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Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Klicka här.

Ekbladets redaktör är engagerad i
sitt bostadsområde

Bonnier Fastigheter får
markanvisning i Södra Värtan

Det var närheten till innerstaden och naturen
som fick Stefan Killander och hans fru att flytta
från Lidingö till Norra Djurgårdsstaden. Nu har
de bott drygt två år på Taxgatan i den första
etappen. Stefan driver den lokala nättidningen
Ekbladet och är med i HIND ‐ Hjorthagens
Intresseförening i Norra Djurgårdsstaden.

Markanvisning för tre fastigheter i Södra Värtan
går till Bonnier Fastigheter. Två av fastigheterna
ligger i anslutning till Värtabassängen och den
tredje fastigheten ligger intill Södra Hamnvägen.

Läs mer om hans engagemang

Läs mer

Stort internationellt intresse för
Norra Djurgårdsstaden

Stadsodling ‐ något för dig?

4000 besökare från 43 olika länder deltog vid
våra guidade visningar av Norra Djurgårdsstaden
under 2015. Tisdag 17 maj erbjuds rundturen för
boende – en chans för dig att upptäcka ditt
närområde på ett nytt spännande sätt!
Läs om vad som imponerar

En förening för stadsodling håller på att bildas.
Anmäl ditt intresse så kan du bli en av dem som
får odlingslåda 2016.

Så funkar stadsodlingen

På gång i Värtahamnen

Byggherrar visar bra resultat

I Värtahamnen är det full fart inför
driftsättningen av den nya
passagerarterminalen i sommar. Parallellt med
arbetet inne i Värtaterminalen görs mark‐ och
vattenarbeten. Läs mer om vad som händer i
utvecklingsprojekt Värtan just nu.

I uppföljningsrapporten kan du läsa en
sammanställning av resultaten som samlats in
från byggherrar i uppföljningsprocessen.

Läs mer

Läs mer

Välkommen på Klädbytardag!

13,3 miljoner till nya klimatprojekt

Vill du uppdatera din garderob utan att det
kostar skjortan? Besök Folkkulturcentrum i
Hjorthagen torsdag 28 april och byt bort kläder
du tröttnat på mot piggare plagg.

Norra Djurgårdsstaden har beviljats 13,3
miljoner kronor i klimatinvesteringsmedel för
projekt som en mobil återbrukscentral, och
masshantering med sjötransport och
cykelparkering i Gasverket.

Läs mer om hur det går till

Läs mer

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 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.

