
Skogalundsklippan 1-12
NACKA: SICKLAÖN 173:1

Ett lugnt stadskvarter i centrala Nacka
Välkommen till Skogalundsklippan. Fastigheten som ligger i centrala Nacka, endast 10 km från Stockholm City, utgör med sina 
tegelfasader ett lugnt stadskvarter. Området är barnvänligt med sin lekplats och de närmaste förskolorna är ett stenkast från 
boendet. 

Nära till det mesta
Skogalundsklippan har nära till det mesta. Kommunikationerna 
är mycket goda med flertalet olika busslinjer i närheten. Av dessa 
ligger två st i direkt anslutning till fastigheten. På promenadavstånd 
har du också Saltsjöbanan som stannar vid Slussen på Södermalm i 
anslutning till tunnelbana och innerstadsbussar. Söker du närservice 
har området en hel del att bjuda på. Stormarknad ligger alldeles 
runt hörnet och för den shoppingsugne finns Nacka Forum med ett 
stort utbud i 150 butiker alldeles i närheten. En av områdets många 
fördelar är närheten till grönområden, bland annat i natursköna Lilla 
Nyckelviken och Nacka Strand med sin idylliska skärgårdsmiljö.

Basfakta
Fastighetsägare: Skandia Bostäder AB
Fastighet: Sicklaön 173:1
Adress: Skogalundsklippan 1-12

131 39 Nacka
Byggår: 1987
Antal lgh: 130 st
Totalyta: 10 112 kvm
Fasad: Tegel
Tak: Sadeltak, tegelpannor
Förråd: Ja, källare/vind
Tvättstuga: 2 st
Balkonger: Ja
Hiss: Ja
TV/bredband/
kabel:

Telenor, fiber

Värme: Fjärrvärme
Ventilation: Mekanisk frånluft
Parkering: Ja, 45 garage + 59 P-platser
Cykelrum: Ja
Sophantering: Miljöstation
Kommunikation: Flertalet bussar inom 5 min 

promenadavstånd

Nacka

Jarlaberg

Saltsjö-Duvnäs

08-573 655 00  |  www.skandiafastigheter.se



NACKA: SICKLAÖN 173:1

Övrigt
Fastigheten miljöinventerades 2002 och sophanteringen går lätt och 
smidigt tack vare sorteringen av hushållssopor och miljöstation. 
Det finns två väl tilltagna tvättstugor på gården med moderna 
maskinparker. Beroende på i vilken lägenhet man bor i finns det rymliga 
förvaringsmöjligheter som utgörs av antingen vinds- eller källarförråd. 
Nya fönster sattes in 2016. Är det något som inte fungerar som det 
ska, kan man enklast göra en felanmälan på skandiafastigheter.se/
felanmalan. Vid akuta fel efter kontorstid går det bra att ringa felanmälan 
via journummer.  

08-573 655 00  |  www.skandiafastigheter.se

Efter önskemål från flera hyresgäster 
erbjuder Skandia Fastigheter boende på 
Skogalundsklippan 1-12 möjligheten att
modernisera kök och badrum, alternativt 
endast kök. Till en något högre
månadshyra får hyresgästen en  
uppgraderad lägenhet i modern standard.

Erbjudande om modernisering

Vi vill att ditt hem ska ha rum för fler. Fler drömmar, fler minnen och fler 
stunder där du och alla du tycker om känner er som hemma. Just det vill vi 
fånga i de boenden vi förvaltar och utvecklar. Och i områden som är 
levande och trygga, där boende blandas med skolor, lekplatser, service 
och handel. Det handlar helt enkelt om att skapa rum för fler.


