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För mer inFormation vänligen kontakta:
Projektchef, Nacka kommun: Yussuf Hassen, 0704-31 90 42
Kommunikationsansvarig, Nacka kommun: Mårten Sessler 070-431 79 04
Tobias Kulick, Bilfinger, 070-168 95 03

inBJUDan SPaDtag
Du är inbjuden för att delta vid detta ”spadtag” där
vi tillsammans påbörjar en sammanlänkning av två
av de områden i Nacka som utvecklas mest.
En vacker bro och tunnel ska binda samman Kvarn-
holmen med Nackas centrala delar och ge möjligheter 
till nya vägar, nya upplevelser och nya kommuninvånare.

StoCkHolm väXer
I en växande region är infrastruktur en förutsättning
för fortsatt attraktivitet. Närheten till kommunal
service, handel, familj, vänner, natur och rekreation,
arbete och arbetskraft handlar inte om avstånd utan
om närheten i tid.

PÅ PlatS
På plats hålls en kort presentation om projektets
historik, syfte och nuläge och ett första spadtag för
att starta genomförandet. En mindre bit mat och
dryck serveras.

var & när?
PLATS: Griffelvägen vid ingången till tunnel/väg-
port under Värmdöleden 222. Se den runda ringen 
på kartan till höger.
DATUM: Onsdagen den 22 maj
TID: 10:00–11:40
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