
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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Klartecken för 1 240 nya bostäder

ICA Nära har 
öppnat i Finnboda

Möt Kvarnholmaren: 
naturälskande urban 
pionjär

Magiska 
Trädgården 
stänger

Parkour, innebandy 
och volleyball hos 

Kvarnholmen IF

Foto: Gustav Gräll

Nu rivstartar flera infrastrukturarbeten

Fler turer med 
M/S Sjövägen 

under 2016
Om SLs 
budget 
tillåter



UNDER SOMMAREN VANN DETALJPLANERNA FÖR SÖDRA 
KVARNHOLMEN, PLATÅN OCH NORDVÄSTRA KAJEN LAGA KRAFT. 
I OCH MED DETTA BLIR DET MÖJLIGT ATT BYGGA YTTERLIGARE 1 240 
NYA LÄGENHETER PÅ KVARNHOLMEN, NYA KAJER PÅ SÖDRA SIDAN, 
EN SMÅBÅTSHAMN SAMT EN NY DRAGNING FÖR KVARNHOLMS-
VÄGEN. MYCKET SKA UTFÖRAS PÅ KORT TID MED ANDRA ORD.

– Med all väntan på miljödomar och 
överklaganden har det dröjt längre än 
planerat med att få de nya detaljplanerna 
som styr utbyggnaaden av Kvarnholmen. 
Men vi har inte legat på latsidan, en stor 
del av de infrastrukturarbeten som krävs 
för utbyggnaden har förberetts och nu när 
vi har detaljplanerna i hamn kan vi finslipa 
detaljerna och spika tidplanerna för att 
komma igång, säger Nicklas Backfjärd, 
VD för Kvarnholmen Utveckling.

En detaljplan beskriver hur ett område 
ska utformas, vilken typ av bebyggelse 
som får uppföras. Inget får byggas 
eller ändras utan att det är förankrat 

i en detaljplan som vunnit laga kraft. I 
detaljplan 4 och 5 finns nästan hälften av 
de nya lägenheterna som ska byggas på 
Kvarnholmen. 

Närcentrum och kajrestaurang 
– Detaljplanerna innebär att vi nu får det 
befolkningsunderlag som krävs för ett 
närcentrum och kajrestaurang med seriösa 
aktörer som får de rätta förutsättningarna 
att klara sig i konkurrensen.

Kuab för diskussioner kring närcentrumet 
för att få till en bra dagligvaruhandel med 
stort sortiment och generösa öppettider. 

– Det viktigaste är att först få 

Kvarnholmen har sex detaljplaner; 
detaljplan 1–5 har vunnit laga kraft och 

detaljplanearbetet för etapp 6 har påbörjats. 
Totalt ska det bli 3 000 nya bostäder 

och ca 6 000 boende till år 2025. 
I 3D-modellen på www.kvarnholmen.com 

kan du åka runt och utforska Kvarnholmens 
framtida bebyggelse.

dagligvaruhandeln på plats sedan fylla 
centrumet med övrig service som behövs. 
Förhoppningen är att närcentrumet ska 
öppna till årsskiftet 2017/2018. Och 
tanken är att en även en restaurang på 
kajen ska kunna öppna samtidigt. Det 
kommer att ta knappt ett år att bygga 
restaurangen efter att avtal slutits med en 
restauratör och byggloven är på plats. 

– Vår vision är en gemytlig restaurang 
som är en samlingsplats för kvarnholmare. 
Men för att få till en framgångsrik 
restaurang gäller det att den även kan 
locka folk utifrån att ta omvägen till 
Kvarnholmen för en matupplevelse.

– När vi stått och stampat med 
detaljplanerna har vi försökt öppna 
upp byggarbetsplatsen och underlätta 
för mindre aktörer att etablera sig här 
under byggtiden. Det kommer vi att 
fortsätta med i den mån det går och vi har 
utrymme, för det tar tid innan Kvarnholmen 
är färdigutvecklat och allt är på plats.

Flera bostadsprojekt startas 2016
De projekten som ligger närmast i 
tiden för byggstart förutom dem som 
redan är igång idag är de fem husen 
på nordvästra kajen som JM ska 
bygga, Peabs två punkthus närmast 
förskolan längst bort på Tre kronors väg 
samt bostäder på platån, centralt på 

YTTERLIGARE  
1 240 NYA  
BOSTÄDER

Kvarnholmen. Men för att de projekten ska 
kunna påbörjas krävs att en stor del av den 
grundläggande infrastrukturen är på plats. 

Infrastrukturarbeten först ut
 – Det är överhuvudtaget många 
beroenden och mycket som ska 
samordnas i processen. Vissa saker måste 
vara klara innan man kan ta nästa steg. Vi 
vill genomföra stora infrastrukturarbeten 
innan nästa stora inflyttningsvåg på 
Kvarnholmen i slutet på 2017.

– Det kommer att vara en utmaning att 
samordna alla infrastrukturarbeten men 
även att samordna våra arbeten med 
byggherrarnas tidplaner både vad gäller 
etableringsområden, transporter och 
logistik. 

Södra Kvarnholmen
Redan nu skruvas byggtakten upp för 
infrastrukturarbeten. På södra 
Kvarnholmen ska berg sprängas bort, 
nya kajer byggas och Södravägen, som 
löper längs hela södra Kvarnholmen, 
anläggas med allt vad det innebär i form 
av infrastruktur för el, vatten, avlopp och 
fjärrvärme.

Miljöarbetet på östra udden för att 
sanera föroreningarna från 60-talet kan 
äntligen komma igång till årsskiftet.  

– Tyvärr kommer detta att ske samtidigt 

som den nya bron över Svinderviken 
öppnas. Men vi kommer att se till att det 
alltid finns en gång- och cykelväg och ett 
körfält öppet för bilar och bussar till och 
från centrala Nacka.

Det tar runt två år att färdigställa 
alla infrastrukturarbeten på södra 
Kvarnholmen. Därefter kan de första 
bostäderna börja byggas. Det kommer 
att dröja till 2020 innan vi ser den första 
inflyttningen där.

Går allt väl kan även den planerade 
småbåtshamnen tas i drift ett år efter det. 
Tills dess ska vi utöka antalet båtplatser 
för kvarnholmare vid Hästholms-sundet på 
nordvästra udden. Nu väntar vi bara på 
tillstånd för det från kommunen.

Centrala Kvarnholmen
På platån pågår redan sprängningar, 
främst för att förbereda för kommande 
vägar och bostäder på platån. Därefter 
ska Peab börja bygga de två punkthusen 
längst bort på Tre kronors väg. Dessa hus 
projekteras just nu och en byggstart blir av 
under 2016.

Nordvästra Kvarnholmen
Men även på norra Kvarnholmen kommer 
man märka av byggarbeten. 

På västra udden ska fem nya hus 
byggas och innan det kan ske ska kurvan 

– Vi har väntat länge på detaljplanerna. 
Förseningen har inneburit att vi fått skjuta 
fram öppning av närcentrum och restaurang. 
Men nu har vi det vi behöver för att omvandla 
Kvarnholmen till en stadsdel som sjuder av liv, 
säger Nicklas Backfjärd, VD på Kvarnholmen 
Utveckling. 

Foto: Gustav Gräll

Klart för

för Kvarnholmsvägen justeras. Vägen 
ska flyttas i sidled för att göra kurvan 
mindre snäv och därmed mer säker. Det 
ska även anläggas en gångväg ner till 
Mjölnarvägen och där kurvan går idag 
ska det bli en lättillgänglig utsiktsplats och 
park för allmänheten.

 – Vi har verkligen en spännande men 
utmanande tid framför oss då mycket 
arbete ska ske på kort tid samtidigt som 
boende ska kunna ha ett fungerande 
vardagsliv, säger Nicklas Backfjärd. 

DETALJPLAN 4

Södra Kvarnholmen
Antal nya bostäder: ca 700 
Tidigaste inflyttning: 2020
De flesta bostäderna byggs 
längs med Kvarnholmens 
södra kaj med utsiktöver 
Svindersviken. Här skapas 
ett marint rum med nya 
kajer, småbåtshamn och ett 
promenadstråk längs med 
berget.

DETALJPLAN 5 

Platån & Nordvästra 
Kvarnholmen
Antal nya bostäder: ca 540 
Tidigaste inflyttning: 2019
Inom detaljplanen planeras 
förutom bostäder centralt 
på Kvarnholmen och på 
nordvästra kajen även en 
ny större park för lek och 
rekreation samt nya tillgängliga 
utsiktsplatser för allmänheten.

Ny småbåtshamn på Södra 
Kvarnholmen öppnar tidigast 2021.

Kvarnholmsvägen flyttas i sidled 
och kurvan blir mindre snäv.

JM bygger fem nya hus på nordvästra 
kajen. Tidigaste inflyttning 2019.

Platån får flera hus i solfjäderformation.

Hela södra kajen bebyggs med hus 
med utsikt över Svindersviken.

http://www.kvarnholmen.com/kvarnholmen-2/3d-modell/


Under 2014 gjordes 392 000 resor med pendelbåten, en ökning 
med hela 150 000 på två år. Trots det drog SL ner antalet 
avgångar i år och vid ett flertal tillfällen har de varit tvungna att 
lämna kvar resenärer på bryggorna.

Färre båtturer när SL har dålig ekonomi
– Rent krasst hade vi inte budget för lika många turer i år som 
förra året, säger Johan Holm, affärsområdesansvarig för 
pendelbåtstrafik och gods på Trafikförvaltningen i Stockholm. 
Under 2014 ökades turtätheten men av budgetskäl drogs antalet 
turer ner trots populariteten.

Fast enligt Johan Holm, så handlar det egentligen inte om 
nerdragningar. 

– Båtturerna har trots allt varit betydligt fler jämfört med 
åren innan 2014 om man även räknar in elbåten som trafikerar 
Sjövägen på prov. 

Han hoppas dock att man redan nästa år ska kunna öka 
turtätheten till samma nivå som 2014.

– Men allt handlar om politisk vilja och att få resurser.
Trafikförvaltningen för även diskussioner med Nacka kommun 

inför ombyggnaden av Slussen för att avlasta trafiken via ökade 
turer Sjövägen, men inget är klart än.

Förstudie pågår för snabbare trafik
Det pågår också en förstudie om hur man ska kunna ha en 
snabbgående båtpark som drivs med miljövänligt bränsle samt 
bra tillgänglighet på bryggor och kajer. 

Med så kallade flytbryggor kan båtarna lägga till med sidan 
mot bryggan vilket sparar tid vid av- och påstigning. Om man 
optimerar den biten ökar kapaciteten automatiskt för Sjövägen. 
Men allt detta ligger fem till tio år framåt i tiden.   Text: Mary Örnborg

Fler turer 
med Sjövägen 
utlovas 2016
– OM SLS BUDGET TILLÅTER

MAGISKA STÄNGER …
Stort tack till Magiska Trädgården som tappert hållit  
öppet denna byggsommar. Nu är det slut för denna  
säsong och det är ännu oklart om Magiska  
återuppstår på Kvarnholmen nästa år.

ICA NÄRA  
HAR ÖPPNAT
Nu har vi kommit ett steg 
närmare en livsmedelsaffär 
för Kvarnholmsbor. Den  
2 september öppnade  
ICA Nära på Finnboda- 
varvsväg 12 hos våra 
grannar i Finnboda. 

Öppettiderna är: 
kl 08–22 vardagar 
och helger.

Kajserveringen håller öppet till 15 oktober
– Uteserveringen har gått över förväntan. 
Vi ville skapa en avslappnad stämning så 
att alla ska kunna känna sig välkomna. 
Och det har verkligen blivit en blandning 
av kunder som kommit hit, säger 
Katarina Jonsson, en av ägarna av 
foodtrucken Chiligänget.

Den nya uteserveringen kom igång 
sent under sommaren. Från det att Kuab 
ställde frågan till Chiligänget om de 
ville öppna en uteservering till att få sin 
bygglovsansökan godkänd tog det tid.

– Men det har inte spelat så stor roll egentligen att vi kom 
i gång sent. Vi fick vår bygglovsansökan lagom till att det fina 
vädret. Och eftersom vår uteservering är väderberoende så 
kändes det ändå som att det var bra tajmat, säger Katarina.

Trots att det nu börjar bli kyligare på kvällarna kommer 
Chiligänget ändå att hålla öppet så länge det går.

– Vi har kontrakt till den 15 oktober, och vi kommer att 
installera infravärme och förse gästerna med filtar för att förlänga 
säsongen så långt det går. Och om vi får så kommer vi att finnas 
här nästa sommar också, säger Katarina.           Text: Mary Örnborg

Foodtrucken Chiligänget flyttade 
ut sin servering under bar himmel 
på Kvarnholmens kaj. Den nya 
uteserveringen har blivit en 
avslappnad mötesplats för boende 
med kanske en av Stockholms bästa 
utsikter.

Möt kvarnholmaren
Innan sommaren genomförde vi några 
djupintervjuer med boende på Kvarnholmen för 
att ta reda på vad de har gemensamt, vad som 
lockade dem hit och vad som står högst upp på 
önskelistan.

Efter att ha pratat med runt ett dussin 
Kvarnholmsbor växer en bild fram av en 
engagerad och social människa som lockas 
av det urbana boendets alla fördelar 
kombinerat med de fridfulla utsikterna från 
en ö.

Kvarnholmaren älskar att kunna välja mellan 
att tillbringa sin fritid i den naturnära hemmiljön 
eller, när andan faller på, kliva på en båt eller 
buss in till city. Fler båtturer över till Djurgården 
hade gjort saken ännu bättre. 

Att leva ett aktivt liv och att röra på sig är en 
självklarhet. Kvarnholmaren tar gärna en tur på 
cykeln eller en promenad ute i naturen – eller 
besöker närmaste gym.

 Det finns en nybyggaranda på 
Kvarnholmen, men det finns också något som 
påminner om en småstadsmentalitet som de 
boende uppskattar. Att hälsa på grannarna 
och småprata lite är en självklarhet i den nya 

stadsdelen. Därför efterlyser Kvarnholmarna 
gemensamma aktiviteter och ytor där man 
naturligt kan mötas och lära känna varandra. 
En gemensam grillplats till exempel, gärna 
gemensamt firande och ett utegym i parken.

På samma sätt ses en restaurang i första 
hand som en möjlig mötesplats. Krogens 
karaktär och prisnivån, som inte bör vara för 
hög, är minst lika viktig som kvaliteten på 
maten. Att äta ute är en naturlig del av en 
Kvarnholmares liv, och möjligheten att kunna 
göra det även i den egna stadsdelen ligger 
väldigt högt på önskelistan. I synnerhet om man 
får umgås med grannarna.

Allra högst upp på önskelistan står dock 
en matbutik. ”Man ska kunna handla till en 
middag”, konstaterar en ganska nyinflyttad 
Kvarnholmsbo. 

Och hur är det att bo på en byggarbetsplats?
Jo vars, det är ju ingen överraskning att det 

bullrar och dammar – det får man räkna med 
när så mycket ska byggas. Viktigast är att få 
snabb respons när något inte fungerar och få 
reda på när de olika projekten drar igång.  

Text: Mary Örnborg 

KVARNHOLMAREN KAN LIKA GÄRNA VARA SMÅBARNSFÖRÄLDER SOM EN 
ÄLDRE MAN ELLER KVINNA. MEN GEMENSAMT FÖR KVARNHOLMARNA ÄR 
ATT DE ÄR AKTIVA LIVSNJUTARE SOM GILLAR NÄRHETEN TILL NATUREN. 

SLs pendelbåtar har 
blivit riktigt ett populärt 
färdmedel, så populärt 
att antalet resenärer ökat 
rejält sedan SL tog över 
ansvaret för Sjövägen 80. 
Men turerna har minskat 
under 2015.

SLs pendelbåt Sjövägen 80
Sjövägen 80 trafikerar rutten: Nybroplan –  
Allmänna gränd (Djurgården) – Saltsjökvarn –  
Finnboda – Kvarnholmen – (Blockhusudden) – Nacka 
strand – Dalénum – Frihamnen. Vissa turer går direkt 
mellan Nybroplan, Kvarnholmen och Nacka strand.

Sjövägen trafikeras idag av 4 båtar mellan kl 06.00–
09.00 och 15.00–19.00. Däremellan trafikeras 
båtlinjen med en båt samt elbåten.
Mer information finns på: www.sjovagen.nu
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Stockholm 
Lighthouse
Grundläggning av 
Stockholm Lighthouse 
pågår för fullt. Mot 
slutet av året påbörjas 
arbetet med stommen 
och första inflyttning 
blir under 2017.

 Svindersviksbron
På bron är två av fyra betonggjutningar för farbanan 
redan genomförda och det pågår förberedelser 
för de återstående två gjutningarna. Tunneln under 
Ryssberget är nästan klar men färdigställs när 
gång- och cykelvägen till Vikdalsvägen är klar. 
Man har påbörjat återfyllning av sten och jord på 
och kring betongtunneln och de synliga delarna av 
betongtunneln kommer att kläs med gabioner (burar 
av stålnät som fylls med stenar). Bron beräknas 
öppna för trafik under våren 2016. 
Mer information finns på: www.nacka.se 

Sprängning på platån
På platån spränger vi bort berg 
för att förbereda för kommande 
bostadsbyggnation och gator i 
detaljplan 5. Under en period, innan 
husen byggs, kommer ytan att grusas 
och användas till byggetablering. 
Vi spränger i snitt en gång per dag 
under hösten.

Aktuella bostadsprojekt

Spisbrödsfabriken
Efter det gångna årets 
sprängningar har JM 
kommit igång med 
grundläggning av garagen 
för Brf Spisbrödsfabriken, 
närcentrum och skola. 
JMs fyra byggnader som 
uppförs ovanför garagen 
har säljstartat och har första 
inflyttning under 2017.

Bageriet
Nu har Oscar Properties 
kommit på plats i 
Bageriet. Arbetsområdet 
har stängslats in och nu 
pågår invändig rivning i 
fastigheten. Här ska det 
bli ca 120 lägenheter med 
säljstart i höst och första 
inflyttning under 2017.

HÄR SER DU EN DEL AV DET SOM HÄNDER 
JUST NU PÅ KVARNHOLMEN BÅDE VAD GÄLLER 
BOSTADSBYGGANDE OCH INFRASTRUKTUR-
ARBETEN. DU HITTAR KONTAKTUPPGIFTER TILL 
SAMTLIGA BYGGHERRAR PÅ KVARNHOLMEN.COM 
UNDER MENYN ”FÖR BOENDE”.

Norra kajen
I takt med att Värmdö Bygg avetablerar 
framför Qvarnen Tre kronor fortskrider 
arbetet med stensättning och asfaltering av 
norra kajen. Vi räknar med att färdigställa 
kajen (fram till och med Mjölnarvägen 16) 
i vinter om vädret håller. 
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Aktuella arbeten
hösten 2015

8

7

5

3
4

5

6

Kommande sprängning 
Södra kajen
I oktober påbörjas sprängning vid 
södra kajen, detta för att förbereda 
för bostäder innan anläggning av 
nya kajer och Södravägen kan starta. 
Sprängningarna beräknas ta fyra 
månader, med reservation för att 
sprängningarna måste anpassas efter 
bergkvalitet, buller och vibrationer. 
Mer information kommer ut i god tid 
innan arbetet påbörjas.
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STOCKHOLM LIGHTHOUSE: 
Samverkansprojekt där JM bygger 
96 lägenheter och Peab 125. 
Första inflyttning från 2017.
www.peabbostad.se
www.jm.se/bostader

SPISBRÖDSFABRIKEN
94 lägenheter. Säljstartat.
www.jm.se/bostader 

BRF SILO III & BRF QVARNEN 
TRE KRONOR: 
163 lägenheter, inflyttning pågår.
www.riksbyggen.se/
kvarnholmen

BAGERIET 
Ca 120 lägenheter. 
Säljstart i höst.
www.oscarproperties.se

Breddning av 
Kvarnholmsvägen
Nacka kommun håller på att 
bredda Kvarnholmsvägen mellan 
rondellen vid Finnberget och 
Kvarnholmens Hästholmsbro. 
Sprängning och borrning ska vara 
avklarat till slutet på september och 
vägen beräknas öppna igen i vinter 
med en del finplaneringsarbeten 
kvar att utföra på våren. När vägen 
öppnar ska en ny trafiksäker gång- 
och cykelväg vara på plats och 
buss 402 kan trafikera sedvanliga 
hållplatser på Kvarnholmsvägen. 
Mer information finns på: 
www.nacka.se/kvarnholmsvagen
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http://www.nacka.se/WEB/BO_BYGGA/PROJEKT/SICKLA_KARTA/KVARNHOLMSFORBINDELSEN/Sidor/default.aspx
http://www.kvarnholmen.com/for-boende/
http://www.kvarnholmen.com/for-boende/
http://www.peabbostad.se/Projekt/Stockholm/Stockholm-Lighthouse/
http://www.jm.se/bostader/sok-bostad/stockholm/nacka/kvarnholmen/stockholm-lighthouse/
http://www.jm.se/bostader/sok-bostad/stockholm/nacka/kvarnholmen/spisbrodsfabriken/
http://www.riksbyggen.se/kvarnholmen
http://www.riksbyggen.se/kvarnholmen
http://www.jm.se/bostader 
http://www.jm.se/bostader 
http://www.oscarproperties.com/projekt/bageriet/
http://www.nacka.se/kvarnholmsvagen


– Basketklubben Millers breddar nu 
sin verksamhet från att erbjuda enbart 
basketträning till att även innefatta 
andra sporter. Klubben drivs ideellt av 
tre eldsjälar som vill ge alla i området en 
möjlighet till en aktiv gemenskap.

 Vi finns främst för alla som bor på 
Kvarnholmen och Västra Sicklaön. Millers 
är inte en klubb med elitambitioner – det 
viktiga för oss är att vara en klubb där 
människor i området kan bygga en 
gemenskap med varandra genom 
idrotten. Genom att bredda oss hoppas 
vi attrahera fler i närområdet som gillar 
idrott, säger Adrian Bussmeier, en av 
initiativtagarna till Millers.

Små som stora är välkomna
De allra minsta i åldern 7–10 år kan 
prova på olika typer av aktiviteter som 
parkour, innebandy, volleyboll och 
mycket mer.

– Tanken är att de allra minsta ska 
kunna prova på en ny sport varje vecka. 
Vår filosofi är att det är viktigt att prova 
flera idrotter innan man hittar det man 
verkligen gillar.

– Vi håller till i idrottshallen i Finnboda 
och erbjuder från och med nu aktiviteter 
för olika åldrar vid olika tider och det 

gäller framförallt kvällstider, säger Adrian.

Drop-in för innebandy
För övriga finns drop-in-tider för att som 
tidigare spela basket och det nya för i år 
är att även drop-in-tider för innebandyspel 
finns. 

– Vi tycker att det är kul när fler söker 
sig till oss för att spela. Det är en skön 
stämning bland deltagarna och det är ett 
roligt sätt att lära känna sina grannar på. 

Fler sporter välkomnas
Millers är också öppna för nya koncept i 
framtiden.

– Det skulle vara kul om det fanns fler 
som vill hålla i andra typer av aktiviteter 

Inte bara basket
Nu igår parkour, innebandy och  
volleyboll hos Millers.

som yoga, kajak eller liknande. Tillsammans 
med Nacka kommun och Kuab vill vi även 
arrangera ett 10 km-lopp i samband med 
invigningen av Svindersviksbron. 

Text: Mary Örnborg

Idrott på Kvarnholmen
Kvarnholmen IF ”Millers” är en 
idrottsförening grundad 2014 med 
ca 30 aktiva medlemmar.
Drop-in-tider kl 20-21.
Onsdagar: Innebandy
Torsdagar: Basket
För aktuella aktiviteter gå in på:  
facebook.com/Kvarnholmenmillers

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

Mer information om Kvarnholmen
Webb: www.kvarnholmen.com
E-post: info@kvarnholmen.com
Facebook: Kvarnholmen, Nacka

HITTA PÅ KVARNHOLMEN.COM

Här finns aktuell 
information för dig som 
bor på Kvarnholmen 
inklusive en lista på 
samtliga byggprojekt 
på och kring holmen 
samt kontaktuppgifter 
till respektive projekt.

Genvägar till 
felanmälan och 
kontakt var du  
än befinner dig  
på sajten.

Här kan du besöka 
framtiden Kvarnholmen 
i vår virtuella 3D-modell 
direkt i webbläsaren. 
Den bygger på 
detaljplan 1-5.

Här hittar du 
aktuella bostäder 
på Kvarnholmen, 
från JM:s 
Spisbrödsfabriken 
till Riksbyggens 
Qvarnen Tre 
Kronor och 
Stockholm 
Lighthouse.

Foto: Kjell G
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