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Full fart på Fjällklockan
Nära till naturen ‐ och granne med byggkranar. Fjärde förskolan i Norra
Djurgårdsstaden öppnade i februari med plats för sjuttio barn.
‐ Vi försöker vara tydliga med att berätta för föräldrarna om våra
förutsättningar här på Hårdvallsgatan, säger Birgitta Blomkvist,
förskolechef. I vår artikel får du möta henne och lille Hugos pappa
Marcus Ramteen, som berättar om sin vardag.
I området finns även förskolorna Sandön, Rödeken och Villa Ekbacken,
samt den "gamla" Hjorthagens förskola.
Läs mer

Lär mer om Gasverket i samband
med Norra Djurgårdsstadsloppet

Välkommen på guidad vandring
20 maj

Lördagen den 16 maj kommer Stockholms stad
och JR Kvartersfastigheter att finnas på plats på
Hjorthagens IP mellan kl. 11‐15 och heja på
deltagarna i Norra Djurgårdsstadsloppet. Kom
förbi oss och bli informerad av planerna för
Gasverket.

Hjorthagens Natur‐ och kulturstig är en
spännande rundtur genom nya och gamla
områden. Följ med oss den 20 maj kl 18.30 då vi
vandrar tillsammans med Mats Rehn, ordförande
för Värtans IK och författare till flera böcker om
Hjorthagen.

Läs mer

Läs mer

Öppna visningar av bikuporna

150 energismarta bostäder

I år får alla som vill chans att delta vid skötseln
av bikuporna vid Kontorsvillan på Bobergsgatan
15. Bee Urban finns på plats kl 17.00, härnäst
den 18 maj. Missa inte vår tävling ‐ att designa
etikett till honungsburkarna!

Lägenheterna kommer att byggas i etappen
Norra 2 och utrustas med toppmodern
energiteknik. Syftet är att utveckla sätt att
använda energin smartare och minska den totala
mängden energi.

Fler tider och info om tävlingen
Läs mer

Mobil miljöstation på Jaktgatan

Mätarehus blir klätterhall

Den första juni hämtar den mobila
miljöstationen upp farligt avfall och
småelektronik på Jaktgatan 3 i etapp Norra 1.
Nedan finns en turlista och möjlighet att anmäla
sig till sms‐påminnelse.

Klätterverket öppnar en ny klätterhall för
nybörjare och elitklättrare i Mätarehuset i
Gasverket. Byggstart är planerad till 2017 och
verksamheten beräknas öppna 2018.
Läs mer

Läs mer

Livet mellan husen i fokus

Nils berättade om boendedialog

Odlingslotter, utegym, rekreation, lekplatser,
mobilladdare i naturen och naturliga
mötesplatser var några förslag som
presenterades vid senaste Forumet.

Dialogen i Norra Djurgårdsstaden blev
uppmärksammad i Rotterdam i mars. Då deltog
nämligen Nils Göransson, hållbarhetssamordnare
på Östermalms stadsdelsförvaltning, i debatt på
konferensen Informed Cities Forum.

Läs mer

Läs mer

Spaning efter solenergilösningar

Nya flygbilder över Norra
Djurgårdsstaden

Vid seminariet "Framtidsspaning" lyftes de sju
högst rankade bidragen i solenergitävlingen
fram som goda exempel på dubbla
nyttofunktioner i stadsrummet.
Läs mer

Se bilder

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
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