
Nu börjar Nacka stad att växa fram på Västra Sicklaön. 
En plats med närhet till natur och hav. 

NU BYGGER VI FRAMTIDENS STAD

Gunilla Glantz, stadsbyggnadsdirektör i 
Nacka kommun, ger dig inblick i den nya 
staden. 

– Gatorna är sammanhängande och 
inbjuder till promenader. Det ger liv och 
rörelse under en stor del av dygnet, vilket 
ökar tryggheten. Vi vill ha dynamik och ta 
bort barriärer, säger Gunilla.

Nacka stad har en stadskärna med 
stadspark och klassiska stadskvarter. 
Höga hus bryter av och gör det lätt att 
orientera sig. Ett exempel är Discus, som 
med cirka 30 våningar, bildar ett nytt 
landmärke. Men staden bjuder på mer än 

bara hus och gator. På 
torg och uteserveringar 
tar stadslivet plats. Här 
kan människor mötas.  

I husens gatuplan finns caféer och buti-
ker. Idag väletablerade näringar i Nacka, 
som utbildning och mode, flyttar in. 

Närhet till friluftliv
Ett stenkast från stadens sorl finns 
grönskan och lugnet. Stadsgatorna 
kantas av lummiga trädalléer.

– Natur och friluftsliv betyder 
mycket för Nackaborna. Därför 
bevarar och utvecklar vi stora delar 
av natur områdena och gör dem 
tillgängliga för fler. Ett exempel är 
strandpromenaden runt Kvarnholmen, 
längs Svindersviken och hela vägen till 
Nyckelviken. En del är redan klar, där 
är det fint att promenera och cykla, 
berättar Gunilla.

Med ett växande Nacka följer bätt-
re kommunikationer. En viktig del är 
tunnelbanan som börjar byggas nästa år. 
Värmdöleden däckas över och förbin-
der olika delar av Nacka. Under över-
däckningen byggs en bussterminal som 
ansluter till tunnelbanan. År 2026 kan du 
åka till T-centralen på 12 minuter. Steg 
för steg kommer du att kunna följa när 
centrala Nacka förvandlas till en modern 
och välkomnande stad.

Ladda ned mobilappen  
Nackas naturkarta här:  
naturkartan.se/nacka

I ett växande Nacka satsar 
vi på idrott och fritid. 
Gamla anläggningar ersätts 
och vi bygger bland annat  
nya fotbollsplaner, sporthallar, 
simhallar, ishallar och  
gymnastikhallar.

Anders Mebius 
kultur- och fritidsdirektör
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Följ oss i sociala medier 
eller på nacka.se/stad

             VÄLKOMMEN ATT  
PRATA OM NACKA STAD

Med detta nyhetsbrev vill vi bjuda in dig som är Nackabo till ett samtal om utveck-
lingen av Nacka stad, nu och framåt. Nacka kommun finns på nacka.se/stad, 
facebook, instagram och 08-718 80 00.
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https://www.linkedin.com/company/nacka-kommun
https://www.instagram.com/nackakommun/
http://www.facebook.com/nackakommun
https://www.nacka.se/stad
https://www.nacka.se/stad
http://www.facebook.com/nackakommun
https://www.instagram.com/nackakommun/
https://www.nacka.se/naturkartan


nya naturreservat 
på gång.

FÖRSTA  
STADSKVARTEREN

KONSTVERK VISAR VÄGEN  
TILL TUNNELBANAN

NU RUSTAR VI UPP
SICKLA INDUSTRIVÄG

Vet du att Sjövägen från Nacka strand börjar 
med 15-minuterstrafik? Reser du landvägen 
är det smart att ladda ner appen trafiken.nu 
där du i realtid ser trafikpåverkande arbeten. 
Genom trafiken.nu kan du göra aktuella och 
individuella val kring ditt resande. 
 Appen kan du ladda ned på Appstore eller 
Google Play. Sök efter trafiken.nu. Följ upp-
dateringar om kollektivtrafiken på sl.se

Efter planering och dialog med Nackabor, bygg-
aktörer och andra, byggs det mellan Nacka Fo-
rum och stadshuset. Här skapar Sveafastigheter, 
Botrygg och Storstaden fyra nya stadskvarter 
med bostäder, butiker, restauranger och annan 
service. Mellan stadshuset och Värmdövägen 
blir det ytterligare två kvarter vid Elverkshuset, 
som ska byggas av SSM och Kungsvåningen. 
Läs mer på nacka.se/nyagatan

Från den 1 september kan du se tre tillfälliga konstverk som visar var tun-
nelbanans entréer ska ligga i Nacka, Järla och Sickla. Konstverket i centrala 
Nacka kallas Väntans fönster mot framtiden och placeras vid Griffelvägen, 
mellan stadshuset och Nacka Forum. I Järla görs en muralmålning med 
tunnelbanetema och längs Värmdövägen och i Sickla skapas en magisk oas. 
Projektet är ett samarbete med olika byggaktörer. Är du nyfiken?  
Läs mer på nacka.se/tunnelbanekonst

När Sickla växer och får nya bostadskvarter och fler före-
tag behöver gatorna anpassas för framtiden. I höst börjar 
vi bygga om och rusta upp Sickla 
industriväg. Vi skapar en trafiksäker 
och hållbar stadsgata med drygt 40 
lövträd och nästan 80 buskar. Sickla 
industriväg är framkomlig under om-
byggnationen. Våren 2021 öppnar en 
ny stadsgata dörren till Sickla. Läs mer 
på nacka.se/sicklaindustrivag

VISSTE DU ATT…
När Nacka bygger stad möjliggörs en ny gymnasie-
skola och VERCITY, kvarteret för bildning, kreativ 
utveckling, lärande och högre studier. Läs mer på 
nacka.se/vercity

TACK FÖR ATT NI  
TYCKER TILL! 

”Viktigt med grönska och att man enkelt och smidigt kan ta 
sig dit man ska.” Det var två vanliga synpunkter vi fick när vi 
frågade vi 1000 Nackabor vad de tycker, tänker och känner 
om Nacka stad. En majoritet är positiva till den framväxande 
staden, och ännu fler uppger att de vill veta mer. Det här 
nyhetsbrevet kommer ut fyra gånger per år och är en del av 
vårt svar på det önskemålet.

Webb nacka.se/stad
E-post info@nacka.se 
Telefon 08-718 80 00
Besöksadress Nacka stadshus, Granitvägen 15

Ansvarig utgivare: Klara Palmberg-Broryd

SÅ NAVIGERAR  
DU I NACKA
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