
Lorem ipsum dolor sit amet, conse-
ctetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequ.
Duis autem vel eum iriure.

Aeros et accum 
san et iusto 

odio dignissim qui 
blandit praesent 
luptatum zzril delenit 
augue duis dolore 

te feugait nulla facilisi. Nam liber 
tempor cum soluta nobis eleifend 
option congue nihil imperdiet do-
ming id quod mazim placerat facer 
possim assum. Typi non habent 
claritatem insitam; est usus legentis 
in iis qui facit eorum claritatem. 
Investigationes de monstraverunt 
lectores legere me lius quod ii 
legunt saepius.                 
 Claritas est etiam processus 
dynamicus, qui sequitur mutatio    
 nem consuetudium lectorum. 
Mirum est notare quam lit tera 
gothica, quam nunc putamus 
parum claram, anteposuerit 
lit terarum formas humanitatis 

per seacula quarta decima et qu-
inta decima. Eodem modo typi, qui 
nunc nobis vid.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 

Sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie conse-
quat, vel illum dolore eu feuglisis 
at vero.
 Aeros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi. Nam 
liber tempor cum soluta nobis elei-
fend option congue nihil imperdiet 
doming id quod mazim placerat 
facer possim assum. 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
Sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud 
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Här sågas i berget

Foto: Kaisa Koistinen

Foto: Jenny Möller

Bästa  
vinterbilderna
De vann #vinterpåkvarnholmen

Foto: Angelica Höglund

Miljöarbete i industrins spår
 

Nya parken en 
lekfull historia
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 Reningen av berget vid östra 
cisternområdet, vid Svindersviksbrons 
fäste, är det miljöarbete som just nu är 
mest synligt på Kvarnholmen. Det är PCE, 
perkloretylen, som läckt ut från en cistern 
i området och trängt djupt ner i sprickor 
i berget, som nu ska renas. Föroreningen 
medför ingen risk för människor och miljö 
idag, den löses snabbt upp i luften. Men 
för att garantera att den inte ska kunna 
komma in i bostäder som planeras där 
ska berget renas. Och det görs genom 
att berget värms upp, så att föroreningen 
förgasas och omhändertas via kolfilter.

Hundra grader varmt 
Uppvärmningen startade i januari,  
och det går helt som planerat, säger 
Göran Nilsson.

Målet är att berget ett par meter 
ner under markytan ska värmas upp till 
omkring 100 grader. Dit räknar man med 
att ha nått i slutet av april. 

Uppvärmningen sker genom värme-
element som förts ner i ett hundratal 
borrhål, och den gör att föroreningen 
nere i berget förångas. Föroreningen sugs 
upp med undertryck och förs ner till en 
reningsanläggning på Sillkajen. Planen 
är att arbetet ska avslutas i sommar, men 
först ska man uppnå de villkor om en helt 
riskfri miljö som Nacka kommun ställt upp.

Beckbruk och konstgödselfabrik
Kvarnholmens industrihistoria har lämnat 
fler spår. Det som ställt till minst miljö-
problem är verksamheten vid kvarnen och 

Kvarnholmen har ett

Göran Nilsson är miljösamordnare på Kvarnholmen Utveckling, som ser till att spåren 
från flera hundra års industriverksamhet i området tas om hand. Det handlar om allt 
från rester av tjära, som kan komma från beckbruk på 1700-talet, till spåren efter 
senare tiders oljeindustri.

– Jag brukar säga till kollegor i branschen att miljöarbetet på Kvarnholmen är väldigt 
avancerat och kräver många olika kompetenser.

MILJÖARBETE   
PÅ HÖG NIVÅ

livsmedelsindustrin. Men redan på 
1700-talet fanns beckbruk på 
Kvarnholmen, och tjära därifrån har hittats 
på flera ställen. Varvet vid Hästholms-
sundet har lämnat rester av bottenfärger 
och metallföroreningar efter sig.

Superfosfatfabriken vid Gäddviken, 
där man tillverkade konstgödsel från 
1870-talet fram till 1960-talet, har också 
lämnat spår i miljön. Där tillverkades 
svavelsyra genom förbränning av svavelkis. 
Det gav stora mängder kisaska, som 
innehåller bly, arsenik, koppar och zink.

– Kisaskan kördes inte bort utan 
lämnades på marken, tippades i 
vattnet och användes för utfyllnad mot 
Gäddviken, berättar Göran Nilsson. Man 

missbedömde nog miljökonsekvenserna 
på den tiden, säger han.

Nu pågår utredningar där man 
kartlägger omfattningen av kisaska vid 
Kvarnholmen och vilka krav som ska gälla 
för en sanering. Askan avger inga gaser 
som kan spridas till omgivningen. Men när 
människor ska bo och leva i området ställs 
högre krav på saneringen av marken.

Problemet med kisaska är inte unikt 
för Kvarnholmen, det finns vid gamla 
industriområden på flera håll i Sverige, 
säger Göran Nilsson.

Bergrummen renas
Oljeindustrin på Kvarnholmen har 
också lämnat spår. Saneringen av 

SÅ SKA 

Berget sågas bort

 Innan de fem husen som bildar 
Kajplats Kvarnholmen kan byggas ska 
en hel del berg schaktas bort nedanför 
Kvarnholmsvägen. Det är nära till vägen 
och nära byggnaden Munspelet, och 
det är viktigt att ha full kontroll så att 
omgivningen inte påverkas.

Därför kommer man att såga loss den 
del av berget som ska bort. Det görs med 
en sågkedja som dras rakt genom berget.

Det här betyder inte att det helt går att 
undvika att spränga. Men det blir färre 
sprängningar med metoden, och framför 
allt större kontroll. 

1. Först sprängs en bit av berget bort, 
för att man ska kunna borra hål för 
sågkedjan.

2. Hål i berget borras från två håll, ett 
längs marken och ett uppifrån.

3. En sågkedja klädd med vassa 
diamanter dras genom hålen och drivs 
runt av en motor.

4. Sågkedjan roterar och dras åt 
successivt, och nöter sig in genom 
berget.

Illustration: Katarina Lernmark

Diamantklädd kedja som 
nöter sig genom berget.
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Foto: Gustav Gräll

Göran Nilsson, miljösamordnare.

Saneringsanläggingen vid Svinderviksbron övervakas dygnet runt.
 

oljebergrummen under Finnberget och 
bensinbergrummen under Kvarnholmen 
har pågått i flera år, men oljehanteringen 
märks också på fler ställen. Ett exempel 
är bergcisternerna som stod mitt på 
Kvarnholmen. En av cisternerna blev 
överfylld 1961 och olja rann ut över 
berget. Då tvättade man bort oljan med 
fotogen. Något som ledde till att stora 
mängder jord med rester av fotogen och 
olja nu har schaktas bort från berget ner 
mot Svindersviken.

Nu är miljöarbetet på Södra kajen 
och i bensinbergrummen färdigt, och där 
har alla rester från oljeindustrin tagits om 
hand.

Industrihistorien är viktig
Att kartlägga miljöföroreningar handlar 
inte bara om provtagningar, berättar 

Göran Nilsson. Man måste också känna 
till industrihistorien och förstå hur man 
arbetade då, för att veta vad man ska 
leta efter och var man ska leta.

Miljöproblem finns överallt där 
industriverksamhet har pågått, men 
Kvarnholmen är speciellt, säger han. 
Det är föroreningar av olika slag från 
flera olika sorters verksamhet, och att 
omvandla Kvarnholmen till en ny levande 
stadsdel ställer stora krav.

– Miljöarbetet är mycket viktigt för 
Kuab, därför tar vi in konsulter med olika 
kompetenser för att klara av alla olika 
utmaningar. Det kommer att vara säkert 
för alla att bo och leva här, nu och i 
framtiden, säger Göran Nilsson. 



HEDERSOMNÄMNANDEN:

 
Alla tävlingsbidragen finns att 
hitta på Instagram, sök på 
#vinterpåkvarnholmen.

Juryn har bestått av fotograferna 
Stefan Tell och Helena Wahlman, 
och från Kuab Anna 
Hjalmarsson, marknadsansvarig.

”För en spännande bild med en över-
naturlig utomjordisk känsla, grafiskt och 
arkitektoniskt dramatisk med kontrasten 
mellan ljus och mörker.” Foto: Robert 
Andersson / @robert.robban.andersson

”En bild med ett eget perspektiv utifrån, 
som har fångat Kvarnholmens skyline på 
ett bra sätt.” Foto: Karin Lindqvist och Jakob 
Mechler / @hogsta_punkten

”För djupet och färgerna i bilden, som visar 
en del av det gamla Kvarnholmen, inpackat i 
snö.” Foto: Robert Adamsson  / @m72ercenary

 Första pris går till Angelica Höglund, 
som har tagit bilden av barnet som 
uppflugen på en papperskorg ser färjorna 
mötas utanför Kvarnholmen. Angelica 
hade redan tagit bilden när hon 
upptäckte tävlingen, och tyckte själv att 
den var så fin att hon postade den som 
tävlingsbidrag på Instagram. Det tyckte 
juryn också, som valde ut den som 
vinnarbild för den filmiska känslan och för 
den klassiska grå stockholmsvintern.

Angelica bor inte själv på Kvarnholmen, 
men det gör hennes föräldrar, och hon 
hälsar ofta på.

– Jag älskar Kvarnholmen, det är 
jättemysigt, och jag skulle gärna bor där 
själv, säger hon.

Andra pris går till Jenny Möller, för 
bilden av ett barn i snön nedanför 
Hamnmagasinets tegelgavel. Hon tog den 
genom sitt fönster på Kvarngränd.

– Jag stod och tittade ut när jag såg 
den lilla flickan komma på kajen, stanna 
och så bara falla baklänges i snön, 
berättar hon.

Jenny är kvarnholmsbo sedan 2014 
och tar många bilder av sin närmiljö.

– Jag tycker det är kul med linjer och 

perspektiv, och det är Kvarnholmens 
styrka. Jag uppskattar de gamla 
tegelbyggnaderna som fått vara kvar, det 
tänker jag på varje dag jag ser dem.

”En vacker komposition och en 
vykortlik bild med vinterkänsla” tyckte 
juryn om bilden på båten som passerar 
utanför Kvarnholmen. Tredje pris går till 
kvarnholmsbon Kaisa Koistinen, som 
själv tycker att hon fortfarande är något av 
en nybörjarfotograf, och att det var roligt 
med en tävling med kvarnholmenmotiv.

Juryn delade också ut tre hedersom-
nämnanden för bilder som också hade 
något extra i sitt sätt att skildra vintern på 
Kvarnholmen. De går till Robert 
Adamsson för bilden av ett snöigt 
radhuskvarter, Robert Andersson för den 
dramatiska nattbilden av hissen, och till 
Karin Lindqvist och Jakob Mechler för 
en bild av Kvarnholmens vintersiluett.   

#vinterpåkvarnholmen

1:a 2:a

3:a

VINNARBIDRAGEN & JURYNS MOTIVERINGAR:
1:a ”Bilden har en stark filmisk känsla, som ett 
klipp ur filmen om Kvarnholmen. Den visar 
mötet mellan skärgården och staden och en 
klassisk grå stockholmsvinter.”  
Foto: Angelica Höglund /@angelicahoglund87

2:a ”En grafiskt stilren bild, ur en rolig vinkel 
och med ett intressant perspektiv. Ett oväntat 
motiv med ändå med spår av igenkänning 
som visar att det är Kvarnholmen.”
Foto: Jenny Möller /@jempster

3:a ”En vacker komposition och en vykortslik 
bild med vinterkänsla, som säger mycket om 
upplevelsen av Kvarnholmen med båtar som 
passerar förbi.”
Foto: Kaisa Koistinen /@ colors_and_pixels

 En kvarnbyggnad med lasttorn och en 
lastbåt vid kajen, en knäckebrödsbil och 
en konsumbutik, en väderkvarn och en 
arbetarbostad. Kvarnholmens historia är 
temat för den nya lekplatsen, som byggs i 
sluttningen ovanför Södra kajen.

Tor Svae är konstnär och scenograf, 
och mannen bakom omtalade lekparker 
som Anders Franzéns park i Södra 
Hammarbyhamnen, som utformats efter 
de varv och industrier som tidigare fanns 
där. Han bygger miljöer som lockar till 
kreativa lekar. På Kvarnholmen har han 
utgått från idéer från boende som deltog i 
Nacka kommuns Kolibri-projekt, där de 
fick påverka utformningen av sin närmiljö.

Lek i kvarnmiljö
– Jag fick en lång lista med idéer att 

utgå från, stort och smått, berättar Tor 
Svae.

– Och temat var glasklart, det handlar 
ju om Kvarnholmens historia. Jag har 
hämtat mycket från bilder och historier 
från förr.

Alla idéer kunde inte förverkligas, men 
många kommer att återfinnas i den 
färdiga parken. Och temat är alltså 
kvarnen och livsmedelsindustrin, där man 
ska kunna leka i de olika byggnaderna, 
upptäcka miljöerna och åka kana från 
lasttornet.

När Tor utformar en lekpark gör han 
inga ritningar. I stället bygger han en 
modell, som snickare utgår ifrån när de 
bygger husen och de andra delarna av 
lekmiljön.

– Jag och Mats Bodén, som är 
entreprenör för bygget, har jobbat ihop i 
20 år, berättar Tor.

– Han och hans snickare är de enda 
som klarar att bygga utan ritning!

En park för alla
Parken kommer att passa alla, från riktigt 
små barn upp till 10-årsåldern åtminstone, 
tror Tor Svae. Och hans bygge är bara en 
del av den omkring 5 000 kvadratmeter 
stora parken. Där kommer också att finnas 
en stor gunga, redskap för klättring och 
balanslek, en studsmatta, och en stor 
bakplåt med kavel och deg av 
gummiasfalt att klättra och leka på. 
Dessutom blir det många sittplatser, ett 
soldäck, en boulebana, grillplats, 
fruktträd och andra planteringar, och 
fågelholkar i träden. Tanken är att alla 
åldrar ska kunna trivas i parken, som 
ligger i södersluttningen omgiven av träd 
och klippor, och med utsikt över 
Svindersviken.

Bygget av parken pågår under våren 
och sommaren, i slutet av augusti ska Lilla 
Kvarnholmen vara klar för invigning.  

Nu är bygget av lekparken Lilla Kvarnholmen i full gång på 
berget ovanför Södra kajen. Idéer från boende har influerat 
konstnären och scenografen Tor Svae till temaparken, där 
man kan leka mitt i Kvarnholmens historia.

Det var en tuff utmaning för juryn att välja bland alla fina 
bilder när vinnarna av fototävlingen #vinterpåkvarnholmen 
skulle utses. Till slut lyckades man välja tre vinnarbilder, och 
dessutom tre som får hedersomnämnande. 

Mats Bodén, snickare och 
entreprenör för parkbygget, 
och Tor Svae, lekplatsskapare.

LEK MITT I HISTORIEN
Lilla Kvarnholmen –
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Stockholm 
Lighthouse
Bygget fortsätter 
under hela året. 
Inflyttningen har 
startat och sker 
stegvis 2017–2018.

4

Lilla Kvarnholmen
Bygget av lekparken pågår, 
invigning i slutet av sommaren.

5
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Närcentrum
Ombyggnad pågår hela året, öppning 
våren 2018.
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7
Markarbeten startar till 
sommaren.

Platån

5

8 Aktuella bostadsprojekt
KAJPLATS KVARNHOLMEN
223 lägenheter, första  
inflyttning 2020.
www.jm.se/bostader 

SPISBRÖDSFABRIKEN
94 lägenheter.
www.jm.se/bostader
 
BAGERIET 
Ca 120 lägenheter.
www.oscarproperties.se 

TRE  KRONORS BACKE
47 lägenheter, första  
inflyttning 2018.
www.peabbostad.se

STOCKHOLM LIGHTHOUSE 
Samverkansprojekt där JM  
bygger 96 lägenheter och Peab 
125. Första inflyttning 2017.
www.peabbostad.se
www.jm.se/bostader

Bageriet
Oscar Properties omvandlar 
bageriet till c:a 120 bostäder. 
Första inflyttning planeras till 
slutet av året.

Miljösanering
Miljöarbetet vid östra cisternområdet 
pågår till sommaren.
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 Kajplats Kvarnholmen
JM bygger fem hus vid kajen med sammanlagt 
223 lägenheter. Första inflyttning planeras till 
2020.

 Spisbrödsfabriken
JM bygger 94 lägenheter och garage för 
närcentrum, vårdcentral, skola och bostäder. 
Första inflyttning efter sommaren.

2
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Tre Kronors väg
Arbetet med omläggning 
av ledningar i området 
pågår till sommaren.

11

2

Tre Kronors Backe
Peab bygger två punkthus med 47 
lägenheter i backen upp mot Tre Kronors 
väg. Första inflyttning planeras till 2018.

12

9
Stenkrossen 
Fortsatt drift under 
delar av året.

10
Förskolan 
Utbyggnad färdig till 
sommaren.

11

SE LIVE VIA 
WEBBKAMERA

HÄR SER DU EN DEL AV DET SOM HÄNDER JUST NU 
PÅ KVARNHOLMEN BÅDE VAD GÄLLER BOSTADS-
BYGGANDE OCH INFRASTRUKTURARBETEN. DU 
HITTAR KONTAKTUPPGIFTER TILL SAMTLIGA 
BYGGHERRAR PÅ KVARNHOLMEN.COM UNDER 
MENYN ”KVARNHOLMARE/BYGGINFORMATION”.

Aktuella arbeten
våren 2017 

3



KLOTTER, SKRÄP ELLER 
TRASIG BELYSNING?
Du vet väl att du som bor, vistas 
eller arbetar på Kvarnholmen kan 
felanmäla direkt till JM Kundservice 
via telefon eller e-post?

KONTAKTA KUNDSERVICE
Telefon: 020-731 731 eller 
E-post: kundservice@jm.se

LÄS MER PÅ KVARNHOLMEN.COM

Följ oss

E-post: 
info@kvarnholmen.com

facebook.com/kvarnholmen.nacka

@_kvarnholmen

Så ska förskolans nya  
del se ut.Snart är  

FÖRSKOLAN 
FÄRDIGBYGGD
I maj ska förskolan Tre Kronors 
nybyggda hus stå klart. Utbyggnaden 
görs samtidigt som verksamheten med 
drygt 50 barn pågår för fullt. 

 Just nu anställer man pedagoger och 
personal till skolan, som öppnar i 
Makaronifabriken.

– Det är häftigt att få vara med och 
bygga upp en organisation från starten, 
säger Emma Drott.

Ebba Brahe skolan ska ha en spets i 
matematik och NO-ämnen, men alla 
ämnen är viktiga, säger hon.

– Vår vision är att nå höga resultat i 
alla ämnen, och kunskap bygger på att 
eleverna är trygga och mår bra.

– Vi vill skapa en skola där barnen kan 
få vara nyfikna, inspirerade och vilja lära 
sig, säger Lizette Pålsson.

Skapar något nytt
Emma och Lizette har jobbat tillsammans 

DE SKA STARTA 

Kvarnholmens nya skola
Ebba Brahe skolans 
rektor Emma Drott 
och biträdande rektor  
Lizette Pålsson.

 Nu närmar sig slutet för utbyggnaden 
av Kvarnholmens första förskola, 
Alexanderskolan Tre Kronor, som öppnade 
för två sedan i den gamla Konsumbutiken. 
I maj ska det nybyggda huset Ladan 
vara färdigt, liksom renoveringen av en 
av de två röda villorna, Södra villan. 
Byggnaderna länkas samman av en 
glasgång, och sex avdelningar och ett 
nytt kök ska rymmas. I Norra villan, den 
andra av de gamla arbetarbostäderna, 
blir det troligen personalutrymmen. Efter 
sommaren är förskolan färdigbyggd med 
plats för drygt 140 barn.

En spännande lekmiljö
Just nu planerar man miljön på de olika 
gårdarna, berättar förskolechefen Anne 
von Quanten. Naturen med klippor 
och träd kommer att ge en spännande 
miljö, som ger barnen utmaningar och 
stimulerar den motoriska utvecklingen. 
Det kommer också att finnas lekytor som 
passar de minsta.

– Det här är drömmen för en pedagog! Emma Drott och Lizette 
Pålsson är rektor och biträdande rektor vid Ebba Braheskolan, som 
startar i höst.

I maj kommer Kvarnholmens egen 
gelateria SNÖ att utöka öppettiderna 
rejält, berättar glassmästaren Kenneth 
Erlandsson. Redan i april håller SNÖ 
öppet när det är möjligt på helgerna, 
samtidigt som man bygger om för att få 
fler sittplatser. Kolla SNÖ:s Facebook-
sida för att få aktuella öppettider under 
våren, tipsar Kenneth.

Från maj, när utbyggnaden är klar 
och våren igång på allvar, kommer 
SNÖ att hålla öppet alla dagar i 
veckan. 

tidigare, och nu ser de fram emot att få 
starta något helt nytt på Kvarnholmen.

– Det känns fantastiskt att få komma till 
en miljö där det händer så mycket, säger 
Lizette. Vi får ju vara med och forma 
miljön tillsammans med eleverna och alla 
som bor här och som flyttar hit.

Kvarnholmens speciella miljö och 
historia kommer att bli en naturlig del av 
undervisningen, tror de.

– Det finns så mycket att prata om här. 
Utsikten som är så fantastisk, alla stora 
båtar som passerar, all historia, säger 
Lizette.

En skola som ska växa
När skolan öppnar i höst är det i  
mindre skala i provisoriska lokaler i 

Makaronifabriken. De närmaste åren ska 
den nya skolan byggas på tomten 
bredvid. När den står klar kommer Ebba 
Brahe skolan att ha plats för över 700 
elever. Från starten tar man emot elever 
från förskoleklass till fjärdeklass. Sedan 
kommer skolan att växa successivt tills 
man har elever upp till nionde klass.

Lokalerna i Makaronifabriken kommer 
att fungera bra de första åren, säger 
Emma Drott.

– Det finns gott om utrymme. Allt som 
behövs för att barnen ska må bra och 
undervisningen ska fungera kommer att 
finnas på plats, säger hon, och ser fram 
emot hösten.

– Det ska bli spännande att få lära 
känna Kvarnholmen!  

– Det är fortfarande ganska rörigt med 
all ombyggnad, men barnen tar det med 
ro, säger Anne von Quanten. De är vana 
vid att vara i en miljö där det sprängs och 
byggs i närheten.

– Och det kommer att bli väldigt fint!  

GLASSIGA  
DAGAR PÅ SNÖ


