Nyhetsbrev februari 2015

Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Klicka här.

Andra etappen i Norra Djurgårdsstaden växer fram
De första familjerna flyttade in i sina nya hem i Västra under våren
2014. Nu är cirka 400 lägenheter bebodda. I takt med att stadsdelen får
nya invånare fylls området med affärer, service och andra verksamheter.
Vi ställde några frågor till Christel Carlborg som flyttade in på
Hårdvallsgatan i december 2014.
Läs mer om intervjun och etapp Västra

Temakväll om bildelning

Förskolan Fjällklockan öppen

Intresset växer för att hyra och dela bil i Norra
Djurgårdsstaden. Onsdagen den 18/2 berättar vi
om vilka möjligheter som finns.
Läs mer om temakvällen
Läs om idéerna från stadens tidigare workshop

Den fjärde förskolan i Norra Djurgårdsstaden tar
snart emot sina första barn. Den heter
Fjällklockan och ligger i kvarteret Padjelanta i
etappen Västra.

Fälld ek ger nytt liv

Norra Djurgårdsstadsloppet 16 maj

En av stadens gamla ekar vid Fiskartorpsvägen
fälldes, eftersom den bedömdes vara en
säkerhetsrisk. Den ligger nu i Lill‐Jansskogen för
att på bästa vis bidra till de biologiska värden en
fälld ek kan ge.

Ett nytt årligt motionslopp för hela familjen.
Banan för loppet sträcker sig från Hjorthagen
och ner mot Nya Djurgårdsstaden och tillbaka.

Läs mer

Anmäl dig till Norra Djurgårdsstadsloppet

Smarta hållbara städer

Forum för hållbara lösningar

Läs mer

Norra Djurgårdsstadens hållbarhetsprogram var
en av programpunkterna vid en internationell
konferens om hållbar stadsutveckling.

12 februari är det dags för årets första Forum.
Temat är "Energieffektiv ventilation och mötet
riktar sig till byggherrar och entrepenörer.

Läs mer om konferensen

Inbjudan till Forum

Ny hundrastgård vid
Gasverksvägen

Innovationerna
sprider sig i staden

Fem bästa
plusenergihusen

Läs mer och se på karta

Om innovationerna

Läs om bidragen

Nyhetsbrevet vänder sig till dig som bor eller arbetar i Norra Djurgårdstaden eller som är intresserad av området. Nyhetsbrevet
är ett samarbete mellan byggprojektet Norra Djurgårdsstaden, Norra Djurgårdsstaden Innovation och Östermalms
stadsdelsförvaltning.
Kontakta oss om du har synpunkter kring innehållet eller idéer på vad vi ska uppmärksamma i nyhetsbrevet. Mejla till
ndsnytt@stockholm.se eller ring oss på 08‐508 264 11.

Följ oss på Facebook
facebook.com/norradjurgardsstaden

Länk till tidigare nyhetsbrev

Bilder på utvecklingsprojektet
flickr.com/norradjurgardsstaden

Nej tack, jag önskar inte fler nyhetsbrev

Ladda ner PDF‐versionen här.

