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Du känner säkert också av det, det är en ny tid nu. Människan har kommit till ett vägskäl – antingen fortsätter vi 
som förr eller så börjar vi leva på ett nytt sätt. Med mer balans i livet. Med mer livskvalitet i vardagen. Med mer 
tid för oss själva, och med varandra. Allt fler avstår från att bo där de arbetar och väljer istället att arbeta därifrån 
de bor. Många letar efter en plats där de kan slå ned sina bopålar med allt inom lagom långt avstånd. Med mat 
och nöjen nära, men med naturen närmast.

Centralt i Nacka strand utvecklar Tobin Properties de första husen i vad som kommer bli ett levande kvarter av 
bostäder. Tillsammans med arkitektkontoret DinellJohansson skapas nu K1 med fokus på ytsmarthet och material 
inspirerade av den närliggande naturen. 

Upptäck ett nytt sätt att leva
—
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Se filmen om  
projektet här





K1 ligger fantastiskt mellan berg o hav. Lägenheterna in mot berget har utsikt mot den gemensamma gården som 
är en undangömd oas. Nästan alla lägenheter har balkong eller terrass och sjöutsikten är närvarande i många 
lägenheter i projektet. Tack vare nya smarta lösningar skapas flexibilitet vad gäller rumsindelning, allt för att 
passa den moderna familjens föränderliga behov. Det här ska vara ett hem att kunna leva länge i. Det finns totalt 
60 lägenheter, i storlek från 1 rok på 31 kvm till 5 rok på 110 kvm.

Upplev ett nytt sätt att bo
—
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Upplevelsen av ditt hem påbörjas redan när du går in i porten. Av denna anledning har stort fokus lagts inte 
enbart på din lägenhet, utan även på föreningens samtliga gemensamma ytor. Gården som ligger vackert mellan 
berget och huskropparna är utformad med en grillplats för umgänge under långa sköna sommarkvällar. Den fina 
pergolan skapar rum i rummet och erbjuder en avskild yta för vila. Allt vackert upplyst. 
Föreningen erbjuder även en mängd andra gemensamma rum – en rymlig lokal med pentry som kan användas 
som festlokal, övernattningslägenhet eller kontor för distansarbete. Här finns också bastu, badrum med dusch 
och toalett. För dina yttre aktiviteter finns ett genomtänkt cykelrum som utöver plats för cyklar har arbetsbänk 
samt en kompressor för pumpning av däck.

Ditt hems gränser går utanför lägenhetens
—
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Husens exteriör är i glaserat klinker – ett både gediget och uttrycksfullt material. Effekten av materialet förstärks 
genom att fönsterbleck och plåtdetaljer är lackade i samma kulör. 

Husens interiör är lugn och harmonisk och en flört med omgivningens tallar och bergsknallar. Rena enkla linjer 
och sammanhållna kulörval. Grå granitkeramik, varmgrå och vita nyanser och ljus ask är basen i lägenheterna 
såväl som i de gemensamma utrymmena. 

Vi vill att de som bosätter sig i K1 ska känna en tydlig kontakt med Nacka strands härliga natur och Stockholms 
inlopp. Många lägenheter har därför fått fönster med låg bröstning vilket skapar ljus och fantastiska utblickar mot 
omgivningarna. 

Detaljer och val av material
—
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K1 är ritat av DinellJohansson. Robin Engnell och Nils Hildebrand har varit projektets chefsarkitekter. 

Berätta hur ni tänkt när ni skapat K1.
Ambitionen har varit att ta naturen, som befinner sig direkt utanför husen, in i bostäderna. Något som speglas 
i de fina askdetaljerna i kök, badrum, golv och fönster. Närheten till naturen framträder genom det häftiga 
landskap som erbjuds i direkt anslutning till husen via utblickar från både bostäder och uteplatser. Befinner man 
sig istället på den gemensamma gården så blir upplevelsen av den omkringliggande naturen än mer påtaglig.

Hur skulle ni beskriva K1 för någon som inte känner till husen?
Det är ett unikt projekt med husen som klättrar dramatiskt från gatan och upp på berget. Dramatiken förstärks 
ytterligare av en terrassering mellan husen. På den översta terrassen ligger den gemensamma gården, en 
undangömd oas mellan husen och naturen. Berget kommer att belysas underifrån och karaktärisera hela gården. 
Fasadmaterialet glaserat klinker kan framstå som ett udda val men faktum är att det har en mycket lång historia. 
Här i Sverige uppfördes senast på 50- och 60-talen många fina hus i glaserat klinker. Det känns roligt att få väcka 
liv i den traditionen igen. Det är ett uttrycksfullt och gediget material. Effekten av fasadmaterialet förstärks 
ytterligare av att fönsterbleck och övriga plåtdetaljer lackas i samma kulör.

Finns det något som särskiljer lägenheterna i K1? Några unika lösningar eller attribut?
Projektet präglas av ett nytt sätt att se på bostaden, där vi har gått in för att skapa så många rum som möjligt. 
Det är upp till varje hushåll att nyttja rummen efter behov vilket skapar en otrolig flexibilitet. En och samma 
lägenhet kan attrahera olika målgrupper beroende på vilken funktion man fyller rummen med. Hemmakontor, 
ett ytterligare sovrum eller varför inte en walk-in closet. Bostäderna är ytsmarta med många rum, men har 
samtidigt en öppen och social planlösning. Vi har lagt stor vikt vid att disponera både rummens och balkongernas 
placeringar så att det naturliga dagsljuset maximeras. I majoriteten av lägenheterna finns stora fönster med låg 
bröstning vilket skapar både ljus och vida utblickar. 

De som flyttar till K1, vad tror ni att de kommer att uppskatta?
Vi tror framför allt att de kvadratsmarta och flexibla planlösningarna kommer att uppskattas.
Vi föreställer oss också att den gemensamma lokalen med bastu och plats för umgänge och övernattande 
gäster kommer att skänka stor livskvalitet till dem som bor här. Även lokalverksamheten i husens bottenvåning, 
cykelrummet och den fina innergården med pergola och grillplats, kommer att bli en naturlig och härlig del av 
det sociala livet i kvarteret.

Vad i projektet är ni mest nöjda med?
Planlösningarna – där det extra rummet kan få olika funktion beroende på behov. Vi är också otroligt nöjda med 
det unika valet av fasad på husen. Det kommer att sätta prägel på hela kvarteret.
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Arkitekternas ord
—



Nära till allt
—

Det är inte bara det att Nacka strand ligger ytterst välplacerat mellan stad och skärgård, det är även det att här 
finns det så mycket av allt, så nära. Varför skulle du egentligen behöva lämna Nacka Strand, ens för en kortare 
stund? 

Bryr du dig om ditt eget välbefinnande finns här fina löp- och cykelvägar vid vattnet, fräscha padelbanor, ett 
klättercentrum, ett välutrustat gym och till och med ett spa i närområdet. När det gäller det mer vardagspraktiska 
finns livsmedelsaffär, bank, butiker och andra serviceinrättningar. Och att utforska områdets food trucks, barer 
och restauranger – är i sanning ett rent nöje. 

Så har du möjlighet att arbeta på distans kan livskvalitet på riktigt bli din nya vardag.30





Alla vägar bär till Nacka strand
—

Några km motorväg till Slussen. 

Smidig cykelväg som också kan användas för elskoter, longboard och löptur.

Regelbunden färjetrafik till centrala Stockholm, Lidingö och Ropsten.

Som om Nacka strand inte hade nog med kommunikationsmöjligheter, planeras det 
för ytterligare en 2030. Då förlängs den blå linjen österut från Kungsträdgården, med 
stationerna Sofia, Hammarby Kanal, Sickla, Järla och Nacka. På endast 12 minuter 
kommer du att kunna ta dig från Nacka till T-centralen.

På vägen 

Vid vattnet

På vattnet

Tunnelbana 2030
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Om Tobin Properties
—

Vi som står bakom K1 heter Tobin Properties och vi presenterar nu stolt vårt första bostadsprojekt i Nacka 
strand. K1 som är första etappen i vad vi kallar Kvarteret Nacka strand är framtaget tillsammans med prisbelönta 
arkitektfirman DinellJohansson. Tobin Properties åtagande i Nacka strand är stort. Vi planerar att utveckla ca 600 
lägenheter vilket gör oss till den ledande bostadsutvecklaren i Nacka strand. Vi är nämligen övertygade om att 
Nacka strand kommer att bli ett av Stockholms mest attraktiva områden.

Tobin Properties grundades 2010 och är idag en del av Corem som är ett av Sveriges största fastighetsbolag. 
Tillsammans med Corem bygger vi stad.

Widerlöv nyproduktion
Amanda Persson 
amanda.persson@widerlov.se
072-979 90 00

Jonas Tillman
jonas.tillman@widerlov.se
070-715 57 80

Registrerade fastighetsmäklare

Kundansvarig från Tobin Properties
Louise Ahlsén   
k1@tobinproperties.se
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