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3D-bilderna i denna folder är ett digitalt fotomontage. Reservation för ändringar.

Nacka Strandliv
Nu bygger vi lägenheter, tre distansminuter från
Stockholms hjärta. För dig som hellre börjar dagen med
en take-awaykaffe i handen, havsluft i lungorna och
drömmer om fredag hela veckan. Här bor du sjönära
stan med en perfekt blandning av sött och salt.

Att bo sjönära stan
——-—
Att kunna låta bilen stå och istället börja varje dag till sjöss
är något som många drömmer om. För de som bor i Nacka
Strand blir drömmen verklighet.

Fakta Nacka Strand
STOCKHOLM | NACK A
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Lägenhetsfördelning
44 st 1 rum och kök ca 29-35 kvm
85 st 2 rum och kök ca 40-55 kvm
15 st 3 rum och kök ca 78-80 kvm
43 st 4 rum och kök ca 85-96 kvm
12 st 5 rum och kök ca 107-113 kvm
Boendeform
Bostadsrätter
Inflyttning
Prel från första kvartalet 2022

Ta båten istället för bilen
Många som bor i Nacka Strand ser båten som det mest
naturliga färdmedelet till och från jobbet och stan. Från
båthållplatsen nere vid Restaurant J är du inne vid Nybroplan
på mellan 20-30 min. En bra start på dagen helt enkelt. Skulle
du föredra att åka buss finns det många alternativa resvägar.
Och 2027 beräknas tunnelbanan till Nacka Strand vara klar med uppgång 500 meter från huset.

Snyggt och kvadratsmart
Lägenheterna i Nacka Strand ger både fler och smartare
kvadratmetrar för pengarna. De är lätta att möblera och det
finns flera möjligheter att anpassa planlösningen efter olika
behov. De noggrant utvalda köken och badrumsinredningen
från Vedum ingår redan i standardutförandet, men om du
vill sätta ytterligare personlig prägel på ditt nya hem får du
möjlighet till det med.

Trots att de allra flesta väljer sjövägen, bygger vi parkeringsgarage för både bil och cykel i huset.

Utvalt och hållbart
Vi utgår alltid från genomtänkta planlösningar, tåliga ytskikt
och väl valda material som behåller den fräscha, nybyggda
känslan länge. Hållbarhet är viktigt för oss och vi bygger våra
hus med omsorg om både människor och miljö. Husen är utrustade med bredband via fiber. Energieffektiva lösningar och
låga driftkostander är en självklarhet i
varje projekt.

Två gemensamma takterrasser
Vi tror att även den som gillar att bo i stan uppskattar en
sommarmiddag vid grillen, en god bok under ett träd eller en
frukost på balkongen. Därför har vi varit generösa med gröna
andningshål när vi planerat Nacka Strand. Här finns två stora
och härligt inredda takterrasser som rymmer många sällskap
samtidigt, en innergård och så rikligt med balkonger.

Vill du få en försmak av Nacka Strand?
Varmt välkommen till vårt showroom
på Nacka Strandsmässan, Automobilgatan/Augustendalsvägen.

Arkitekt
Kjellander Sjöberg

Livet i Nacka Strand
—-——

Bor du i Nacka Strand behöver du aldrig kompromissa eller
välja. Allt du behöver finns nära till hands. Småskaligt och
gemytligt nära naturen och storstan.

Det lilla torget i centrum
Du som bor i Nacka Strand kommer snart att upptäcka att
det finns många småbutiker runt det lilla torget i centrum.
Där hittar du bageriet, blomsteraffären, kemtvätten, frisören,
banken, kiosken, gymmet och SPAet.
I Nacka Strand hittar du dessutom många platser för konferenser, luncher, möten och AWs. Hotell J, Restaurang J,
Tornvillan, Fabrikörsvillan och Nacka Strandsmässan – för att
nämna ett par. Skulle du trots allt sakna något är det bara en
kort promenad till Nacka Forum, med 150 butiker.
Förskolor och skolor
Det finns många bra förskolor och skolor på gångavstånd.
Pysslingens förskola, Föräldrakooperativet Kuben (förskola),
Jarlabergs Skola (F-åk 6), Internationella Engelska Skolan
(åk 4-9) Mediegymnasiet och Nacka Enskilda Gymnasium.

Naturen, havet och skärgården
I Nacka Strand bor du inte bara nära Stockholms innerstad.
Närheten till naturen, havet och skärgården gör sig ständigt
påmind. Går du bara ett par hundra meter ner till båthållplatsen och hoppar på båten kommer du till Djurgården på cirka
fem minuter och centrala Stockholm på drygt tjugo. Fjäderholmarna som är ett mycket populärt sommarresmål tar du
dig till på en kvart. Därifrån når du sedan hela Stockholms
skärgård.
Tycker du om att åka längdskidor och långfärdsskridskor finns
det flera givna platser för det i närområdet. Järlasjön har
en långfärdsskridskoslinga på 2 km och runt Hellasgården
samlas friluftmänniskor året runt för att njuta av den vackra
naturen.

Karta över området

Situationsplan
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Arkitektens ord
———
L E N A V I T E R S T E DT O C H K A R L L I LJ ES T R Ö M ,
KJ E L L A N D E R SJ Ö B E R G

I stadsbilden
Nacka Strand är en intressant stadsdel där olika tidsepoker
samsas i en varierad och dynamisk helhet som just nu genomgår en transformation från tidigare industri- och kontorsområde till en mer blandad bebyggelse med mer bostäder.
Det nya kvarteret förhåller sig till den omkringliggande bebyggelsens karaktär och anpassar sig till platsens industriella
arv. Samtidigt görs ett tillägg, ett nytt lager av samtid, vars
uppgift är att berika helheten med en egen tydlig identitet.
Den nya bebyggelsen ska komplettera platsen med variation
och rikedom och bidra till en sammanhållen stadsväv.
Kvarteret och byggnaden
Kvarter 10 som kvarter är det första man möter vid ankomsten
genom tunneln till Nacka Strand. Gestaltningen av bostadskvarteret som helhet knyter ihop höjdskillnaden mellan
Augustendalsvägen och Tändkulevägen. Detta sker genom
att följa marken i en trappande rörelse upp mot bergets krön.
Högst upp står också det högsta huset, som kommer erbjuda
långa och vida utsikter både in mot stan och ut över vattnet.
Volymindelningen ger en variation i stadsbilden som förstärks
genom skiftande fasadmaterial. Mönstrade tegelfasader, i
samspel med de äldre industribyggnadernas röda tegel i olika
schatteringar, varvas med betongfasader vars reliefverkan
och indelning ger fasaden dess geometriska innehåll och
mening.
Trappningen i höjdled tar tillvara på sjöutsikten, som också
tillgängliggörs i en gemensam stor takterrass i hörnet mot
Tändkulevägen. Ytterligare en gemensam takterrass finns i
hörnet mot Augustendalsvägen. Här finns en pergola med
sittbänkar och växtlighet där man kan njuta av solen från mitt
på dagen till sena kvällen.
Lägenheterna är i huvudsak genomgående med fina ljuskvaliteter och balkonger in mot gårdssidan. I större lägenheter
finns möjlighet att skapa öppenhet med rundgång i lägenheten, och därmed en ljusare känsla med vackra samband
och siktlinjer. Köken är placerade med närhet till matplats och
vardagsrum, i balanserad öppen relation.
I markplan utåt gatorna finns lokaler och transparenta
cykelrum som bidrar till att göra Nacka Strand till en levande
stadsdel. Cykelparkering är ofta placerad nära entréer och
hissar för att göra det enkelt att använda cykel som transportmedel i en stadsdel som har nära till både stadens puls och
naturens lugn.
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