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Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Klicka här.

Norra Djurgårdsstaden bjuder på ljusevenemang i
Gasverket
Stockholms stad nominerade gasklockorna i Norra Djurgårdsstaden och
blev vinnare av ÅF Lighting internationella ljustävling tidigare i år. Vi
bjuder därför in till ett ljusevenemang som går av stapeln på kvällen
den 26 november.
Läs mer om ljusevenemanget

Ny färdväg för gående och cyklister

Trygghetsvandring 19/11

Från och med februari 2016 stängs gång‐ och
cykelvägen som går längs Gasverksvägen och
upp till Hjorthagens IP. Detta beror på arbeten i
området. En alternativ väg till tunnelbanan är via
Böcklingbacken eller längs med Bobergsgatan till
Ropsten, där buss 55 trafikerer upp till gamla
Hjorthagen.

Välkommen att delta på trygghetsvandring
tillsammans med representanter från staden,
polisen och BRÅ. Vi ses vid Kontorsvillan kl 17.00
och avslutar vid Böcklingbacken. Vi visar hur du
kan gå när gång‐ och cykelvägen stängs vid
gasklockorna.

Mer information och illustration

Inbjudan med karta

På gång i Värtahamnen

Grön Flagg på Sandön!

Fartygen till Finland och Tallinn har nu flyttat ut
till de helt nya kajerna i Värtahamnen. Snart
påbörjas nästa etapp ‐ arbetet med att fylla igen
delar av den inre hamnbassängen.

Kocken Karin Lundström är nöjd ‐ förskolan
Sandön certifieras med Grön Flagg. Att väcka
barnens nyfikenhet på frukt och grönsaker är ett
viktigt inslag i måltidspedagogiken.

Läs mer

Läs vår intervju

Reflow – så fungerar stadens dolda
flöden

Vattenskulptur av Jeppe Hein

Utställningen Reflow är öppen i Stockholms‐
rummet som pågår fram till februari. Det är en
utställning om hur Norra Djurgårdsstaden arbetar
med stadens olika kretslopp för att återanvända
och spara resurser.

Torget i "Västra" får en skulptur av den kände
danske konstnären Jeppe Hein. Mårten
Castenfors på Stockholm konst tror att den
kommer att bli en mötesplats och symbol för
Norra Djurgårdsstaden.

Läs mer om Reflow

Läs mer om konsten

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.

Läs mer

Följ oss på Facebook
facebook.com/norradjurgardsstaden

Länk till tidigare nyhetsbrev

Bilder på utvecklingsprojektet
flickr.com/norradjurgardsstaden
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