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I DETTA NUMMER
• Intervju med ägarna till Café Kvarnholmen
• Kvarnholmen – DÅ – NU – FRAMTID
• Sickla – DÅ – NU – FRAMTID

• Bergs gård – DÅ – NU – FRAMTID
• Nacka strand – DÅ – NU – FRAMTID
• Invigning av Kvarnholmsförbindelsen 11 juni

Under århundraden har vattenvägen från 
Stockholm via Nacka ut i Östersjön varit 
en viktig  del av Stockholms transporter. 
När jordbruks samhället förvandlades till 
industrisamhälle � ck närheten till vattnet 
en annan betydelse. Längs Nackas kust 
växte en mängd industrier upp. Som ett 
led i detta � ck Bergs gård ge plats åt Bergs 
oljehamn. När nu industrin försvunnit 
från innerstaden ligger oljehamnen kvar 
som en rest från en tid som varit. Nu är det 
dags för nästa steg och Bergs gård kan bli 
plats för ett myllrande stadsliv.

Nya attraktiva boenden växer fram i 
anslutning till Stockholms vatten. Inhäg-
nade och nedsmutsade industriområden 
ger plats åt hållbara stadsdelar. Gamla 

otillgängliga kajer blir platser som sjuder 
av folkliv. Staden fortsätter att locka till sig 
allt � er, både globalt och i Sverige. Många 
människor vill bo nära andra. Det � nns 
påtagliga fördelar av att bo nära; man får 
tillgång till butiker, caféer, service och 
kultur, det blir nära till vänner och grannar, 
man kan välja mellan avskildhet och puls . 
I staden � nns gemenskap och mångfald. 
Det är enklare att gå och cykla, vilket 
minskar behovet av att använda bil. Service 
och handel koncentreras på mindre yta. 
Mötesplatserna blir � er. Planen är att för-
vandla Bergs gård till en sammanhängande 
stadsdel som sträcker sig ner till vattnet. 
Bergs gård går mot en ny tid 
– från oljehamn till en levande stadsdel.

Bergs gård ligger centralt beläget vid Stockholms inlopp där Nacka stad 
växer fram. Med sitt vattennära läge och promenadavstånd till den 
planerade tunnelbanuppgången vid Nacka C är området ett av de mest 
attrativa framtida bostadsområdena i Stockholm.

Bergs gård – från oljehamn 
till levande stad

Nacka strand ligger vid Nackas norra kust mot 
Saltsjön. Närheten till vattnet gjorde platsen 
lämplig för industriverksamhet och i slutet 
av 1800-talet köps Nacka strand av industri-
pionjären J.V Svensson med planer på att starta 
Sveriges första bilfabrik. Men den hårda kon-
kurrensen inom bilindustrin � ck Svensson att i 
stället satsa på tillverkning av fotogen motorer 
(tändkulemotorer). Företaget blev snabbt 
framgångsriks och började exportera motor-
plogar till Ryssland och med 500 anställda 
blev det en av Sveriges största arbetsgivare. 
Men med ryska revolutionen och 1920-talets 
lågkonjunktur minskade försäljningen kraftigt 
och slutligen gick J.V Svensson i konkurs. 

Under 1980-talet tas en ny stadsplan fram 
och området byter namn från Augustendal till 
nuvarande Nacka strand. Nya bostäder byggs 
och framför allt nya kontorshus tar plats. I dag 
omvandlas många av kontoren till bostäder och 
totalt ska det bli 1 500 nya bostäder i Nacka 
strand. Tunnelbanan till Nacka C är en viktig 
del i utvecklingen. 

Nacka strand har vuxit fram under 
en lång tid och � era epoker gör sig 
påminda i området. Från 1800-talets 
sommarvillor, 1900-talets industrier 
och 1980- och 90-talets kontorseta-
bleringar. Med det � na vattenläget 
och närheten till Stockholms inner-
stad � nns förutsättningar för fortsatt 
utveckling med � er boende. 

Stockholm Fashion District 
i Nacka strand.

Vision för framtidens Bergs gård.

Bergs gård rivs i slutet av 50-talet för att ge 
plats åt petroleumprodukter (oljehamn).

NACKA STRAND
1899 – köpts Nacka strand av J. V Svensson
1917 – Ryska revolutionen leder till minskad 
försäljning
1920-talet – lågkonjunktur som drabbar 
många svenska verkstadsföretag
1922 – J. V Svensson går i konkurs och 
övertas av Handelsbanken
1988 – byter Augustendal namn till 
Nacka strand 
2025 – Nya tunnelbanan till Nacka är klar 
med en station i Nacka C

Bergs gård rivs i slutet av 50-talet för att ge 
plats åt petroleumprodukter (oljehamn).

Mitt på Kvarnholmen hittar vi Café 
Kvarnholmen i en trevlig lokal som 
smyckas av tavlor med tydlig koppling till 
Kvarnholmens industrihistoria. 

– Det är konstnären Johan Hedegård 
som hjälpt oss att inreda lokalen och som 
har gjort vår logga som ställer ut sin konst 
i lokalen. Tavlorna är populära hos Kvarn-
holmsborna som gillar kopplingen till det 
gamla Kvarnholmen, säger Felix. 

Drömmen om ett eget kafé hade 
funnits länge hos Felicia och Felix som 
båda har sin bakgrund i restaurang- och 
kafébranschen. Från sitt fönster i huset i 
Alphyddan såg de bygget på Kvarnholmen 
och blev ny� kna på platsen. I samma veva 
dök en tom lokal upp på Kvarnholmsvägen, 
mitt på ön. 

– Vi blev lite rädda när vi kom hit och 
tittade första gången, inte en människa så 

Nu doftar det nybakade 
bullar på Kvarnholmen
Under många år var Kvarnholmen, med kvarnen Tre Kronor, Sveriges 
främsta tillverkare av bageriprodukter. Nu tar nya verksamheter 
plats i takt med att nya Kvarnholmsbor � yttar in på ön. Vi har trä� at 
Felicia Arvidsson, 22 år, och Felix Fylking, 27 år, som öppnat Café 
Kvarnholmen tillsammans.  

långt ögat nådde. Bara en massa byggen 
som pågick. Samtidigt slog tanken oss att 
det kunde bero på att folk inte hade någon 
mötesplats att vara på, säger Felicia. 

I januari 2016 tog de över lokalen och 
började renovera och förbereda. De smyg-
öppnade lite smått i februari och tänkte 
att de kunde fortsätta förbereda i lugn och 
ro. Men besökarna strömmade till direkt 
och de � ck snabbt tänka om kring menyn, 
från att bara servera klassiskt � ka till att 
också servera ordentliga luncher. 

A� ärsidén är att göra allt från grunden 
med hög kvalitet på råvarorna där mycket 
är ekologiskt. Kaféet säljer även en del 
livsmedel som en service till gästerna då 
det hittills saknats en livsmedelsbutik på 
Kvarnholmen. I framtiden har de planer 
på att utöka verksamheten.

Nacka strand

CAFÉ KVARNHOLMEN

Öppettider:
Tisdag–fredag 8.00–18.00
Lördag–söndag 9.00–16.00
Måndagar stängt

FÖLJ CAFÉ 
KVARNHOLMEN PÅ:

Instagram: cafekvarnholmen 
#cafekvarnholmen

Facebook: Cafekvarnholmen

info@cafekvarnholmen.se

Bergs oljehamn 2015.

Konsum, Kvarnholmen.

Kontorshus Kvarnholmen.

Atlas Copco, tekniska kontoret Sickla.

J. V Svenssons motorfabrik i början av 
1900-talet som idag är Nacka strandmässan 
Nacka strand.

Från industri till 
levande stad

Bilder från Lokalhistoriska arkivet
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Atlas Diesels industrilokal som idag är en del av 
Sickla köpkvarter. Nacka lokalhistoriska arkiv.

VILL DU VETA MER OM 
NACKA STAD?
Läs mer på nacka.se/nackabyggerstad
blogg.nacka.se/nackabyggerstad 
Följ oss på twitter @Nackabyggerstad

Läs mer på nacka.se/stad eller dela på  

# NackaStad

Under 1800-talets industriella revolution 
� yttade många industrier ut från Stockholm 
till billigare och rymligare tomter utanför 
stadsgränsen. Närheten till staden, vatten 
och järnvägsförbindelser gjorde att områden 
utanför Stockholm snabbt blir attraktivt att 
etablera verksamheter på. Runt 1900 växte 
två nya industriområden fram. Wallenberg-
företaget AB Diesel Motorer köpte Rudolf 
Diesels svenska patent och startade sin fabrik 
i Sickla. Senare slog de sig samman med Nya 
Atlas och ändrade namn till Atlas Copco. 
Atlas Copcos gamla industriområde är idag 
förvandlat till Sickla Köpkvarter. Området 
präglas av handel, kontor och kultur. Den 
gamla industrimiljön är bevarad även om 
många byggnader blivit om- och tillbyggda.

Sickla har historiskt sett dominerats av 
industrier och bostäderna har varit få. På 
senare tid har industrierna ersatts av handel 
och kontor. Nästa steg i utvecklingen är att 
skapa en blandad stadsmiljö med bostäder, 
arbetsplatser, verksamheter, service och 
rekreationsplatser. Områdets närhet till natur 
ska ly� as fram och områdets rika kultur-
historia förblir en viktig del av Sickla. 

I Sickla planeras det för 1 800 nya bo-
städer, nya skolor och förskolor. Tvärbanan 
förlängs från Hammarby sjöstad till Sickla 
år 2017, Saltsjö banan rustas upp och 2025 
kommer tunnelbanan till Nacka med en 
station i Sickla. 

Sickla är den del av Nacka som ligger närmast Stockholm. Det är också här 
förvandlingen till tät och blandad stad tar sin början. Hit ska människor inte 
bara komma för att jobba och shoppa, utan även bo och leva. Området har 
en rik industri- och kultulturhistoria med närhet till natur och vatten som 
tas tillvara när vi bygger Nacka stad.

Sickla

Kvarnholmen var i stort sett obebyggt fram 
till slutet av 1700-talet, då välbärgade 
stockholmare byggde sina sommarvillor 
på ön. Under 1800- talet började industrier 
att etablera sig på Kvarnholmen som hade 
ett idealiskt läge vid Stockholms inlopp. 
Permanenta bostäder började byggas under 
samma period, främst för arbetarna på ön. 
Sveriges första superfosfatfabrik (konst-

gödsel) byggdes i Gäddviken och det blev 
startskottet för den industriella eran på 
Kvarnholmen. Hästholms varvet anlades på 
Kvarnholmens västra sida och varvet blev ett 
av Sveriges mest kända motorbåtsvarv. Senare 
byggdes Kvarnen Tre Kronor som produ-
cerade mjöl, pasta, skorpor och gryn som 
transporterades över hela Sverige. Under hela 
90 år var Kvarnholmen Sveriges centrum för 

Kvarnholmen
På Kvarnholmen, mittemot Djurgården utvecklas en ny stadsdel med bostäder, arbetsplatser, närservice, 
restauranger, skola, kultur och rekreation. Många av de gamla industri bygg naderna ska bevaras och få ny 
användning. Detta är Nackas största enskilda stadsbyggnadsprojekt. 

KVARNHOLMEN
1800-talet – industrier � yttar ut från Stockholm till 
Nacka med sitt vattennära läge

1871 – Sveriges första superfosfatfabrik (konstgödsel) 
byggs i Gäddviken

1800-talet (slutet) Kvarnen Tre Kronor byggs

1910 – Hästholmsvarvet anläggs på västra delen av 
Kvarnholmen

1922 – köper Kooperativa förbundet (KF) Kvarnholmen

1992 – läggs industriverksamheten ner på Kvarnholmen

2016 – Nya Kvarnholmsförbindelsen öppnar för tra� k

2017 – 1 000 nya bostäder står klara

2026 – 3 200 nya bostäder och 1 000 nya arbetsplatser 
på Kvarnholmen

bageriverksamhet. Senare köpte Kooperativa 
förbundet (KF) Kvarnholmen vilket präglade 
ön under 70 år tills verksamheten lades ner 
och industribyggnaderna � ck nya funktioner. 
Arvet från industrierna � nns kvar än i dag 
och präglar den stadsutveckling som nu sker 
på ön. 

Kvarnholmen är den plats i Nacka stad 
där det redan nu byggs för fullt. När Kvarn-

holmen är färdigt ska 3 200 nya bostäder 
och 1 000 nya arbetsplatser � nnas och redan 
2017 ska 1 000 nya bostäder vara klara. En 
grundskola för 700 personer, strandprome-
nader, kajer och båtplatser byggs. I juni 2016 
öppnar den nya Kvarnholmsförbindelsen 
som kopplar samman Kvarnholmen med 
centrala Nacka.

Vad tycker du är viktigt när 
vi bygger stad i Nacka?

Vad TYCKER du?

Stina Kullman, 
26 år 
Mer blandning av 
både företag och 
bostäder för att få 
mer liv.

Gittan Pergenius 
Hjerpe, 72 år
Små bostäder för 
unga är viktigt att 
tänka på och att de 
ska ha rimliga priser.

Kim von Seth, 43 år
Viktigt att behålla det 
gröna som en del 
av staden. Smarta 
pendellösningar för 
skärgårdsboende är 
viktigt att tänka på. 

SICKLA
1800-talet – industrier � yttar 
ut från Stockholm till Nacka 
med sitt vattennära läge

1898 – AB Diesel Motorer 
köper Rudolf Diesels svenska 
patent och startar fabrik i 
Sickla

1900-talet – två nya industri-
områden växer fram i Sickla 

1956 – ändrar 
AB Diesel Motorer namn 
till Atlas Copco 

2017 – Tvärbanan förlängs 
till Sickla

2025 – Nya tunnelbanan till 
Nacka är klar

Visionsbild över Värmdövägen.

Vill du vara först 
över bron?
I samband med invigningen av 
Kvarnholmsförbindelsen så ordnar vi  
ett knattelopp för 5–12-åringar. 

Loppet är gratis! 

Först till kvarn gäller...

Läs mer och anmäl dig på 
www.nacka.se

Kvarnholmen när industrierna 
dominerade ön. Troligen 1930-tal. 

Visionsbild Södra kajen KUAB

Vi vill veta vad du tycker!
Med detta nyhetsbrev håller du dig 
underrättad om vad som planeras 
och byggs i Nacka stad. Men vi vill 
också veta vad du tycker, undrar över 
och vill läsa mer om. Mejla oss gärna 
dina synpunkter på 
nackastad@nacka.se 

Du som bor på västra Sicklaön får 
Nytt om Nacka stad i brevlådan 
fyra gånger om året. Det går även att 
få nyhetsbrevet digitalt. Anmäl dig 
i så fall som prenumerant på 
nacka.se/nackabyggerstad

Lördagen den 11 juni inviger vi 
nya Svindersviksbron som kopplar 
samman Kvarnholmen med centrala 
Nacka. Samtidigt som invigningen är 
det Kvarnholmens dag och det händer 
spännande saker hela dagen.
 
HÄR SER DU EN DEL AV DET 
SOM HÄNDER UNDER DAGEN: 
Kvarnholmsrännet – knattelopp för 
barn mellan 5–12 år. 

Invigningsceremoni på bron

Bro- och tunnelpromenad – öppet 
för alla efter invigningen

Bröllop på bron  

Magiska trädgården ordnar 
barnaktiviteter

Sightsingbåt – gratisturer med 
klassisk träbåt runt Kvarnholmen 
och i Svindersviken 

Utställning om Nacka stad och 
Kvarnholmsförbindelsen 

Korvgrilling och aktiviteter 
i Kvarnholmsparken 

Streetbasket vid kajen 

Välkommen till en riktig 
familjefest på Kvarnholmen!

Invigning av Kvarn -
holms  förbin del sen 
11 juni!


