
elverket
   i nacka 



För dig som inte redan har koll på Nacka är 
det en kommun som växer så att det knakar. 
Bland de mest expansiva i Sverige faktiskt. 
Den ligger fantastiskt beläget vid vattnet och 
med sin omedelbara närhet till södermalm 
är det ett perfekt ställe att bosätta sig på 
för den som inte vill, eller kan, bo mitt i sme-
ten men ändå vill njuta av Stockholms stora 
utbud. Nacka har dessutom en massa eget 
att erbjuda, vilket gör att du bokstavligen kan 
plocka russinen ur kakan mellan stad och hav 
- precis som det passar dig. 

MER ÄN BARA BO I NACKA 
Vi bygger Elverket för dig som föredrar funk-
tion på mindre yta framför ett spatiöst 
vardagsrum. För dig som bor själv eller till-
sammans med en partner och vill ha snabb 
tillgång till city, men inte bo mitt i. Det, till-
sammans med snygga och bra material är 
vårt recept för ett prisvärt boende i Nacka. 
Det gör att du kan göra mer än att bara bo; 
till exempel resa, satsa på din hobby och eller 
äta ute oftare. Vi kallar er morgondagens 
urbaniter.

ETT ANDRA VARDAGSRUM PÅ KÖPET 
Välj att bo lite mindre och mer funktionellt 
och hitta andra platser för umgänge och 
samvaro än i lägenheten. I Elverket erbjuder vi 
möjligheten att umgås utanför lägenheten, 
till exempel vid kvarterets restaurang och 
cafè, i SPA-avdelningen, eller på takterrassen 
– olika ytor som ger ditt boendet ett ”second 
living room”.

Du som har koll på Nacka vet att det är en av 
Stockholms mest spännande och expansiva 
kommuner. Just nu håller en helt ny stadsdel på  
att växa fram, mitt i centrala Nacka med placering 
bara ett stenkast från Nacka Forum. Där planerar  
vi för Elverket, cirka 480 bostäder som blir vårt 
bidrag till en ännu mera levande ny stadsdel! 

från hav till 
stad – och  
tillbaks igen.



fem saker  
du inte visste  
om Nacka. 

nacka är Stockholms  tredje största kommun Stock-
holms län består av 26 kommuner varav 
Stockholms kommun är störst, följt av 
Södertälje och sedan Nacka.

det bor strax över  

100 000 personer 

i Nacka. De flesta bor i  

kommundelen Sicklaön. 

Skärgårdslivet en cykeltur 

bort. Från Nacka Strand tar Waxholms-

bolagets båtar dig ut till kobbar och skär i 

Stockholsm fantastiska skärgård.  

nacka är 96 kvadratkilo-

meter stort  

och är en av de kommuner som växer 

snabbast i hela landet

nacka kommun utsågs 2018 
till årets superkommun  bland 
annat för att det är så många nya bostä-

der och tunnelbana på väg till kommunen. 
Nacka kommun närmar sig sin målbild om 
att vara en kommun i framkant, ett ställe 

att leva, arbeta, studera och trivas i. 



NACKA  
FORUM

SICKLA 
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MATAFFÄR

ELVERKET

med city på trampavstånd. En blandning av sött 
och salt sjunger man på Skansen och mitt över vattnet ligger Nacka. Och precis 
som Stockholm själv finns här också en blandning av det mesta, allt i perfekt 
balans. Trots att du har nära till både skog och vatten ligger Södermalm bara en 
cykeltur bort – med en utsikt som får vilken latmask som helst att överväga att 
trampa in till stan! Att se Stockholm utmed vattnet är ett perfekt sätt att både 
starta och avsluta dagen.

Vill du inte cykla, eller ta en långpromenad för den delen, går täta bussavgångar 
runt knuten som tar dig till stan på bara 10 minuter. För den som ändå gärna vill 
bo i anslutning till tunnelbana är även det på gång att byggas i framtiden som 
en del i det blå linjesystemet. Men Nacka har också en massa att erbjuda lokalt. 
Nacka Forum, till exempel, med sina 150 butiker. 
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projektfakta 
 
BOSTADSUTVECKLARE: SSM Bygg &  
Fastighets AB
ARKITEKT: GWSK Arkitekter  
ANTAL BOSTÄDER: ca 480 stycken inom 6 
stycken bostadsrättsföreningar
MÄKLARE: Svensk Fastighetsförmedling

Johan Markelius
08-556 184 40
johan.markelius@svenskfast.se

Björn Ericsson
0708-36 51 31
bjorn.ericsson@svenskfast.se

Ina Olehed
08-556 184 42 
ina.olehed@svenskfast.se

 

med trädgården på taket. I alla våra byggprojekt  
planerar vi både för att det ska vara härligt att bo och samtidigt ge utrymme över  
för att leva. Elverket är inget undantag. 

Hela kvarteret kommer att bestå av närmare 480 bostäder med övervägande mindre  
ettor och tvåor. Gemensamt för allihop är att de är smart planerade med allt ifrån 
gott om förvaring till fint ljusinsläpp – och allt däremellan. Dessutom får du som bor  
i Elverket en massa extra guldkant på tillvaron, som tre stycken grönskande takterras-
ser med plats för umgänge och egentid! Huset kommer dessutom att få ett eget spa 
med bubbelpool och bastu samt en egen cykelverkstad – vilket är perfekt med tanke 
på hur smidigt det är att ta sig runt på cykel, både i området och in till stan. Kvarte-
ret kommer att bestå av sex stycken bostadsrättsföreningar och de gemensamma 
utrymmena delas mellan lägenheterna inom projektet. Varje bostadsförening får sitt 
unika läge men är ändå en del av Elverket.

OBS! I FÖREKOMMANDE INSPIRATIONSBILDER  
KAN VISSA AVVIKELSER FÖREKOMMA.



 

man brukar säga att Stockholm är en stad som ständigt växer  
och med det menar man oftast att gränserna för själva stadskärnan hela tiden  
förflyttas. Även de närliggande områdena blir mer och mer som egna städer med 
egna utbud som komplement till city. Och av dem är Nacka en av de kommuner  
nära stan som växer allra mest. 

Under arbetsnamnet “Nya Gatan” planeras nu Nackas nästa satsning, som knyter 
ihop hela stadskänslan ända från det nya torget som skapas vid  gamla Värmdövä-
gen, upp till kommande tunnelbanestation och Nacka Forum. Tanken är att skapa en 
sammanhållen och levande stadsdel som erbjuder både härliga parker och grönom-
råden tillsammans med torg och uteserveringar med plats för möten. Sammanlagt 
kommer framtidens Nacka stad att ge plats åt 14 000 nya bostäder och 10 000 nya 
arbetsplatser. Nya Gatan kommer ge plats åt cirka 1 100 nya lägenheter varav vårt 
bidrag, Elverket, är nästan hälften av dem. 

Den nya planeringen är utformad efter Nackabornas egna tankar och idéer. Visionen 
formulerades med två ord: nära och nyskapande. Och vi kan faktiskt inte komma på 
två ord som summerar Nacka bättre. 

  

en ny  
stadsdel  
växer fram. 



I Elverket 
handlar "lev 
större" bland 
annat om att 
ha ett eget 
spa med bub-
belpool och 
bastu.

OBS! I FÖREKOMMANDE INSPIRATIONSBILDER  
KAN VISSA AVVIKELSER FÖREKOMMA.



rymliga små  
lägenheter med 
maxad funktion.

 

I ELVERKET HAR DU MASSA 
FUNKTIONER ÄVEN UTANFÖR 
DIN BOSTAD

BREDBAND Marknadens snab-
baste bredband 1000/1000 mbit/s 
ingår i din avgift
ANTAL GARAGEPLATSER ca 200st
CYKELPOOL Gemensam cykelpool 
för hela kvarteret planeras
CYKELPARKERINGAR  
gott om cykelparkeringar i huset. 
BILPOOL Gemensam bilpool för 
hela kvarteret planeras 
LADDNINGSSTATION för elbil och 
elcykel kommer att finnas inom 
kvarteret

GEMENSAMMA UTRYMMEN 
(De gemensamma utrymmena  
kan nyttjas av hela kvarteret  
som består av sex bostadsrättsför-
eningar.)
TAKTERRASS Kvarteret kommer 
ha tre stycken takterrasser. Alla 
terrasser har trädäck eller motsva-
rande omgivet av planterings- och 
odlingslådor. Resten av taken före-
slås täckas med så kallat biotoptak 
som är en blandning av grus, gräs 
och blommor. 
INNERGÅRD Grön innergård med 
planteringar invid entré och fasad, 
träd och gräsytor.

SPA Gemensamt inomhusspa 
för kvarteret. Bubbelpool för 6–8 
personer, relaxavdelning med hög 
mysfaktor, dusch och bastu.
CYKELVERKSTAD Cykelverkstad 
gemensam för kvarteret. Avspol-
ningsplats, cykelpump, verktyg, 
reparationsställ.

OBS! I FÖREKOMMANDE INSPIRATIONSBILDER  
KAN VISSA AVVIKELSER FÖREKOMMA.

Merparten av lägenheterna i Elverket består av ettor och tvåor. Eftersom varje  
kvadratmeter planeras för optimal funktion upplevs lägenheterna som rymliga. 
Smart förvaring och öppna planlösningar är exempel på effektiva lösningar som pas-
sar dig som vill ha ett nytt boende till rimlig prislapp. Vi vill helt enkelt se till att fler 
människor har råd att leva ett rikare liv, genom att ge fler möjligheten att bo bra.  
Vi kaller det livskvalitè. Bo mindre. Lev större.



OBS! I FÖREKOMMANDE INSPIRATIONSBILDER  
KAN VISSA AVVIKELSER FÖREKOMMA.

Smart plane-
rade lägenhe-
ter med gott 
om utrymme 
att både leva 
och bo.



milsvid utsikt över 

Stockholm från takterrassen

takterrasser tre stycken

bilpool 

innergård 
med grönskande ytor, 

träd och planteringar

En mysig lägenhet är superviktigt, men lika  
viktigt är att det finns bekvämligheter och smarta 
lösningar även utanför dina fyra väggar. Vi jobbar 
stenhårt för att göra livet runt huset enklare,  
skönare och gladare. Här kommer några exempel  
på vad som finns med i Elverket.

egen cykel-

verkstad

laddnings- 

stationer för 

både elbilen och elcykeln

livet utanför  
lägenheten.

gemensamt 

garage med ca 200 

platser i kvarteret

spa med 

bubbelpool och  

bastu lägenhets- 

förråd till alla  

lägenheter

OBS! I FÖREKOMMANDE INSPIRATIONSBILDER  
KAN VISSA AVVIKELSER FÖREKOMMA.

TORG en naturlig 

plats att mötas på

cykelpool
restauranger och  

service  i  entréplan ut mot det nya torget



OBS! I FÖREKOMMANDE INSPIRATIONSBILDER  
KAN VISSA AVVIKELSER FÖREKOMMA.

Antalet cyklister 
i Stockholm har 
ökat med 70% 
på tio år. Nu-
mera är fak-
tiskt vart tionde 
fordon i staden 
en cykel! Och 
med en egen 
cykelverkstad i 
kvarteret blir det 
ännu enklare 
att ta cykeln och 
gynna både mil-
jön och hälsan.



att köpa  
lägenhet...  

så funkar 
det!

läs mer på  

ssmliving.se/ 

kopprocess

9. Lägenheten 
är klar och bo-
stadsrättsfören-
ingen beställer en 
besiktning som de 
sedan ska god-
känna. Du bjuds 
in för att kunna 
mäta och titta.

6. Dags att göra 
INREDNINGSVAL i 
den digitala lägen-
hetsväljaren.

1. Börja med att göra 
en INTRESSEANMÄLAN 
på ssmliving.se, då får du 
alltid den senaste infor-
mationen från oss.

10. Dags för SLUTBETAL-
NING – köpesumman minus  
bokningsavgift och hand- 
penning, plus eventuella  
inredningsval.

2. Nu är det  
SÄLJSTART. Se lägenhe-
ternas utformning och 
priser på vår hemsida 
eller på vårt event.

3. VÄLJ LÄGENHET i vår 
digitala lägenhetsväljare. 
Intresseanmälan gör du 
via vår hemsida. Du blir 
kontaktad av mäklare 
som hjälper dig vidare.

4. Du har hittat den lägen-
het du vill ha. Kul! Boknings-
avtal tecknas digitalt och du 
betalar bokningsavgift på 
25 000 kr. (Om du ångrar dig 
betalar vi tillbaka 19 000 kr.)

5. Nu träffar du mäklaren för att 
skriva under ett bindande FÖRHANDS-
AVTAL med bostadsrättsföreningen. 
Du behöver lånelöfte.

7. Dags att skriva 
UPPLÅTELSEAVTAL 
med bostadsrätts-
föreningen och 
betala handpenning 
om 100 000 kr.

8. Nu blir det  
besök på BYGG-
PLATSEN, kom  
och titta på din 
nya adress.

11. TILLTRÄDE.  
Här får du nyck- 
larna! Du har väl 
gjort adressändring 
och tecknat hem- 
försäkring?!



PLATFORM WEST – BO MINDRE. LEV STÖRRE.

24 25
24 25

 

 

kommunikation 40p.

ENKELT OCH SMIDIGT MED KOMMUNIKA-
TIONER När du bor i något av våra projekt 
ska du kunna transportera dig smidigt och 
klimatsmart utan att behöva äga en egen 
bil. Vårt Urban Score® bedömer närhet till 
kommunala transporter med prioritering på 
spårbunden trafik och tid till Stockholm city, 
både med kollektivtrafik och cykel. Poängen 
blir även högre om det finns bilpool och gott 
om parkeringsplatser för cykel.

 

ssm living med urban score
Vi anser att livskvalitet är att ha tid och råd, både ekonomisk och energi-
mässigt, att ägna sig åt det man verkligen gillar. Vårt index urban score® 
hjälper därför till att tydliggöra en större del av hushållsekonomin och att 
göra sociala och miljömässigt hållbara val. Indexet omfattar totalt 100 poäng 
och består av fyra parametrar; kommunikationer, vardagstjänster, gemenskap 
och välbefinnande. Med Urban Score vill vi uppmuntra dig att reflektera över 
fler parametrar vid ditt bostadsval.

Vi vet att det är extra viktigt att ha nära till kommunikationer och vi strävar 
även efter att minska behovet av privatbilar i storstadsregionen, vilket bidrar 
till att just kommunikationer utgör 40 poäng i indexet och övriga parametrar 
20 poäng vardera.. 

välbefinnande 20p
KROPP OCH KNOPP Ett hållbart boende 
innebär även att det ska ges möjlighet för 
rekreation och bättre hälsa för både krop-
pen och knoppen. Urban score® bedömer 
boendet utifrån avstånd till grönområden i 
fastigheten eller i närområdet samt träning-
smöjligheter både inom- och utomhus.

Vi vill helt enkelt visa hur du har råd att leva ett rikare liv, genom att ge fler möjlig-
heten att bo bra.

vardagstjänster 20p
VARDAGSTJÄNSTER SOM UNDERLÄTTAR I 
VARDAGEN Med närhet till tjänster som un-
derlättar vardagen och samtidigt minimerar 
klimatavtrycket vill vi ge dig tid att ägna 
dig åt det där som du verkligen gillar. Urban 
score® bedömer bostadens närhet till lokalt 
centrum, vilka tjänster som finns i området, 
avstånd till läkarvård samt om det finns 
cirkulärekonomiska tjänster för exempelvis 
kläder, verktyg och återvinning i bostaden 
eller området.

gemenskap 20p 

GEMENSAMMA MÖTESPLATSER Det är viktigt 
att känna sig trygg i sitt bostadsområde och 
att det finns ytor i närheten för umgänge 
med vänner och bekanta, framförallt om man 
väljer att bo lite mindre och ändå vill kunna 
leva större. I våra projekt ges möjlighet till 
ökad trygghet och inkludering genom varia-
tion av upplåtelseformer samt att det finns 
gemensamma ytor, funktioner och tjänster. 
Urban score® bedömer boendet utifrån utbu-
det av olika mötesplatser i fastigheten och i 
området, såsom restauranger, caféer, takter-
rasser och kulturutbud.



Vad innebär det att leva 
– och att bo? Vi tror på 
en balans, där boendet 
innehåller allt som  
behövs för att trivas – 
men ändå ger gott om 
utrymme för att leva.  
Eller som vi säger: bo 
mindre. Lev större.



Bo mindre. Lev större.

SSM Bygg & Fastighets AB   Torsgatan 13  111 23 Stockholm
Tel. 08 501 033 00   www.ssmliving.se   info@ssmliving.se

ssmliving


