
Inför premiärguidningen samlades 14 
personer för att följa med på den 1,5 
timmar långa turen. Denna soliga, men 
blåsiga, aprilkväll går turen bland annat 
längs Norra kajen. 

GENOM BYGGARBETSPLATSER
Qvarnen Tre Kronor är tillfälligt gömd 
bakom byggnadsställningar men 
det karaktäristiska röda teglet, som 
kommer att bevaras, lyser igenom. 
Genom trasiga rutor ser man det 
urblåsta innanmätet. Det råder en febril 
byggaktivitet och att det händer saker 
innanför tegelväggarna är det inget 
tvivel om.  Längre ner på kajen ligger de 
färdigbyggda Kajhusen, där det redan 
flyttat in nya Kvarnholmare.

Ön har i perioder varit tillhåll 
för diverse ljusskygga typer, 
berättar Eva. Innan Johan van der 
Swinderns beckkokeri 1641 blev 
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startskottet för öns utveckling som 
industrisamhälle, låg Hästholmens 
krog och ett brännvinsbränneri på ön. 
Spritsmugglare och lurendrejare sökte 
sig hit. Det gick också rykten om att 
Stockholms roddmadamer besökte 
Hästholmens grottor tillsammans 
med gäster från krogen. På 1700-talet 
var invånarna raka motsatsen, då ön 
bebyggdes med sommarnöjen för 
välbeställda Stockholmare. 

UPP TILL KVARNHOLMENS HÖJDER
En del i Kvarnholmens historia utspelar 
sig när industrialismen gjorde sitt intåg 
i Sverige. Havrekvarnen, en av de första 
industribyggnaderna som anammade 
funktionalismen, och de klassiska 
funkisradhusen utgör kulisserna för 
den delen av turen. Radhusen byggdes 
initialt som arbetarbostäder på 
1930-talet och bebos än idag. 

Med en historia som Kvarnholmens finns 
det mycket att berätta.  Men allt har ett 
slut, även en uppskattad guidad tur. Vid 
radhusen säger gruppen adjö. En kvinna 
som växt upp på Kvarnholmen fortsätter 
turen arm i arm med sin väninna. Kanske 
ska hon visa något smultronställe som 
bara är förunnat den som tillbringat sin 
barndom här? 

BLAND RODDMADAMER  
& LURENDREJARE 
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HÄR SER DU EN DEL AV DET 

SOM HÄNDER JUST NU PÅ 

KVARNHOLMEN BÅDE VAD GÄLLER 

BOSTADSBYGGANDE OCH KUABS 

INFRASTRUKTURARBETEN.

KVARNHOLMEN 
         RUNT

KUABS ARBETEN ÖVRIGA

NYA KVARNEN 1 & 2: 
144 lgh, inflyttning pågår 
www.jm.se

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

BRF HAMNMAGASINET: 
71 lgh, inflyttning pågår. 
www.brfhamnmagasinet.se

AKTUELLA BOSTADSPROJEKT

HISSEN SNART I DRIFT
I slutet på maj är det slutbesiktning 
på hissen vid trapporna 
mellan Mjölnarvägen och 
Kvarnholmsvägen. Går allt som vi 
hoppas kommer hissen att kunna 
börja användas i början på juni.

BRF SILO III & 
BRF QVARNEN TRE KRONOR: 
163 lgh, inflyttning från juni 2014.
www.riksbyggen.se/kvarnholmen

STOCKHOLM LIGHTHOUSE 
Samverkansprojekt mellan Peab 
och JM där JM bygger 96 bostäder 
och Peab 125. Säljstart juni 2014.
www.peabbostad.se
www.jm.se/bostader
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NACKA BYGGER OM KVARNHOLMSVÄGEN

Nu har Nacka kommun kommit igång med sina 

arbeten för att göra Kvarnholmsvägen säkrare för 

bilister, gående och cyklister. En 560 meter lång 

vägsträcka ska breddas samtidigt som en separat 

cykel- och gångbana ska byggas. 
Arbetet påbörjades i början på maj och berör 

både Kvarnholmsvägen, bron och placering av 

busshållplatserna i området. Under de närmaste 

18 månaderna är den enda vägen till Kvarnholmen 

genom Finnbergstunneln eftersom bron är 

avstängd för genomfart till Kvarnholmen.  

Läs mer och följ bygget på på www.nacka.se

3

5

5

7

7

TUNNELGENOMSLAG FÖR 
KVARNHOMSFÖRBINDELSEN
Måndag den 19 maj var det tunnel-
genomslag för Kvarnholmsförbindelsens 

tunnel under Ryssberget. Det tog 12 
månader att driva den 310 meter långa 
tunneln från första spadtag till genomslag. 

På Kvarnholmssidan pågår arbeten med 

landfästet för bron. Bron anländer i delar 

från fabriken i Prag under juni och kommer 

att monteras ihop på Kvarnholmen i höst. 

När bron är monterad kommer den att 
lanseras över, dvs skjutas över, till brofästet 

på Ryssberget.
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DAGS FÖR INFLYTTNING I SILO III

Den 24 och 27 juni är det äntligen 
dags för inflyttning i Brf Silo III på 
Mjölnarvägen 24. Då kommer 26 av 

totalt 41 lägenheter vara inflyttade. 

TA ELBÅTEN TILL 
NYBROKAJEN I HÖST
En eldriven båt kommer att trafikera 
Sjövägen, med start i september. 
Båten är specialdesignad för Sjövägen 
och är 24,5 meter lång, 7 meter bred 
och kan rymma upp till 150 resenärer. 
Fartyget är såväl isförstärkt som 
utrustat med soldäck och klarar en 
hastighet på 8-10 knop. Bygger båten 
gör danska Faaborg Værft A/S.
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STOCKHOLM LIGHTHOUSEEfter en lång tid av bergsförstärkningar och spräckning av berget börjar det dra ihop sig för sprängningar på höjden bakom kajhusen. Entreprenören räknar med att spränga 2-3 gånger per dag. Inför varje sprängning ljuder en signal och en sprängvakt kommer att placeras på Mjölnarvägen för att försäkra sig om att ingen befinner sig bakom kajhusen. Du kan följa bygget via webbkamera på www.kvarnholmen.com

4

RENOVERING AV HAVREKVARNEN PÅBÖRJAS

I månadsskiftet maj/juni drar renoveringsarbetet 

av Havrekvarnen igång. I ett första steg kommer 

byggnaden att saneras och städas. Arbetet kommer 

att innebära en ökad mängd transporter, men inga 

ytterligare inhängningar kommer att behöva göras. 
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Spa & Bad Interiör startades för två 
år sedan i Södertälje, men utrymmet 
i lokalen var begränsat. När paret 
besökte Kvarnholmen i jakt på större 
lokaler föll de direkt. 

– Vi hade precis kommit hem från en 
New York-resa, berättar paret. Hela Norra 
kajen med tegelhusen påminner ju om ett 
mini-New York!  Efter ytterligare några 
besök och research om Kvarnholmen 

och dess framtid var allt klart och första 
december öppnade den nya butiken. 

Förutom svensktillverkade Viskan 
Spa och uppblåsbara M Spa, säljer man 
utvald inredning från främst danska och 
svenska märken, t ex OiSoiOi, aF Swedala, 
Bloomingville, Kobo och Pipols Bazaar.

– Vi vill utöka sortimentet med 
inredning och vara en del av det 
fullservice-konceptet som växer fram. 
Man ska inte behöva lämna ön. Allt ska 
finnas här, säger Marie. 
En längre text finns på www.kvarnholmen.com

DE BÄSTA REKLAMBÄRARNA ANSES JU VARA NÖJDA 
KUNDER. MARIE OCH HASSE GICK STEGET LÄNGRE. DE BLEV 
ÅTERFÖRSÄLJARE AV DET SPABAD DE VAR ÄGARE TILL. NU 
FINNS DE PÅ NORRA KAJEN OCH HAR UTÖKAT SORTIMENTET 
MED EN ANNAN AV SINA PASSIONER. Foto: Sebastian Hellström

SPABAD OCH INREDNING PÅ NORRA KAJEN

HITTA ENKELT PÅ NYA KVARNHOLMEN.COM

MISSA INTE
KVARNHOLMS-
DAGEN 15/6

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

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

Här hittar du de aktuella bostäder 
på Kvarnholmen från JM:s 
Nya Kvarnen 2, till kommande 
Stockholm Lighthouse som 
säljstartas i sommar

Söndagen den 15 juni mellan 
klockan 12 och 16 är det dags för 
Kvarnholmsdagen! Nya spännande 
aktörer presenteras och massor 
med aktiviteter utlovas, för såväl 
boende och besökare som för 
barnen. Det är en dag du verkligen 
inte vill missa! 
Mer information kommer, så håll 
utkik på kvarnholmen.com.

Här hittar du allt du vill veta om 
själva Kvarnholmen. Historik och 
framtid samt nutid i form av våra 
webbkameror. Här kan du också 
läsa boken om Kvarnholmen digitalt.


