
Att glasstillverkning på italienska 
faktiskt en högre konst, förstår man 
snabbt när man besöker Bullandöglass 
på Kvarnholmskajen. Kennet, en 
av ägarna, har till och med gått en 
universitetsutbildning i Italien för att 
lära sig hantverket och tillverka äkta 
italiensk gelato. 

Äkta iltalienskt Hantverk
Kennet och Madeleine har båda ett 
förflutet i restaurangbranschen, men 
intresset för glass väcktes på riktigt 
under parets semestrar till en liten ort 
på Sardinen, där de på sonens begäran 
alltid besökte ”Glassfabriken”. 

Det sonen menade var en äkta 
gelateria, och glassen de serverades 
liknande ingen glass de nånsin smakat, 
berättar Madeleine. Detta väckte en 
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Bullandöglass:
öppettider:
ons-fre: 11-18, helger: 11-16.

UtbUd: äkta italiensk glass, 
bakelser, tårtor, mackor, kaffe, 
delikatesser, mjölk, ägg och grädde.

spirande tanke att de hade hittat en 
produkt som saknades på den svenska 
marknaden. efter att Kennet gått sin 
utbildning i Italien vågade de ta steget.

nYa sMaker Föds i labOratOriet
Bullandöglass som haft öppet sedan 
januari lockades till Kvarnholmen av 
kajen och närheten till vattnet men 
också av att det är en stadsdel som 
håller på att växa fram. 

Butiken på Kvarnholmen ger paret 
chansen att laborera mer med sin 
glass. på Bullandö laboratorium, som 
de kallar lokalen på Kvarnholmen, 
kommer besökarna att kunna köpa äkta 
gelato, men också att testa nyheter 
som bakelser och tårtor – allt med glass 
såklart. 

Glädjande för oss på Kvarnholmen 

är att de förutom egentillverkad glass 
även har öppnat ett kafé där man kan 
äta varma mackor, dricka kaffe eller 
köpa hem charkuterier och andra 
delikatesser. har du glömt att köpa 
hem mjölk, ägg eller grädde? Då kan 
du komma förbi laboratoriet för att 
proviantera.

till sommaren kommer det att finnas 
en uteservering för alla som vill njuta 
av glass i sommarsolen. 

och glassmakarens personliga 
favorit..?

– choklad, säger Kennet och 
skrattar. Det är dessutom vår 
storsäljare också. om jag bara fick äta 
en enda glass för resten av mitt liv 
skulle det vara choklad. 
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här Ser Du en Del Av Det 

SoM hänDer juSt nu på 

KvArnholMen BåDe vAD Gäller 

BoStADSByGGAnDe och KuABS 

InfrAStruKturArBeten.
foTo: frEdriK hjErLiNg

Kvarnholmen 
         rUNT

KUAbs ArbETEN bygghErrArNAs ArbETEN

nu pågår finjusteringen av 
norra kajen. tack vare den 
milda vintern har delar av 
vägen även kunnat beläggas 
med gatsten. Arbetet 
beräknas vara klart i april

2

Skogsvägen från Kvarnholmsparken upp till 

platån är fortsatt avstängd under det närmaste 

året i och med att Svindersviksbron nu ska 

byggas. Broentreprenören Billfinger håller på att 

ställa i ordning arbetsområdet för den kommande 

bron. när bron är klar kommer skogsvägen att 

asfalteras och en gång- och cykelväg anläggas 

längs Kvarnholmsvägen för att ansluta till gång- 

och cykelvägen på bron. Du kan läsa mer om 

broarbetet på sista sidan.

vertikalens trappor öppnade redan till jul men hiss och spång kommer inte att tas i bruk förrän efter slut-besiktningen i mars. just nu håller hisstornet och spången att glasas och led-belysning installeras. under vissa arbetsmoment måste trapporna av säkerhetsskäl stängas av dagtid.  

1

2
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nYa kvarnen 1 & 2: 
144 lgh, inflyttning pågår 
www.jm.se

Magasin 4: 
62 lgh, inflyttning slutet 2014. 
www.fastighetscompagniet.se

AKtuellA BoStADSprojeKt

nu pågår finjusteringen av 
norra kajen. tack vare den 
milda vintern har delar av 
vägen även kunnat beläggas 
med gatsten. Arbetet 
beräknas vara klart i april

brF silO iii & 
brF Qvarnen tre krOnOr: 
163 lgh, inflyttning från juni 2014.
www.riksbyggen.se/kvarnholmen

brF HaMnMagasinet: 
71 lgh, inflyttning pågår. 
www.brfhamnmagasinet.se

3

jM:s nya Kvarnen 2 har nått full höjd 
och det är dags för fasadarbeten. 
här ska 87 lägenheter färdigställas 
med inflyttningsstart i höst.

De börja dra ihop sig för inflyttning i brf Silo III. Den nybyggda kupolen är på plats och byggkranen är 
på väg att monteras ner. I juni är 
det dags för inflyttning i de 41 
lägenheterna på Mjölnarvägen.

3

Sedan oktober har jM arbetat med 
rivning av den östra delen av bageriet. I 
maj är det dags att börja spränga sig 10 
meter ner i berget för att göra plats för 
ett trevåningsgarage som ska användas 
för kommande bostäder, skola och 
närcentrum. Inför sprängningarna måste 
gångstigen mellan tre Kronors väg 
och Kvarnholmsvägen stängas av och 
trätrapporna rivas i slutet på februari. 
en ny gångväg har anlagts runt bageriet 
(se orange markering på kartan). 
Du kan följa arbetet via webbkamera 
på www.kvarnholmen.com
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nu drar arbetet med Stockholm lighthouse igång på allvar. en hel del berg ska bort under det närmaste året. Detta kommer att ske både genom spräckning, en vibrationsfri metod, och genom sprängning. All borrning kommer att göras med ljuddämpade borriggar för att minska störningarna för omgivande bostäder. Du kan följa bygget via våra webbkameror på www.kvarnholmen.com
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vad Fick er att ta klivet Hit?
– våra två barn och fyra barnbarn, bor 
i Stockholm så valet var inte så svårt, 
berättar Gunvor. när vi blev pensionärer 
passade det bra att flytta hit.

varFör JUst kvarnHOlMen?
– vi gillade Kvarnholmen direkt, säger 
Ingmar. nära naturen, nära havet 
men ändå nära stan. och vyn från 
Kvarnholmen mot Stockholm är helt 
fantastisk. vi hade kollat på lite andra 
nybyggnadsprojekt i Stockholm, men 
inte riktigt fastnat för något. via jM 
fick vi en trea i hus nummer 5, precis 
bredvid Kvarnen.

vad lOckar Med kvarnHOlMen?
– förutom närheten natur och stad, 
så gillar vi att kunna åka båt kollektivt, 
säger Ingmar. I sommar ska vi ta med 
cyklarna till Djurgården. Dessutom var 
utsikten från vår lägenhet en trevlig 
överraskning. vi räknade inte med att ha 
någon speciell utsikt, men härifrån vi ser 
hela vägen stadshuset och Gamla Stan. 

Finns det någOt ni saknar HÄr?
– Det skulle vara ett närcentrum, säger 
Gunvor. Men det är ju på gång och det 
är inte så långt till Sickla. Dessutom 
ska de snart öppna ett kafé med bland 
annat hämtmat i bottenplanet på vårt 
hus. 

– ja, då kommer vi inte att behöva 
lämna Kvarnholmen alls, säger Ingmar 
och skrattar. 

Du vet väl att du som bor, vistas eller 
arbetar på Kvarnholmen kan felanmäla 
direkt till jM Kundservice via telefon 
eller e-post?

KontAKtA jM KunDServIce:
telefon: 020-731 731  eller 
e-post: kundservice@jm.se 

MISSA Inte oSS på 
Kvarnholmen.Com

trASIG BelySnInG, Klotter eller nåGot 
SoM Inte funGerAr på KvArnholMen?

välKoMnA heM!
i november flyttade gunvor och 
ingmar niklasson från växjö till sin 
nybyggda lägenhet i nya kvarnen 1 
på kvarnholmen.

nyA GrAnnAr

Det symboliska första spadtaget togs 
den 22 maj 2013 och tunnelarbetet på 
nackasidan har redan kommit halvvägs, 
berättar yussuf hassen. han räknar 
med att tunnelsprängningarna ska vara 
avklarade till sommaren.

på Kvarnholmssidan pågår i 
dagsläget förberedelsearbeten för 
brons fäste samt iordningsställande 
av en arbetsyta för att bron ska kunna 
monteras plats. Arbetet påbörjades i 
januari med att anpassa terrängen och 
schakta bort jord och berg. 

yussuf räknar med att entreprenören 

ArbETET mEd KvArNhoLmsförbiNdELsENs TUNNEL 
och bro går ENLigT PLAN bEräTTAr yUssUf hAssEN, 
ProjEKTchEf På NAcKA KommUN. i mAj KommEr 
sviNdErviKsbroN i dELAr På LAsTbiL TiLL KvArNhoLmEN.

SnArt KoMMer Bron
         till Kvarnholmen

Billfinger ska kunna påbörja 
sprängningsarbetet för brofästet inom 
kort. Sprängningarna kommer då att ske 
vardagar under normal arbetstid.

från maj till september kommer 
brodelarna att transporteras på lastbil 
till Kvarnholmen och sedan monteras på 
plats vid sydöstra udden. när bron har 
lanserats över Svindersviken till hösten 
återstår gjutning, ledningsdragningar, 
inredningsarbeten och slutligen 
testkörning innan bron öppnar för 
gång-, cykel-, buss- och biltrafik i slutet 
av sommaren 2015. 

förSKolAn KvArnen 
öppnAr höSten 2015
nu har nacka kommun tagit ett 
första steg för att öppna förskola 
på Kvarnholmen. Kommunen har 
annonserat efter intressenter som 
kan och vill driva förskolan.

förskolan Kvarnen kommer att 
vara den första på Kvarnholmen 
och kommer att ha åtta avdelningar 
med möjlighet att ta emot cirka 150 
barn. 

nacka kommun räknar med att 
öppna den första avdelningen till 
hösten 2015.


