
Ny gång- och cykelväg 
Det blir en helt ny gång- och cykelväg från 
Skarpövägen till Orminge centrum. Detta 
möjliggörs när Vattenfall gräver ner luftburna 
kraftledningar så att marken frigörs. I som-
mar och höst kommer grävarbetena att pågå 
längs med Skarpövägen och Mensättravägen. 
Gång- och cykelvägen beräknas vara klar i 
början av 2020. 

Del av Kanholmsvägen stängs av
För att möjliggöra utökad busstrafik ska 
Kanholmsvägen breddas och ledningar  
läggas om. Trafiken kommer periodvis att 
ledas om när arbetet utförs och en del av 
Kanholmsvägen stängs av i september/oktober. 

Spillvattenmagasin vid Ormingeringen/
Kanholmsvägen
När Orminge växer behöver kapaciteten i 
vatten- och avloppsledningar öka. Ledningar 
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Tryggt, tillgängligt och levande är de viktigaste ledorden när Orminge växer. Nu fortsätter utveck-
lingen och utbyggnaden sker i etapper. De första husen i Nybackakvarteret har kommit på plats, 
cirkulationsplatser har börjat byggas och markarbeten görs på flera håll. Här får du en uppdatering 
om vad som är på gång: 

läggs därför om och ett spillvattenmagasin 
byggs i korsningen Ormingeringen/Kan-
holmsvägen. Arbetet  beräknas vara klart 
hösten 2019. 
 
Ny vattenledning längs Mensättravägen
I augusti inleds arbetet med att dra en ny 
vattenledning förbi Myrsjöskolan längs med 
Skarpövägen och Mensättravägen. Ledningen 
ska bidra till bättre kapacitet i hela Orminge. 
Arbetet kommer att pågå i cirka tre månader 
och sprängningar kan förekomma, då sätts 
tillfälliga avspärrningar upp.  

Nya cirkulationsplatser längs  
Mensättravägen
För att öka framkomligheten anläggs totalt 
fyra cirkulationsplatser utmed Mensättravä-
gen. Arbetet i korsningen Mensättravägen/
Utövägen har börjat och i sommar påbörjas 
arbetet med cirkulationsplatsen vid  

Myrsjöskolan, i höjd med Skarpövägen/
Mensättravägen. Båda dessa cirkulationsplat-
ser ska vara klara under hösten 2019. De två 
sista cirkulationsplatserna kommer att ligga i 
korsningen Ormingeringen/Mensättravägen 
och Edövägen/Mensättravägen. Våren 2020 
kommer arbetet med Mensättravägen att 
vara klart.  

Grodtunnlar längs Mensättravägen 
När Mensättravägen byggs om läggs tunnlar 
under vägen så att grodorna kan ta sig fram. 
Arbetet med grodtunnlarna pågår nu i höjd 
med Sarvträsk för att i höst fortsätta mot 
Skarpövägen. Det hela ska vara klart våren 
2020. 

Visionsbild över hur Mensättravägen kan komma att se ut. Bild: Brunnberg & Forshed.



Vill du veta mer eller har synpunkter?  
Kontakta oss gärna! Vi finns på  
nacka.se/orminge, facebook, 
instagram och tel. 08-718 80 00. 

Vill du ha nyheter om Orminge? 
På sikt kommer nyhetsbrevet att skickas ut 
digitalt. Om du är intresserad, anmäl din mejl-
adress till kommunikation@nacka.se. 
Ange ”Nyhetsbrev Orminge” i ämnesraden.  
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TACK FÖR ATT DU BESÖKTE 
VÅRT TÄLT UNDER ORMINGE 
KARNEVAL
För oss är det viktigt att träffa er som 
bor i Orminge och höra vad ni tycker 
om utvecklingen. 

Under hösten planerar vi att bjuda in 
till öppet hus där vi hoppas få träffa 
dig. Mer information kommer. 

TREVLIG SOMMAR!

NY LEKPARK ÖPPNAR
Lekparken på Storholmsvägen 166 i 
östra Orminge har byggts om med 
inspiration från naturen. Här finns något 
för både stora och små, vad sägs om 
att leka kurragömma i tipi-hus, gunga i 
giraffgungan eller testa parkour?  
För soliga sommardagar finns sittplatser 
med skärmtak som ger skugga.  
Lekparken har delvis utformats efter 
önskemål från närboende efter en  
dialog som genomfördes 2018. 
Välkommen hit och lek i sommar!

VI TYCKER TILL!

Det bästa är Orminge 
centrum - ett bra när-
centrum med handel, 
service, kultur och så 
kyrkans hus mitt i byn. 
Men utbudet av handel 
behöver utökas. Jag 
tycker att det är lätt 
att ta sig hit, däremot 

behöver gående skyddas från bilar. Det skulle 
också vara fint om den stora parkeringsplat-
sen framför centrumbyggnaden ersattes med 
grön växtlighet.
Kenneth Hertzman, Boo församling

Det är en familjär stäm-
ning i Orminge, folk är 
trevliga. På många sätt 
känns det lite som en 
småstad.  När Orminge 
växer är det viktigt att 
de små verksamheterna 
kan leva kvar i nya 
attraktiva lokaler, och 

att det blir en bra mix av olika verksamheter 
och service. Vi vill att man ska kunna göra allt 
här och inte behöva åka in till stan om man 
inte vill.  
Sofie och Teresia, Hårprofilen

Bykänslan! Här är det 
många som känner 
varandra och som 
hälsar när man möts. 
Och så musiktraditio-
nen, här har det spelats 
musik sedan Orminge 
byggdes. Sedan älskar 
jag Ormingekarne-

valen, som vi nu arrangerat i 40 år. Men vi 
måste jobba med tryggheten och behöver 
mer och bättre samarbete mellan kommun, 
polis, fastighetsägare, näringsliv, föreningar 
och Nackabor. 
Johan Rådmark, Boo folkets hus

VAD ÄR DET BÄSTA MED ORMINGE OCH HUR VILL DU ATT DET SKA SE UT I FRAMTIDEN? 


