
SkandiaMäklarna 
till Torghuset

Vaccinera dig

Lejonet har flyttat

Busshållplats  
tillfälligt flyttad

Heat firade 1 år

September 2021Nacka Strand

Du som får det här mejlet finns med i vårt kontaktregister med kontaktuppgifter till dig. Vi använder framförallt uppgifterna för att du ska kunna ta del av vårt infoblad 
och andra event i vår regi. Du behöver inte göra något för att finnas kvar i vårt register, men du kan när som helst be om att få bli borttagen – eller uppdatera dina 
kontaktuppgifter om de ändras.

Klimatsmart på  
Cylindervägen

Digitala  
infoskärmar

Kryssarklubben 
flyttar in

Nya  
lägenheter

Blipp i Nacka 
Strand

Hösten närmar sig och vi vill passa på att hälsa alla hyresgäster välkomna 
tillbaka efter den välförtjänta semestern, vi hoppas att sommaren varit fin! 

I flera portar har vi satt upp nya, 
digitala skärmar. Syftet är att minska 
pappersanvändningen och att snabbt 
kunna nå ut med information.

Nu flyttar Svenska Kryssarklubben in på 
Cylindervägen 12! Klubben är för dig som 
älskar båtar, havet och skärgården.

Under sommaren har Cylindervägen genomgått en del förändringar, 
och nu fortsätter upprustningen. Alla entréer längs vägen får ny, 
klimatsmart belysning som ett steg i ledet mot de globala klimatmålen.

Besqabs bygge går framåt. 
Etapp 1 och 2, med cirka 90 
lägenheter, kommer att stå klara 
för inflyttning till Q4 2022.

Blipp gör det tryggare för privat-
personer att göra fordonsaffärer. 
Nu flyttar de in på Automobil-
gatan 10.

Kry finns fortfarande på plats på 
Nacka Strandsmässan och erbjuder 
vaccinering mot Covid-19.

Lejonet som stått vid rondellen/
Augustendalsvägen 7 har lämnat 
Nacka Strand. Nu förgyller skulpturen 
tillvaron för Polisen i Huddinge.

Busshållplatsen på Cylindervägen 
(med busstrafik in mot Nacka Strand) 
är tillfälligt placerad utanför tunneln. 
Även gående hänvisas till trottoaren 
på andra sidan vägen. Anledningen är 
att Besqab håller säkerhetsavstånd vid 
avlastning av materiel. 
Förändringarna är kvar så länge 
avlastning sker nära vägen.

Den populära lunchrestaurangen Heat 
Nacka Strand fyllde 1 år i augusti, vilket 
firades med härlig buffé och lyxiga 
efterrätter. 

Torghuset har fått sina första hyres-
gäster i form av SkandiaMäklarna, 
som ser flytten som ett steg i den 
kvalitetsresa de gör just nu. 


