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Lek vid båthamnen

Glada nyheter! Nacka kommun har
ställt en lekcontainer i strandparken vid
båthamnen. Containern är tillfällig och
alla leksugna barn är välkomna!

Bostäder på G
Produktionen av bostadslägenheter
pågår för fullt. Besqab har sin första
inflyttning under 2022, och Tobin
Properties planerar sin första
inflyttning under 2023.

Julbord i Nacka Strand
Sugen på julbord? Oavsett om du är företag eller privatperson kan du
njuta av välsmakande delikatesser hos både Tornvillan och Heat. Tornvillan
erbjuder ett klassiskt julbord och Heat fokuserar på catering.
https://hotelj.com/moten-events/julbord-i-tornvillan
https://heatrestauranger.se/julbord/

Sjöpolisen
100 år

Stockholm Beer &
Whisky Festival

Stort grattis till sjöpolisen som firar
100 år! Redan år 1921 inrättades
hamnpolisen, som senare blev
sjöpolisen. Sedan start har de
arbetat för att vi ska vara trygga till
sjöss och i skärgården – och vi är
tacksamma för deras fina arbete!

2-4 december är det Stockholm
Beer & Whiskey Festival på
Nacka Strandsmässan.
http://www.stockholmbeer.se/

Infartsparkering
försvinner
När torggaraget övergår till att bli en
gemensamhetsanläggning försvinner
infartsparkeringen. Detta sker runt
årsskiftet.

Nya Hyresgäster i
Nacka Strand
Svenska Kryssarklubben har flyttat in
på Cylindervägen 12! Båtklubben är en
av världens största och riktar sig till de
som älskar båt, hav och skärgård.
I december flyttar Tura Scandinavia
AB in i Torghuset, och ARTS Logistics
AB flyttar in på Cylindervägen 12.
Välkomna!

Nytt på TAM
Vi hälsar Isabella och Staffan
välkomna till TAM Asset Management!
Isabella Bidros stärker teamet i sin roll
som kommersiell förvaltare från den
1 december, och Staffan Lindmark
ansvarar sedan en tid tillbaka för
uthyrning av våra lokaler.

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.

