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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat
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aliquip ex ea commodo consequ.
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vero.
Aeros et accumsan et iusto odio
dignissim qui blandit praesent
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liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet
doming id quod mazim placerat
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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

Vi tar tempen på
Kvarnholmens
utveckling
Foto: Malin Karlsson
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att för förhandsinformation om marinan
och båtplatserna där. Fram tills dess
hänvisar vi till Hästholmens båtsällskap för
båtplatser.

När öppnar Kvarnholmens skola?

Enligt uppgift från Nacka kommun kommer
delar av skolan, med lägre årskurser,
att öppna hösten 2017. Skolan som ska
byggas i nära anslutning till Stockholm
Lighthouse är även beroende av att det
projektet forstskrider enligt plan.

När är Kvarnholmen färdigbyggt?

Enligt den tidplan som ligger idag kommer
Kvarnholmen att vara färdigställt i sin
helhet ca år 2025. Kvarnholmen kommer
att byggas i etapper. Den sista etappen
ligger i Gäddviken och Hästholmssundet
(detaljplan 6). Mer information om
detaljplanearbetet finns på vår webb
www.kvarnholmen.com/projektfakta

När öppnar förskolan?
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I januari 2015 kommer förskolan Kvarnen
att öppna i Konsumhuset. Läs mer om
förskolan i artikeln här intill.

Hur kommer pendelbåtarna och
bussarna att gå i framtiden?

Båtpendling är en växande
företeelse i Stockholm som självklart
kommer att anpassas till det ökande
passagerarunderlaget.
Vi arbetar aktivt i samarbete med andra
stadsutvecklare i området för tätare trafik
och fler linjer.
När den nya Svindersviksbron öppnar
hösten 2015 är det beslutat att det att blir
en genomgående busslinje Slussen–Nacka
Forum via Kvarnholmen.
Turtäthet är beroende av passagerarunderlaget och kommer att förtätas
allteftersom Kvarnholmen växer.
Vi informerar SL kontinuerligt om antal
inflyttade på Kvarnholmen för att de ska
kunna planera för en ökad turtäthet både
för bussar och båtar. Men frågan om
turtäthet är ett beslut för landstinget och SL.

När blir strandpromenaden
till Slussen klar?

Det som hindrar en strandpromenad
från Kvanholmen till Slussen är HSB:s
byggnationen vid Finnboda hamn och
Finnboda kaj. Enligt HSB kommer det att
vara möjligt gå och cykla strandvägen
mellan Kvarnholmen och Finnboda, och
vidare till Slussen till årsskiftet 2016/2017.

När öppnas strandpromenaden
runt Kvarnholmen?

FÖRSKOLAN
KVARNEN ÖPPNAR
JANUARI 2015

Det här är KUAB
Kvarnholmen Utveckling AB driver
stadsutvecklingen på Kvarnholmen
och ägs gemensamt av JM, Peab och
Folksam.
I vårt arbete ingår att tillsammans
med Nacka kommun ta fram
detaljplaner för ca 3 000
bostäder och 30000 kvadratmeter
kommersiella lokaler.
Vi har även i uppdrag att utveckla
infrastrukturen på Kvarnholmen.
Det innebär att vi iordningsställer nya
vägar, kajer, parker och ledningsstråk
för bland annat el, fiber, fjärrvärme,
vatten och avlopp.
Vårt projektkontor finns i Munspelet
på Kvarnholmsvägen 77.

En promenadslinga runt Kvarnholmen
kommer bara att vara möjlig när detaljplan
4 vunnit lagakraft och vägar och kajer är
färdigbyggda på södra Kvarnholmen.

Du är alltid välkommen att höra av
dig till oss om du har synpunkter
på vårt arbete eller om något inte
fungerar som det ska.

Blir det ett utomhusbad
vid oceankajen?

Du kan höra av dig till oss på
info@kvarnholmen.com eller gå in på
vår webb där du hittar våra övriga
kontaktuppgifter.

Utomhusbassängen är planerad som en
möjlighet i den kommande detaljplan 4.
Men det är upp till en extern aktör att
bygga och driva den.

Välkommen!

DET BLIR ALEXANDERSKOLAN
SOM KOMMER ATT DRIVA
FÖRSKOLA PÅ KVARNHOLMEN.
REDAN I JANUARI 2015 ÖPPNAR
FÖRSKOLAN SIN FÖRSTA
AVDELNING I KONSUMHUSET
MED PLATS FÖR 20 BARN.
Efter att första avdelningen öppnats
kommer även de två röda trävillorna att
göras iordning med mål att bevara så
mycket som möjligt. Hösten 2016 kommer
förskolan att vara fullt utbyggd med plats
för 144 barn och cirka 25 anställda.

Montesoripedagogik

Alexanderskolan tar sitt avstamp i
Montessoripedagogiken och hur den
uppmuntrar till barnens eget lärande.
–Jag ser det som ett stort samhällsuppdrag
att driva förskola, berättar Anne Von
Quanten, Alexanderskolans verksamhets
chef som grundade skolan tillsammans
med sin man 2006.
Idag finns det fem förskolor inom
Alexanderskolan, med sammanlagt 315
barn. Förskolorna drivs utifrån en idén
om ”en meningsfull barndom”. Lokalerna
ska vara hemtrevligt inredda och inte
institutionella. Maten lagas i eget kök på
en av förskolorna i innerstan, och levereras
därifrån till Kvarnholmen.
Så snart det finns lokaler att visa upp,
kommer Alexanderskolan att bjuda in till
öppet hus.
Vill du ställa ditt barn i kö gör du det via
Nacka kommun. Mer information finns på
www.alexanderskolan.se.
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Kvarnholmen runt

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

ÖVRIGA
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GÅNGSTRÅK OCH TR AP

POR

INFLYTTNING PÅGÅR

NORR A KAJEN

I månadsskiftet september/ok
tober börjar
inflyttningen i både Magasin
4 och Nya Kvarnen
2. Fram till december komme
r ca 60 lägenheter
att vara inflyttade i Magasin
4 och ca 70
lägenheter i Nya Kvarnen 2.

Arbete med stensättning och
utsmyckning
av norra kajen pågår. Delen
framför
kajhusen är klar och fram till
årsskiftet ska
delen framför Hamnkontore
t och Silo 3
färdigställas. Kajen stensätts
i etapper
i takt med att byggentrepren
örerna
avetablerar på norra kajen.

SE LIVE VIA
WEBBKAMERA

I Magasingången bakom
Hamnmagasinet och Qvarn
en
Tre Kronor pågår anläggning
av
gångstråk, murar, trappor och
så
småningom även en anslutn
ing till
Vertikalens trappor (klar som
maren
2015). Muren bakom den kom
mande
restaurangen på kajen beräkn
as vara
klar i februari 2015.
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SANERING AV HAVREKVARNEN
Saneringen av Havrekvarnen som pågått
sedan tidig sommar beräknas vara klar i
slutet på oktober.
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Schaktning inför grundläggningen av Stockholm
Lighthouse pågår. Entreprenören räknar med att
bergschakten blir klar i februari 2015 och därefter kan
arbetet med bottenplattan påbörjas. Första inflyttning i
galleriet och fyrtonet beräknas till början av 2017.
Du kan följa bygget via webbkamera på
www.kvarnholmen.com
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Aktuella bostadsprojekt
MAGASIN 4:
66 lgh, inflyttning pågår.
www.fastighetscompagniet.se
BRF HAMNMAGASINET:
71 lgh, inflyttning pågår.
www.brfhamnmagasinet.se
NYA KVARNEN 1 & 2:
144 lgh, inflyttning pågår
www.jm.se/bostader

6

BRF SILO III &
BRF QVARNEN TRE KRONOR:
163 lgh, inflyttning pågår i Silo III,
Inflyttning i Qvarnen fr. jan 2015.
www.riksbyggen.se/kvarnholmen
STOCKHOLM LIGHTHOUSE:
Samverkansprojekt mellan Peab
och JM där JM bygger 96
bostäder och Peab 125. Inflyttning
från 2017. www.peabbostad.se
www.jm.se/bostader

NYA BRON ANL ÄNDER TILL KVARNHOLMEN

SPÄNGNING PÅBÖRJAS VID BAGE

RIET

Under hösten 2013 till våren 2014 revs
byggnade i bageriets
södra delar och all jord och vegetatio
n på berget togs bort. Nu
har det blivit dags att starta nästa etap
p för att först kunna bygga
ett garage i tre våningar och därefter
fyra flerbostadshus och en
fotbollsplan. Som mest kommer man att
behöva spränga sig 15
meter ner i berget. Bergchakten beräknas
vara klar i maj 2015.

I början på september anlände de
första delarna av brokroppen för
Svindersviksbron. Varje del väger
runt 70 ton och transporteras på
lastbilar kvälls- och nattetid från Tjekien
till Kvarnholmen. Leveranserna av
brodelarna kommer att ske vid drygt 10
tillfällen, med 8-9 dagars mellanrum.
I takt med att delarna levereras
svetsas de ihop på en monteringsyta
på Kvarnholmssidan. Entreprenören
Bilfinger räknar med att kunna skjuta ut

bron över vattnet
i januari/februari 2015.
Bergkrossningen som pågått på södra
Kvarnholmen är nu avklarad och under
de närmaste veckorna ska det krossade
materialet fraktas bort. Tunneln under
Ryssberget är färdigschacktad och nu
anläggs vägen från tunneln till vägnätet
på Nackasidan, via Griffelvägen. Bron
beräknas stå klar i september 2015.
Du kan följa brobygget via webbkamera
på www.kvarnholmen.com

Sommaren på Kvarnholmen
DET HAR VARIT EN FANTASTISK SOMMAR FYLLD AV AKTIVITETER
PÅ KVARNHOLMEN. MUSIKFESTIVAL, STADSODLING OCH
EKOLOGISKT KAFÉ, KONSTGALLERI, BOULE OCH EN MYCKET
VÄLBESÖKT KVARNHOLMENS DAG.
I juni startade vi, i samarbete med
Nacka kommun, ett initiativ för att få
liv och rörelse på Kvarnholmen även
under byggtiden. Initiativet har burit
frukt och upp till 20 000 personer har
besökt någon av verksamheterna på
Kvarnholmen i sommar.
Vid Disponentvillan har Magiska
Trädgården hållit till och erbjudit
aktiviteter för stora och små. Allt från
stadsodling, holkpyntning, lekhusbygge

och magiskt VM i trädhus för arkitekter.
Magiska trädgården har även satsat på
att tillverka egen honung med hjälp av de
tusentals bin som nu bor i en egen kupa
i trädgården. Kafé Lyckan har serverat
mat som till stor del kommer från egna
odlingar.
På Mjölnarvägen har Rosa
Husvagnen serverat både Quesadillas,
livemusik och boule. I augusti höll de
i Kvarnholmen Open, Kvarnholmens

första bouleturnering för proffs och amatörer.
En tävling vi hoppas ska återkomma nästa år.
Under ett par helger höll nattklubben Äppelvillan
till i Disponentvillan. Populärt bland klubbfolket,
och kanske inte allt för populärt bland närmast
boende. I mitten av augusti arrangerades
musikfestivalen Yard under bussgaragets tak. Det
blev en välbesökt historia med många välkända
artister och närmare 8 000 besökare.
I Makaronifabriken öppnade Konstgalleriet
Makaroni med en grupputställning samt flera
helger med Glimpse fotostudio.
Nu har Rosa Husvagnen stängt för säsongen
men verksamheten i Magiska Trädgården och
Makaroni fortsätter även i höst. Håll utkik efter
kommande aktiviteter på www.makaroni.se och
www.magiska.se

...Fortsätter i höst
MAGISKA TRÄDGÅRDEN
fortsätter att ha öppet i höst och
har aktiviteter som lekhusbygge,
gryningsmeditation, yoga för barn,
bytesbod och kafé. Öppettider:
lördag–söndag kl. 11–17.
MAKARONI KONSTGALLERI
håller öppet året runt fredag–söndag
kl 12–18. På söndagar arrangeras
konstinriktad söndagsskola för alla
mellan kl 15 och 17.

Foto: Magiska Trädgården, Amanda Larssson
Makaroni, Malou Bergman, KUAB.

	
   KONSTFORMER
PROVA PÅ OLIKA

MAKARONI ÖPPNAR
SÖNDAGSSKOLA FÖR
KONSTINTRESSERADE. VARJE
SÖNDAG HAR DU MÖJLIGHET
ATT PROVA PÅ OLIKA
KONSTFORMER TILLSAMMANS
MED DITT BARN.
Söndagsskolan kommer att hållas tio
gånger under höstterminen med start 5
oktober kl 15-17.
Ur programmet: Uppfinnarlabb för
en hållbar framtid, Noaks Ark–Remix
av gosedjur, Skapa ett planetarirum,
Pepparkakshusworkshop, Glimpse
fotostudio mm. Hela programmet finns
på www.makaroni.se
Medlemskort kostar 500 kr/termin
och varje Söndagsskolebesök kostar

100 kr (gäller en vuxen samt ett barn)
Rekommenderad ålder är från sju år
och uppåt.
Du köper ditt medlemskap genom
att sätta in 500 kr på Plusgiro 4693834 eller ta med dig 500 kr i kontanter
den 5 oktober. Kaffe, saft och fikabröd
kommer att finnas till självkostnadspris.

NYTT BYGGPROJEKT
STARTAR VID BAGERIET

Millers

KVARNHOLMENS
IDROTTSKLUBB BILDAD

David Strömvall och Björn Larsson har känt varandra i
25 år, delar ett förflutet i basket-Sverige och är numera
även grannar på Kvarnholmen. Det är två erfarna och
sammansvetsade killar som startat Kvarnholmens egen
idrottsförening Kvarnholmens IF.

ETT TREVÅNINGSGARAGE FÖR
NÄRCENTRUM, SKOLA OCH BOENDE SKA
ANLÄGGAS VID KVARNHOLMSVÄGEN.
Nu startar ett nytt
byggprojekt vid bageriet
på Kvarnholmsvägen. Från
och med oktobermånad
börjar anläggningen av ett
trevåningsgarage som ska
användas för närcentrum,
skola och kommande bostäder
i brf Spisbrödsfabriken och
Bagerikvarteret.
Arbetet börjar med borrning
och sprängning av berget
mittemot Havrekvarnen.
KUAB ansvarar för
sprängningarna och har anlitat
entreprenören Berg och Väg
Maskin AB för att ta sig ner

upp till 15 meter ner i berget.
Bergschakten kommer att pågå
fram till maj 2015 då det är
dags för att grundlägga själva
garagen.
Ovanför garaget kommer
JM att bygga de fyra husen
i Brf Spisbrödsfabriken. I
området intill den gamla
gångvägen kommer en
fotbollsplan att anläggas.
Tider för bullrande arbeten
är vardagar kl. 07.00-18.00.
Du kan följa arbetet via
webbkamera på
www.kvarnholmen.com

Idén om en idrottsförening föddes ur den pionjäranda som de
upplever finns på Kvarnholmen.
– Då många flyttat in samtidigt finns ett behov av en gemensam
identitet och möjligheter att samlas kring något meningsfullt, säger
David. Vi upplever också ett stort intresse för idrott, motion och
aktiviteter på Kvarnholmen. Det vill vi vara med och kanalisera.

Historisk flört

Engelska smeknamn är vanliga bland basketklubbar. Så
Kvarnholmens IF går under smeknamnet ”Millers”, en tydlig
flört med Kvarnholmens historia. De begränsar sig dock inte till
Kvarnholmen, utan vill nå hela Västra Sicklaön.
Till en början blir det fokus på basket och friidrott. I Vilans
skola bedrivs basket för barn och de planerar tider vikta till
”vuxenidrott” i samma lokaler. Det är öppet för medlemmar att
starta upp och driva nya sektioner i klubben. I dagsläget har
föreningen en handfull medlemmar.
Den 9 oktober kl 20.00 kommer klubben att ha ett
informationsmöte i Kuabs lokaler i Munspelet. Föranmälan
sker via info@kvarnholmensif.se
Vill du inte vänta så länge på att blir medlem eller få veta mer
så går det bra att kontakta ”Millers” via samma e-postadress.

HITTA PÅ KVARNHOLMEN.COM
Genvägar till
felanmälan och
kontakt var du än
befinner dig på
sajten.

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

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.

Här hittar du de aktuella
bostäder på Kvarnholmen
från JM:s Nya Kvarnen 2
till Riksbyggens Qvarnen
Tre Kronor och Stockholm
Lighthouse.

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 JM 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
Instagram: _Kvarnholmen

