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Villa Fannyudde

SICKLA UTVECKLAS FÖR FRAMTIDEN
Nacka växer och Sickla utvecklas till en än mer levande och blandad stadsdel.  
Sickla kommer att omvandlas till ett område med mer kultur, fler restauranger  
och kaféer, bostäder, arbetsplatser, skolor och plats för rekreation och idrott.

fler lokaler. Här skapas en ny danssal, ny 
musikstudio och Arenan flyttas till en ny, 
större lokal. Biblioteket kommer att få en 
stor läsesal. Några lokaler blir klara redan i 
höst och resterande under 2022.

Kombinationen av den historiska miljön, 
där gamla industribyggnader fylls med nytt 
innehåll, som möter det moderna ger Sickla 
en härlig karaktär. Det, tillsammans med 
närheten till både Järla- och Sicklasjön och 
naturen i Nackareservatet gör stadsdelen till 
en unik, trivsam plats att leva och verka i. 
Till nästa sommar byggs ett bryggdäck vid 
Kyrkviken och en ny liten park, Nobel-
parken, öppnar vid Sicklastråket.

Det kommer även att bli lättare att ta 
sig till och från Sickla. Redan nu har man 
börjat satsa på gång- och cykeltrafikanter 
genom bland annat Sicklastråket, som bin-
der samman Sickla med Hammarby sjöstad. 
Hela Sickla växer samman med bara en kort 
promenad till den kommande tunnelbanan.

KUL MED KULTUR  
– DIESELVERSTADEN BYGGER UT 
Det blir ett välkommet tillskott när Die-
selverkstadens kulturhus och bibliotek får 

NYA SPÄNNANDE MÖTESPLATSER 
Lagom till våren och sommaren har två nya 
mötesplatser i historiska hus öppnat för all-
mänheten. Den historiska villan Fannyudde, 
på Uddvägen 10b, och gamla Formalin-
fabriken, på Sicklastråket 24, har renoverats 
försiktigt och erbjuder nu plats för fika, 
möten och avkoppling.                               
                                                                                                           
FLER SKOLPLATSER  
TILL BARN OCH UNGDOMAR  
I takt med att Nacka utvecklas skapas även 
plats för fler skolelever. Planen är att Sickla 
skola ska växa, den kommer renoveras och 
byggas ut. 
 

Samtidigt pågår byggnation av en ny grund-
skola som kommer drivas av Jensen Educa-
tion på Planiavägen 15–17 vilken öppnar 
i höst. Den nya grundskolan kommer att 
välkomna cirka 750 elever. 

De nya skolplatserna i området blir ett 
värdefullt tillskott med sportmöjligheter, 
cykel- och gångvägar samt ligger nära natur 
och kollektivtrafik.

SVINDERSBERG – FÖRSLAG PÅ NYA 
BOSTÄDER OCH TRIVSAMMA TORG 
Många flyttar till Nacka och fler bostäder 
önskas. För Svindersberg tas ett nytt förslag 
fram med nya bostäder, lokaler för verk-
samheter, handel och trivsamma torg. Här 
planeras för flerbostadshus med varierande 



höjd på husen med närhet till kollektiv-
trafik, handel och natur. Mer information 
kommer när det är dags för samråd, då tar 
vi gärna emot dina synpunkter. Läs mer på 
nacka.se/svindersberg. 

KYRKVIKEN FÅR BRYGGDÄCK  
TILL NÄSTA SOMMAR
I sommar börjar förberedelserna för att 
bygga bryggdäck för sol och bad, samt en 
skärmbassäng för rening av dagvatten vid 
Kyrkvikens norra strand. Här blir det en ny 
trevlig mötesplats för dig som vill bada, sola 
eller bara njuta av utsikten över Järlasjön. 
Strandpromenaden och de vackra träden vid 
vattnet kommer att vara kvar. Läs mer på 
nacka.se/kyrkviken. 

FÖR BÄTTRE FRAMKOMLIGHET
Arbetet med att förvandla Sickla industri-
väg till en trevlig stadsgata fortsätter, liksom 

bygget av tunnelbanan. I framtidens Sickla 
kommer det bli smidigare att sig fram − 
oavsett om du går, cyklar eller åker kollek-
tivt. Vi gör allt för att hitta bästa möjliga 
lösningar under byggtiden. Planera din resa 
och räkna med längre restider. Arbetena är 
en del av bygget av ett framtida Nacka där 
avstånden blir mindre, restiden kortare och 
vardagen enklare. Läs gärna mer på  
nacka.se/trafikeninacka.

VILL DU LÄSA MER OM STADS
UTVECKLINGSPROJEKTEN I SICKLA?
Du hittar alla projekt på nacka.se/sickla. 
I Sickla köpkvarter finns också en digital 
skärm där du kan läsa om olika stadsutveck-
lingsprojekt på västra Sicklaön.

SOMMAREN KOMMER 
Snart är sommaren här och det finns många 
roliga möjligheter till rekreation och idrott 

i och omkring Sickla, som till exempel 
Svindersvik, Sickla strand, Sickla sjön och 
Nackareservatet. Visste du att det finns  
15 naturreservat i Nacka? Kanske roligt att 
utforska några av dem i sommar? Trevlig 
sommar, när det blir dags!

Kyrkvikens bryggdäck

1. Villa Fannyudde 

2. Gamla Formalinfabriken

3. Sickla industriväg

4. Dieselverkstadens kulturhus och bibliotek

5. Svindersberg 

6. Kyrkviken

7. Sickla skola

8. Ny grundskola – Jensen Education
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VILL DU VETA MER? KONTAKTA OSS GÄRNA! 
Telefon: 08-718 80 00 eller e-post: stadsbyggnad@nacka.se, samt på 
nacka.se/sickla.
Här kan du också prenumerera på digitala nyheter från västra Sicklaön. 




