
Stella Pizza har  
öppnat i Nacka 
strand
Bakom succén Stella står inga 
mindre än Jonas Lagerström och 
Danny Falkeman. Inspirerade 
av den svenska pizzatraditionen 
öppnar de nu sin sjätte och hittills 
största enhet på Augustendals-
vägen 16. På menyn står klassiker 
som Hawaii, Capricciosa och 
Kebab, men även mer innovativa  
variationer och dessutom ett  
återkommande gästspel i form  
av månadens pizza. 

De vill ta pizzan till nästa nivå när 
det kommer till råvaror, hållbar-
hetstänk, hantverk och modernitet, 
men lägger samtidigt stor vikt vid 
att vara tillgängliga. Stella kommer 
ha öppet alla dagar i veckan från 
11–21, och vi välkomnar dem som en 
del av utbudet i Nacka strand.

Felanmälan: 08-120 322 20 Är det något i lokalen som inte fungerar som det ska? Ring oss!
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Ett nytt varmt värd-
skap i Nacka strand 
Sedan flera år tillbaka äger vi 
på Alecta Fastigheter ett antal 
fastigheter i Nacka strand och vi är 
glada att meddela att vi nu även 
stiger in som förvaltare. Vi ser fram 
emot att lära känna både boende 
och hyresgäster samt fortsätta 
utveckla vår fina stadsdel tillsam-
mans. Du hittar oss som vanligt i 
lokalerna på Augustendalsvägen 7, 
och på www.nackastrand.se 

Välkommen till ett varmt värdskap!

Funky Chicken bäst  i 
Sverige – och 5:e bäst  
internationellt  

På burgerdudes.se utses varje år Sveriges bästa burgare. En prestigefylld titel, och en 
uppgift de tar på största allvar. 9:e januari var det dags igen, och för tredje året i rad fick 
Nacka strands Funky Chicken förstaplaceringen. Inte nog med det, de kammade dessutom 
hem en internationell femteplats. 

Under en sommardag levererar den svarta foodtrucken på Augustendalstorget mellan 
700–800 burgare på en dag, de serverar även ”Chicken over Rice” och ”Veggie over Rice” 
om man är sugen på något annat. Nu har de öppnat igen efter juluppehållet och köerna 
brukar ringla sig långa, så bästa tipset är att komma tidigt.

Doktor.Se drar igång på Augustendalsvägen 20
Efter höstens renoveringar har nu Doktor.Se 
öppnat i Torghuset. Hit kan du som söker vård 
vända dig för både kroniska sjukdomar och 
tillfälliga besvär. Mottagningen är öppen för 
fysiska vårdbesök måndag – fredag, och man 
kan dessutom söka vård via deras app dygnet 
runt. På plats finns ett team bestående av 
undersköterskor, sjuksköterskor, distriktsskö-
terskor och specialistläkare i allmänmedicin. 

Tillsammans driver de mottagningar för 
bland annat astma/kol, diabetes och 
hjärtsvikt. Det finns en hälsomottagning 
och husläkare och man kan även vaccine-
ra sig, lämna och ta prover i laboratoriet, 
samt få hjälp med rehabkoordination. 
Både listade och olistade patienter är väl-
komna att söka vård, och personalen ser 
fram emot att hjälpa dig på bästa sätt.

Kärlek och kreativitet 
på menyn när Babas 
Burgers flyttar in i 
Torghuset
När Andres och Karen Mowafi först öppnade 
Babas Burgers & Bites 2013 var det för att de 
saknade bra restauranger till rimliga priser i 
förorterna. Tio år senare finns de på 17 platser 
runt om i Sverige och har vunnit flera priser, 
bland annat Gulddrakens hederspris 2014. 
På Augustendalsvägen 20 kommer de servera 
hamburgare tillagade med kärlek, på färska 
råvaror och med egna dressingar. Med ledor-

den ” Äkta kärlek, äkta burgare” vill de bidra 
till en positiv och inkluderande förortskultur 
där de står för kärlek, mångfald, gemenskap 
och kreativitet. 


