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Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Klicka här.

Hjorthagens bibliotek ‐ mötesplats för alla
Som Hjorthagsbornas vardagsrum! Så beskriver bibliotekarien Sirpa
Laurila sin arbetsplats på Artemisgatan 30. Efter tio år har hon lärt
känna sina låntagare och vet att böckerna som går hem i stugorna är...
Ja vad då?
Läs vår intervju med Sirpa!

Samråd om Kolkajen 12 maj‐23 juni

Norra Djurgårdsstadsloppet 15 maj

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett
detaljplaneförslag som innebär att området
kring Kolkajen i Hjorthagen utvecklas med ny
stadsbebyggelse.

Söndagen den 15 maj kan du vara med och
springa Norra Djurgårdsstadsloppet som är öppet
för alla. Stockholms stad finns på plats vid
Hjorthagens IP mellan kl 12‐15 och berättar om
Norra Djurgårdsstaden och de planer som finns
för området.

Samråd pågår 12 maj‐23 juni och samrådsmöte i
form av öppet hus hålls den 26 maj.
Läs mer om samrådet

Anmäl dig till Norra Djurgårdsstadsloppet

Odlingslådorna är på plats

Stadsvandring tisdag 17 maj

Stadsodling erbjuds i år på tre platser i Norra
Djurgårdsstaden: Motalaparken, Älgpassgatan,
och Fågelhundsgatan. Platser finns kvar!
Intresseanmälan till låda görs till föreningen
direkt på hjorthagsodlarna@gmail.com

Välkommen på en gratis guidad visning med
internationell blick tillsammans med Camilla
Edvinsson och Bo Hallqvist. Vi ses vid
Hjorthagstorget 17 maj kl 18.30!

Mer info
Läs mer

Förskolan Ferdinand öppnar

Resultat från hållbarhetsarbetet

I augusti öppnar en privat förskola med lekplats
på taket i Norra Djurgårdsstaden. När
förskolebarnen har gått hem får vem som helst
komma och leka.

I hållbarhetsredovisningen för 2015 kan du
läsa om hur projektet arbetar systematiskt med
krav och uppföljning för att nå högt satta
hållbarhetsmål, hur vi arbetar med tävlingar,
innovationsupphandling och forskning och
utveckling för att kunna ligga i framkant.

Läs artikel i Östermalmsnytt

Läs mer

Containerverksamhet i Frihamnen
flyttas till Norvik

Tips för grön matlagning på
Hållplatsen

Nu är det klart att Stockholms Hamnar under
2016 kan påbörja bygget av nya
containerhamnen strax utanför Nynäshamn. Det
innebär att verksamheten med containrar, gods
och hamnsspår kan flytta från Frihamnen om
fyra år och ersättas med bostäder och kontor.

Kocken Karin Lundström från Sandöns förskola
gästar "Hållplatsen" torsdag den 26 maj. Barn
och vuxna får utforska smak, doft och textur på
frukt och grönsaker.

Läs mer

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
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