vara Sveriges bästa konferensan-
läggning och då måste man ha teknik i framkant, 
men det är också viktigt att ha en genomgående 
tanke kring konferenser. 

– Även om jag är estetisk som person inser jag att 
det är väldigt viktigt med funktion också. När det 
gäller konferensteknik vill vi inte bara leva upp till 

dagens behov, utan ligga steget före. Vi vill tänka 
innovativt och långsiktigt.

Att skapa en kreativ och spännande miljö handlar 
inte heller bara om projektordukar, ljus och ljud:

– Vi ska skapa förutsättningar för ett lyckat möte. 
Det ska kännas modernt och i tiden, funktionellt 
och kreativt. I stället för att bara sitta och lyssna med 
penna och block i handen är det viktigt att få kunna 
få utlopp för alla tankar och idéer. Det kan till exem-
pel handla om väggar av filt eller kork som i sin tur 
möjliggör kreativa arbetssätt, säger Kadi.

man är inte heller rädd för att bryta det traditio-
nella, flytta ut mötet och dra nytta av de praktfulla 
omgivningarna. Vår Gård och den omgivande 
naturen är en fantastisk plats för återhämtning 
med goda möjligheter till både avkoppling och 
rekreation. För grupper som vill ha en paus från 
vardagsstressen rekommenderas mindfulness, yoga, 
spa-ritualer och massage, men ett svalkande dopp i 
Baggensfjärden eller en rogivande promenad i den 
vackra naturen kan vara nog så effektivt. 

– Om man vill ha mer fart och fläkt kan man 
boka en träningsinstruktör och stärka både väl-
måendet och lagkänslan. Ett annat tips är att låna 
cyklar och upptäcka Saltsjöbaden, säger Kadi. 

På Vår Gård är naturen ständigt närvarande, med 
ett inne och ett ute som nästan smälter ihop. I som-
mar planerar man till exempel att flytta ut köket för 
att kunna erbjuda grilluncher på innergården.

– Naturen som omger oss här ute är som balsam 
för själen. Känslan av välmående, balans och har-
moni är saker som återspeglas i allt vi gör på Vår 
Gård, säger Kadi. 3

”När gästerna kommer till oss ska de redan från första början känna att de är 
sedda och att vi alltid strävar efter att de ska få bästa möjliga upplevelse.”

– KADI UPMARK

1

www.vargard.se  @vargardsaltsjobaden
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sedda och att vi alltid strävar efter att de ska få bästa möjliga upplevelse.”

– KADI UPMARK

1

www.vargard.se  @vargardsaltsjobaden
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SILVER LIFE  
SATSAR I GRANINGE
text:  adrianna jalming   foto:  silver life

I naturnära Graninge planerar Silver Life 
tillsammans med Backastad för en helt ny typ 
av äldreboende. 130 lägenheter och 54 platser 
i vård- och omsorgsboende ska stå färdiga 
under hösten 2018.

– När man pratar om boende för äldre hand-
lar det antingen om seniorboende, trygghets-
boende eller vård- och omsorgsboende, säger 
vd Mats Sundbom. Vi är en kombination av alla 
tre, med fokus på livskvalitet. Det ska inte vara 

något konstigt med att gamla människor också 
kan ha roligt, det borde vara en självklarhet!

Det första spadtaget på Silver Lifes enhet 
i Graninge tas den 12 juni. Boendet omfattar 
bland annat Ferdinand Bobergs anrika huvud-
byggnad från 1909, som i Silver Lifes regi kom-
mer att bli plats för gemensamma aktiviteter.

– Området är redan från början unikt, med 
en fantastiskt vacker skärgårdsmiljö som slår 
det mesta. Bobergs fina byggnad är ett extra 
smycke som vi tänker behålla och använda 
till bland annat restaurang, gym och behand-
lingshem. Även som äldre har man förvänt-
ningar och krav på sitt boende, därför har 
varje enhet sin egen karaktär så att man kan 
välja vad som passar en bäst. 

S
EDAN 30 ÅR har Nacka 
kommun arbetat med 
kundval inom välfärden. 
Genom kvalitetskonkur-
rens och transparenta 
system får Nackaborna 

själva styra över hur vård, skola och om-
sorg i kommunen ska se ut. Resultatet är 
förbättrad kvalitet och större valfrihet.

– Vi har gett makten över välfärden 
till Nackaborna själva, säger stadsdirektör 
Lena Dahlstedt. Som grund har kom-
munen satt upp tydliga spelregler och ett 
öppet system för resultatuppföljning som 

garanterar att aktörerna 
uppfyller alla kvali-
tetskrav. Tanken är att 
förenkla för både aktö-
rerna och medborgarna, 
samtidigt som välfärden 
ständigt förbättras.

Nacka har lång 
erfarenhet av kundval 

i välfärden. Redan 1985 introducerades 
fotvårdschecken, som invånarna kunde 
använda för att göra aktiva val kring sin 
fothälsa. Under 90-talet inkluderas även 
skola, barnomsorg och äldreomsorg i 
systemet, och idag kan Nackaborna utöva 
24 olika kundval utspritt på sammanlagt 
450 anordnare.

– Det innefattar till exempel hemtjänst, 
LSS-verksamhet, förskola och boende-
stöd, säger Lena Dahlstedt. 

– Som invånare får du ta ställning till 
vilken eller vilka utövare du föredrar inom 
ett visst område, oavsett om det är en 
kommunal, privat eller ideell verksamhet.

Inom ramen för kundvalet görs åter-
kommande uppföljningar och utvärde-
ringar för att försäkra att verksamheterna 
håller hög kvalitet. Resultaten redovisas 
öppet och finns tillgängliga för allmänhe-
ten som ett led i att göra valet lättare för 
invånarna. Och effekterna har inte låtit 
vänta på sig.

– Nacka är idag bland de bäst rankade 
skolkommunerna i landet, konstaterar 
Lena Dahlstedt. Nivån i välfärden har 
höjts väsentligt och alla verksamheter 
håller hög nivå. Inom till exempel vuxen-
utbildningen ser vi fler utövare och en 
större flexibilitet i systemet, som gör att 
man kan börja studera löpande under året  
i stället för att vänta till terminsstarten.  
På så vis kommer man snabbare ut i 
studier och arbete. 

AKTIVA VAL
Ett annat område där kundvalet gett 
särskilt goda resultat är inom musik-
skolan, menar Lena Dahlstedt.

– Det är vårt mest populära kundval.  

KUNDVAL I 
VÄLFÄRDEN GER 
MAKTEN TILL 
MEDBORGARNA
Genom många olika kundval har Nacka kommun 
minskat köerna till musikskolan, fått nöjdare 
invånare och bättre välfärd.
text:  adrianna jalming      foto: nacka kommun        

Vi har alltid haft en bra kommunal musik-
skola, men tidigare hade vi uppemot 
tusen barn i kö vilket gjorde att många 
aldrig kom in. Bland de som blev antagna 
var det också vanligt att få spela block-
flöjt trots att man hade gitarrdrömmar 
eftersom det inte fanns tillräckligt många 
platser. Idag har barnen åtta musikskolor 
att välja mellan och de allra flesta får spela 
sitt valda instrument.

Enligt Lena Dahlstedt har Nackaborna 
tagit kundvalet till sig, vilket bland annat 
märks på andelen invånare som väljer att 
använda sin valfrihet. 

– Det är väldigt sällan vi behöver gå in 
och hjälpa till. De flesta tar chansen att 
göra ett aktivt val och är oerhört nöjda 
med det. Nackaborna är vana vid systemet 
och många känner att de nu har större 
inflytande över hur aktörerna arbetar. 
Människor är helt enkelt mer positivt 
inställda till en verksamhet de själva fått 
vara med och påverka.      

Idag har barnen åtta musik
skolor att välja mellan och 
de allra flesta får spela sitt 
valda instrument.«

Lena Dahlstedt

Basisten Jakob Wikström 
spelar på musikskolan Rytmus 

festival Live Night. Musikskolan 
i Nacka är ett av de områden 
som omfattas av kundvalet.



N A C K A  F O R U M

30 -VÅ N I N G S H U S
Ambitionen är att utveckla närmare 

25 000 kvm i nära anslutning till 
Nacka Forum.

S A LT S J Ö B A D E N

JA K T VA R V E T 
Ett litet samhälle i miniatyr är

under utveckling i ett av Saltsjö-
badens vackraste lägen.

K V A R N H O L M E N

S J Ö L ÄG E 
På attraktiva Kvarnholmen planeras 
för 100-150 bostäder vid vattenlinjen 

med bästa sjöutsikt.

Genova satsar på att utveckla Nacka
– nya bostadsprojekt växer nu fram

Nacka växer just nu så att det knakar. 
Kommunen är en av de mest expansiva 
i Stockholmsområdet och med den nya 
tunnelbanan som katalysator kommer 
kommunen att fortstätta växa och ut-

vecklas ännu mer. Fram till 2030 ska invånarantalet ha 
vuxit från dagens 100 000 till hela 140 000.

BOSTADSUTVECKLAREN Genova Property Group satsar 
stort i regionens mest attraktiva områden, bolaget 
planerar att uppföra drygt 500 bostäder i olika 
storlekar och utformning, vilket ska öppna för att 
fler människor ska få möjligheten att bo och leva i 
Stockholms närmaste skärgårdskommun.

– En av grundtankarna med Genova Property Group 
är att hjälpa till att utveckla närkommuner. Nacka är 
verkligen spännande, det händer så mycket här just nu. 
Vi vill skapa levande områden, vårt ansvar tar inte slut 
vid tomtgränsen – vi vill vara med och utveckla projekt 
som gynnar hela närmiljön, säger Andreas Eneskjöld, vd 
på Genova Property Group.

DE NÄRMSTA kommande åren står Genova Property 
Group bakom tre nya spännande projekt i Nacka.

Jaktvarvet i Saltsjöbaden är ett litet samhälle i 
miniatyr, där det gamla varvsområdet förvandlas 
till ett 70-tal bostäder. Dessutom innebär den nya 
stadsplaneringen att fler människor kommer att kunna 
ta del av den vackra, men tidigare svårtillgängliga viken 
i området.

PÅ ATTRAKTIVA Kvarnholmen planeras för 100-150 
bostäder i Genova Property Groups fastighet på 
Kvarnholmsvägen 52. Läget vid vattenlinjen kommer 
att erbjuda bästa sjöutsikt och förhoppningsvis en 
vacker strandpromenad.

DET STÖRSTA och mest ambitiösa projektet är att utveckla 
25 000 kvm BTA i nära anslutning till Nacka Forum. Vid 
Skvaltan, infarten till ICA Maxi, vill Genova Property 
Group uppföra ett högre hus med drygt 300 lägenheter 
fördelat på 30 våningar på den fastighet som nu Rusta är 
hyresgäst i. Här kommer också att finnas utrymme f ör 
ny kommersiell handelsyta i bottenplan.

– Vi vill gärna föra samman bostäder med service och 
kommersiella ytor för att skapa levande, varierande 
områden, och inte bara ett bidrag till de boende i 
projektet utan även för de boende runt omkring, säger 
Andreas Eneskjöld.

SEDAN TIDIGARE har Genova Property Group uppfört 
bostadsprojektet Saltsjölunden i Saltsjöbaden samt två 
LSS-boenden i Nacka.

– Vi utvecklar bostäder över hela landet och våra 
byggrätter i Nacka står för en betydande del av vår  
totala byggrättsportfölj som idag innefattar drygt 3 500 
bostäder. Nacka står inför en spännande resa som vi 
gärna vill vara med på, och där vi kan bidra med att 
skapa ännu mer attraktiva områden för både boende, 
arbete och fritid, säger Andreas Eneskjöld.

S A LT S J Ö B A D E N

SA LT S J Ö LU N D E N 
Nu är alla boende inflyttade i vårt 

första färdiga projekt i Nacka – 
ett modernt boende i stillsam miljö.

G E N OVA .S E

1. Nacka Sicklaön 386:6, Skvaltan, vid infarten till
ICA Maxi. 2. Kvarnholmsvägen 52. 3. Jaktvarvet i
Saltsjöbaden. 4. Saltsjölunden.
För mer info, besök vår hemsida: genova.se

1 2
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  DET VARDAGLIGA UTBYTET skapar vi 
värdefulla ögonblick, säger förskolechef 
Maria Andreasson. Det finns ju många 
förskolor som exempelvis lussar på 
äldreboenden, men på Lilla Tollare vill 
vi fokusera på möten i vardagen. Det 

kan innebära att de äldre kan komma och 
träffa barnen på gården eller att de kan ta 
promenader tillsammans. 

I ett och samma hus i Saltsjö-Boo lig-
ger Villa Tollare och Lilla Tollare. Här ger 
närheten mellan verksamheterna möjlig-
het till utbyte mellan barn och äldre, som 
möts i såväl organiserade som spontana 
aktiviteter.

– Vi har ett gemensamt aktivitetsrum 
och förskolans ateljéer där vi skapar med 
fingerfärger och pysslar tillsammans. 
Barnen har också deltagit i seniorernas 
sittgympa och såhär på vårkanten kan vi 
träffas under våra utevistelser. 

INSPIRERAS AV MÄNNISKOR
Maria Andreasson menar att utbytet 
mellan verksamheterna kan fylla en viktig 
funktion för både unga och gamla. 

– Jag tycker att det kan vara ett sätt att 
visa värdet av olikheter i samhället. Det är 
inte alla barn som möter äldre männ-
iskor i sin vardag och vice versa, men på 
förskolan kan de samtala med och få nya 
intryck av människor som tillhör en an-
nan generation. 

Även för de anställda finns det många 

fördelar med upplägget, menar Maria 
Andreasson.

– Förskolan och äldreboendet har ett 
gemensamt personalrum och ett kon-
ferensrum, där vi träffas och kan utbyta 
erfarenheter. Genom att samarbeta och 
dela med oss av hur vi arbetar kan vi ge 
varandra nya idéer och stärka vår egen 
drivkraft. Vi arbetar ju alla med människ-
or och det är just mötet med människorna 
som inspirerar oss.     

GIVANDE 
GENERATIONS-
MÖTEN I TOLLARE
Förskolan Lilla Tollare och äldreboendet Villa 
Tollare i SaltsjöBoo har tillsammans skapat ett 
unikt samarbete. Här möts unga och gamla i 
sång, rörelse och kreativt skapande.
text:  adrianna jalming      foto: per myrehed

Det är inte alla barn som 
träffar äldre människor 
i sin vardag, men på 
förskolan kan de samtala 
med och få nya intryck 
av människor som tillhör 
en annan generation. «

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.

På Lilla Tollare möts 
människor ur olika

 generationer.
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Vad går konceptet ut på?
– »Konsten att skapa stad« innebär 
konst och kultur som kommunika-
tionsverktyg i stadsutvecklingspro-
cessen. Sen starten 2013 har målet 
varit att öka medskapandet, hållbar-
heten och innovationskraften i byg-
gandet av Nacka stad och våra lokala 
centrum. Med konstnärliga verktyg 
för vi en dialog med invånarna om 
hur kommunen ska utvecklas.

Hur fungerar det?
– Eftersom stadsutveckling är en 
väldigt lång process arbetar vi utifrån 
flera olika faser. Några av dem 
resulterar i tillfälliga installationer, 
som sätts upp exempelvis för att 
underlätta och välkomna medan det 
byggs i ett visst område, för att sedan 
tas ner när bygget är avslutat. Andra 
blir till mer permanenta verk som kan 
förhöja närmiljön på längre sikt.

Hallå där, Katarina Fredrika, stadskreatör och 
ledare för » Konsten att skapa stad «

Var kan man som Nackabo ta del av det ni gör?
– Ett exempel är det vi kallar Nya Gatan, 
en ganska otillgänglig skogsdunge som ska 
göras om till bostadskvarter. Där har bygg-
aktörerna tillsammans med kommunen instal-
lerat ljustrådar för att uppmärksamma platsen 
och skapa en dialog kring stadsutvecklingen. 
På Nya Gatan finns också fem inspirerande 
fasader som tagits fram med hjälp av medbor-
garna och som illustrerar visionen för Nacka 
stad, nära och nyskapande, på ett lekfullt sätt.

text:  adrianna jalming      foto: johan alp

I en skogsdunge har kommunen och 
byggbolagen satt upp inspirerande 
fasader som tagits fram tillsammans 
med medborgarna och som ska illus-
trera visionen för det växande Nacka.



Markanvisningstävlingen för den sista av totalt fyra 
etapper i det omfattande projektet Nya gatan i centrala 
Nacka avslutades nyligen. Tävlingskriterierna som 
ställdes av Nacka Stad skilde sig här från de andra 
etapperna. Istället för att fokusera på pris, eller ”krona 
per kvadrat”, i de olika anbuden valde Nacka stad att 
ställa höga krav på själva utformningen. En prioritering 
som gör att Per Jutner, vd för det vinnande bolaget 
Storstaden Bostad, värderar segern extra högt.  

– Anbuden utvärderades 75 procent baserat 
på utformning och 25 procent på priset. Det var 
alltså väldigt inriktat mot att man skulle skapa ett 
nytt, spännande arkitektoniskt förslag som passar 
Stadshusområdet i Nacka. Därför är jag lite extra stolt 
över att vi vann, inte bara genom att erbjuda ett bra pris, 
utan också genom att vi gjorde en innovativ utformning 
som tillför något fräckt till stadsbilden, säger Per Jutner.

Nacka är en urban stadsdel med mycket stadskänsla. 
Många bostadshus har butiker och andra verksamheter 
på bottenvåningen. Att hitta en kombination mellan det 
”klassiskt stadsmässiga” som smälter in i omgivningen och 
djärv arkitektur var en utmaning, enligt Per Jutner. Därför 
insåg han snabbt att arkitektens roll skulle bli avgörande.

– Vi har tidigare haft ett väldigt bra samarbete med 
en arkitektfirma som heter Vera Arkitekter. När jag såg 
tävlingskriterierna tänkte jag direkt att de passar perfekt 
för uppdraget.

Tillsammans med Vera Arkitekter diskuterade 

Storstaden Bostad hur de skulle hitta balansen mellan 
det djärva och det klassiska. Resultatet blev ett kvarter 
med avskurna hörn för att skapa ett luftigare intryck, 
en rad olika arkitektoniska grepp som också drar ner 
volymen på fastigheten och flera små torg.

– Vi skar upp fasaderna med utskjutande trapphus, 
lade till indragna våningar högst upp och valde 
långsmala istället för fyrkantiga fönster, allt för att 
skapa ett mindre massivt intryck. Sammantaget 
handlar det om att kombinera en massa stadsmässigt 
grundläggande grepp som man brukar ha när man 
bygger centralt i en stad, men vi har också anpassat oss 
efter platsen och den omkringliggande bebyggelsen.

Ordet ”stadsmässigt” återkommer ofta när Per Jutner 
pratar. Vad betyder det egentligen?

– Det beror nog på vem du frågar. Vi menar 
framförallt att det bör finnas någon form av lokaler 
med butiker eller rörelser på bottenvåningen. Helt 
enkelt att bottenvåningen ska vara mer levande än den 
blir om den enbart består av lägenheter eller garage. 
Utformningen av bottenvåningen ska också vara 
annorlunda än övriga huset, med bättre materialval, 
fina portar och ingångar. Husen ska vara lägre och 
av lamellform runt om en gård. Sex till åtta våningar, 
absolut inga höghus. Det är stadsmässigt för oss.

Projektet beräknas klart till 2020. Det blir 140 
bostadsrätter av varierande storlek, från små ettor till 
stora fyror. Men eftersom det fortfarande är tidigt 

i processen har de inte riktat in sig på en speciell 
köpargrupp.

– Vi tänker fortfarande brett i vår analys. Men 
det handlar trots allt om en stadsbebyggelse där 
det ju är blandat nuförtiden med barnfamiljer och 
yngre par som köper sin första lägenhet, och äldre 
personer som kanske vill sälja sin villa och bo nära bra 
kommunikationer.

Hur gör man för att köpa en av lägenheterna?
– Vi har inget kösystem, utan man går in på vår 
hemsida och anmäler sitt intresse. Det kan du göra 
redan idag. Sedan blir det en process där man deltar 
i en elektronisk försäljning som i princip innebär att 
man trycker på en knapp. Där är det först till kvarn som 
gäller, säger Per Jutner.

Läs mer om projektet på www.storstadenbostad.se

storstaden bostad 
satsar djärvt i nacka

Det blev Storstaden Bostad som vann den sista markanvisningen i projektet Nya gatan i Nacka. 
Fastighetsbolaget lyckades övertyga kommunens bedömare med en kombination av innovativ och 

klassisk arkitektur som både sticker ut och smälter in.

STORSTADEN BOSTAD
Storstaden Bostad grundades 2016 av Per Jutner 
som idag är vd och ensam ägare. Bostadsbolagets 
ambition är att »utveckla bostäder som skapar en 
härligare vardag för de boende och alla runtomkring, 
vara drivande för utvecklingen av storstaden och 
skapa goda förutsättningar för människor som vill 
leva hållbart i Stockholm«.

NYA GATAN – STADSHUSOMRÅDET
Stadshusområdet ligger mellan Vikdalsrondellen och 
Nacka stadshus och är i dag obebyggt. I projektet Nya 
gatan planeras för cirka 600 bostäder och cirka 8 000 
kvadratmeter för verk samheter, samt ombyggnad och 
upprustning av delar av Värmdövägen och Vikdalsvägen.



HSB BOSTAD PRESENTERAR  
AKTUELLA PROJEKT I NACKAHSB BYGGER 719 
NYA DRÖMMAR  
I NACKA
Just nu planerar och bygger vi 719 nya bostäder runt om i Nacka. Bostäder byggda utifrån vår syn på 
det goda boendet, där livet och vardagen kan ha sin naturliga gång. Här kommer vi utforma miljöer 
där man kan koppla av och umgås. Här kommer vi att smycka byggnader och trappuppgångar med 
spännande och unika konstprojekt. Allt för att du ska känna dig som hemma, även när du är utanför 
lägenheten. För det goda boendet handlar inte bara om själva bostaden. Det handlar också om allt 
runtomkring. Läs mer om det goda boendet, alla våra nya projekt och hur du kan få förtur på HSB.se

AKTUELLA PROJEKT I NACKA 
BRF FYRHUSEN, TELEGRAFBERGET
BRF LOGGIAHUSEN, TELEGRAFBERGET
BRF KAJEN, TELEGRAFBERGET
BRF TOLLARE HAMNPLAN 
BRF TOLLARE STRAND
BRF FINNBODA TERRASS 
BRF FINNBODA TRÄDGÅRD


