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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.

Nacka Strand sjuder av liv. Det blommar och kvittrar, och dagarna 
det går att sitta ute i bara tröjan blir allt fler. Med värmen kommer 
roliga evenemang, och ställen som varit stängda under vintern 
öppnar igen. Här berättar vi om vad som pågår just nu!  

Efter en lång vinter har det äntligen 
blivit dags för Little Britain Tea Garden 
att slå upp portarna igen. För den som 
är sugen på Stockholms bästa scones, 
eller en riktigt god lunch eller fika, är 
Little Britain Tea Garden ett måste!  

Vi hälsar Madelene Schrickel varmt 
välkommen till TAM! Madelene är vår 
nya uthyrningsansvarig.

Nacka Strandmässan – nu i ny kostym! 
Mässan har fått ett nytt namn och en 
ny profil. Den nya webben hittar du här: 

Den 5 maj är det Företagarträff på 
Nacka Strand Möten & Event. Om 
du driver företag i området och 
är nyfiken på vad som gör andra 
Nacka-företag så framgångsrika är 
du välkommen att besöka mässan. 
Vi ses där!  

Följ oss på sociala 
medier!

www.facebook.com/nackastrandsthlm/

Felanmälan 
Om något inte fungerar som det ska 
kan du som är hyresgäst alltid göra en 
felanmälan snabbt och enkelt via vår 
webb på nackastrand.se/felanmalan. 

Följ gärna Nacka Strand på Facebook 
och Instagram. Där lägger vi ut nyheter, 
information, bilder och filmer från vår 
stadsdel. 

www.instagram.com/nackastrand/

www.nackastrandmotenevent.se

Waterfront Day’s
28 april – 1 maj anordnar Marinmäklarna Waterfront Day’s nere på bryggan 
vid Augustendalsvägen 50. Under evenemanget premiärvisas båtar, tillbehör 
och båtupplevelser i området. Som besökare kan du prata båt samt titta och 
känna på de bästa båtarna som marknaden har ett erbjuda.  

Nacka  
Företagarträff

Öppet hos Little  
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