
Besikta tänderna hos 
Nacka Strand Dental
Unna sig gör man ju gärna på semestern, 
och sommaren bjuder på godsaker i alla 
dess former. Kanske inte helt fel att så här  
i efterhand kolla till tänderna lite extra?  
På Nacka Strand Dental erbjuds både  
specialist- och allmäntandvård, och man 
blir alltid bemött med ett leende!

Höstfina buketter på 
Nacka Strands Blommor

Vi hälsar även dessa 
hyresgäster välkomna 
till Cylindervägen 18:

Nya hyresgäster
Torghuset
Till Torghuset välkomnar vi nu  
Ministry of Snus som nya hyres-
gäster. Deras historia sträcker sig 
hela vägen till 1826, och deras  
mål är tydligt: Att skapa världens 
bästa hantverksgjorda snus! Ett 
ambitiöst åtagande av ett ambi- 
tiöst företag. 

Cylindervägen 18
Ett av företagen som flyttat in är 
imove, som erbjuder elbilsprenu-
meration för företag och privat-
personer. Prenumerationerna löper 
över en 30-dagars period, där en 
fast månadsavgift inkluderar fria 
mil, försäkring, skatter och mycket 
mer. 

• Lövenstrand Invest AB
• EA Källa AB
• Vitala Tjänster Sverige AB
• Target Aid AB
• Ecom AB
• TicWorks AB
• Vericate AB
• Teknikministeriet AB
• Race ID

Välkomna hösten!
Hösten är på väg in över Nacka Strand, och igen blir man påmind om vilken ynnest det 
är att bo med naturen så nära. Bladen skiftar färg, och den krispiga havsluften för med 
sig förändringarnas vindar. Kanske är det en ny arbetsplats du möter efter semestern? 
Eller väntar andra äventyr efter sommarens avkoppling? Oavsett vilket kommer årstidens 
skiftning med ett förväntanspirr i magen. Njut av möjligheterna när vi kliver in i septem-
ber, och allt som hör säsongen till!

Felanmälan: 08-718 11 19 Är det något i lokalen som inte fungerar som det ska? Ring oss!
Utveckling och förvaltning 
i Nacka strand
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Staycation på Hotel J
Borta bra men hemma bäst! När vardagen 
sakta sätter sig efter sommaren kan det 
vara skönt med något att se fram emot. 
Varför inte unna sig en hemesterhelg på 
Hotel J? Avnjut middag i restaurangen, 
unna dig en spaupplevelse, och vakna upp 
i ljusa luftiga rum med utsikt över Stock- 
holms inlopp!

Fira in hösten med en härlig bukett! 
Floristerna på Nacka Strands Blommor 
hjälper dig fånga säsongens alla fär-
ger i en vacker bukett, och får humöret 
att blomstra i alla årstider! 

Vill du hyra lokal  
i Torghuset?
Det populära Torghuset har fyllts 
upp snabbt, och för närvarande 
finns bara tre lokaler lediga för 
uthyrning. På Plan 1 finns 271 
kvadratmeter tillgängliga, och  
Plan 3 har två lokaler på 138  
respektive 273 kvadratmeter som 
kan slås ihop till 411. Vill du också  
ta plats i Torghuset? 

Kontakta Madelene Schrickel  
för mer information: 
0735 - 08 85 52.


