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Det är mycket på gång i Fisksätra, berättar 
projektsamordnare Karin Stadig. Folkets 
hus har flyttat till nya lokaler och den nya 
placeringen innebär att man på ett naturligt 
sätt kommer att passera Folkets hus, exem-
pelvis när man ska till centrum eller till och 
från Saltsjöbanan. Idrottsplatsen i Fisksätra 
rustas upp och Fisksätraskolan, som nu ägs 
av Stena fastigheter, renoveras och öppnar 
upp igen 2021. Region Stockholm planerar 

ENKELT ATT MÖTAS I NYA FISKSÄTRA
Fisksätra är ett av Nackas mest naturnära områden. Här bor man nära kollektivtrafiken,
naturen och vattnet. För att fler ska få möjlighet att leva här och för att Fisksätra ska vara en
trivsam och trygg plats att bo på, kommer området att rustas upp och nya bostäder att byggas.  
I planen ingår bland annat en ny förskola, äldreboende, bättre kollektivtrafik och ett mer
inbjudande centrum. I nya Fisksätra ska det bli enklare för alla att röra sig och att mötas.

att rusta upp Saltsjöbanan som får dubbel-
spår för att kunna öka turtätheten. Fisksätra 
entré som idag är parkering ska få nya 
bostäder, ett äldreboende och en förskola.  
Detaljplanen för Fisksätra entré har antagits 
och förberedande arbeten, omläggning av 

Saltsjöbanan planeras rustas  
upp och får dubbelspår för att  

få bättre turtäthet.

ledningar för vatten, avlopp och el, väntas 
börja i höst. Det finns även planer på att 
rusta upp Fisksätravägen/Fidravägen och 
bygga en ny gång- och cykelväg. 

Ny bebyggelse utmed Fisksätravägen inom projekt Fisksätra entré. Visionsbilden är gjord i samma läge som järnvägsövergången. 
Arkitekt: Brunnberg&Forshed.

VAD HÄNDER HÄR OCH NU?
INTERVJU MED KARIN STADIG, projektsamordnare.

FISKSÄTRA



NYA FISKSÄTRA VÄXER FRAM 
Utvecklingen av Fisksätra kommer att pågå under en längre tid. Fisksätraborna har haft möjlighet  
att bidra med sina tankar och synpunkter, detaljplaneprogrammet bygger på dialog med de boende. 
Här får du en uppdatering om vad som är på gång: 

FISKSÄTRA ENTRÉ
I Fisksätra centrum planeras för fler bostä-
der och verksamheter på mark som idag 
framförallt används till parkering. Förtät-
ningen ska bidra till en trevlig stadsmiljö 
där det är tryggt och enkelt att röra sig.  
Planförslaget ger plats för sju nya kvarter 
med cirka 375 lägenheter. Husen före-
slås bli fyra till sex våningar, förutom ett 
punkthus vid centrum på 13 våningar. I ett 
av kvarteren ska det finnas förskola och ett 
äldreboende. Centrum får ett entrétorg i 
anslutning till busshållplatsen och ett över-
gångsställe till stationen. Förslaget innebär 

också att centrum kan byggas ut med cirka 
3 000 kvadratmeter lokaler. Här kommer 
det att finnas möjlighet för olika verksam-
heter att etablera sig. 

FISKSÄTRAVÄGEN
Fisksätravägen ska bli en mer levande 
lokalgata. Här blir det trottoarer, gång- och 
cykelbana och trädplanteringar. 

NY SKOLA OCH TILLFÄLLIGT  
FOLKETS HUS
Fisksätraskolan byggs om och lokalerna 
rustas upp. 2019 sålde Nacka kommun 

Fisksätraskolan till Stena fastigheter. 
Försäljningen ger Viktor Rydbergs skola 
möjlighet att etablera sig här för att skapa 
bra ny skolverksamhet. Planen är att den 
nya skolan ska öppna höstterminen 2021.

I samband med att skolan byggs om får 
Folkets hus tillfälliga lokaler i en paviljong på 
parkeringsplatsen vid centrum. 

FISKSÄTRA STATION
Kollektivtrafiken ska bli bättre. För att 
Saltsjöbanan ska kunna erbjuda tätare turer 
behöver stations- och spårområdet vid Fisk-
sätra station byggas ut. På så sätt ska tågen 

kunna mötas där och 12-minuterstrafik 
blir möjligt. Det är Region Stockholm som 
genomför upprustningen av Saltsjöbanan.

SALTSJÖ PIR
Saltsjö Pir blir en mötesplats med skärgårds-
trafik från piren, båtar och varvsverksamhet. 
Planen är att småbåtshamnen ska växa samti-
digt som det blir mer utrymme för båtförva-
ring. Man kommer också att kunna prome-
nera genom området via strandpromenaden 
som fortsätter mot Skogsö naturreservat. 
Här finns redan idag museum och restaurang 
och det omtyckta badet på Fisksätra holme.

MULTISPORTHALL
Den nya multisporthallen ska byggas vid 
Fisksätra IP. Tillsammans med det nya 
utegymmet och med hänsyn till att  
11-spelarplanen får konstgräs under 2020 
kommer placeringen av multihallen inne-
bära att området får ett samlat idrotts-  
och fritidskluster. 

Visionbild av entrétorg till Fisksätra centrum inom projekt Fisksätra entré. Arkitekt: Brunnberg&Forshed. Visionbilder över hur det kan komma att se ut i Fisksätra i framtiden. Arkitekt: Brunnberg&Forshed.



KONTAKTA OSS 
GÄRNA
Med detta nyhetsbrev  
vill vi berätta om utveck-

lingen i Fisksätra. Men vi vill också veta 
vad du tycker och vad du vill veta mer 
om. Kontakta oss gärna! Vi finns på  
nacka.se/fisksatra, Facebook, Instagram 
och på telefon: 08-718 80 00.

Nu kan du enkelt ta dig till Skogsö natur-
reservat från Brantvägen. Nacka kommun 
har förlängt Brantvägen, som nere vid vattnet 

mynnar ut i en träpromenad som  går vidare 
österut till Skogsö naturreservat. Det är en 
fin tur längs vattnet, så ut och njut i sommar!

SOMMARTIPS…

PLANERAT UNDER 2020 
Detaljplanen för Fisksätra entré vinner 
laga kraft (om den inte överklagas). 

Fisksätraskolan rustas upp av  
Stena fastigheter, klart 2021.

Fisksätra idrottsplats rustas upp  
och får konstgräs.

Byggstart för Saltsjöbadsvägen  
som byggs om får ny  
gångväg och belysning  
mellan Östervik och  
Erstaviksvägen. 

Byggstart för  
trafikplats Fisksätra  
där broarna  
vid trafikplatsen  
rustas upp.


