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Max och Matilda ‐ studenter med idéer
I sin studentlägenhet på 24 kvadrat trivs Matilda Weinstock och Max
Bäckström Blomqvist bra på Slåttervallsgatan. 
‐ Vi tycker nästan att vi bor stort och luftigt, efter att ha lämnat vår
andrahandslägenhet på söder som var 23 kvadrat! Närheten till naturen
och till stan är ovärderlig, säger Matilda. 
Matilda pluggar på KTH och har nyligen valt att engagera sig i HIND ‐
Hjorthagens Intresseförening i Norra Djurgårdsstaden.
‐ HIND är ett bra sätt för oss vanliga människor att påverka vår
närmiljö, tycker Matilda.

Läs mer om vilka frågor Matilda vill driva i Norra Djurgårdsstaden

Avstängning av gång‐ och cykelväg
Gång‐ och cykelvägen längs Husarviken stängs
av den 4 maj i höjd med Taxgatan vidare till
Ropsten.

Läs mer om avstängningen

Vett & etikett för hund och häst
Antalet möten mellan hund, häst och människa
ökar i takt med att Norra Djurgårdsstaden växer.
För att minska risken för olyckor informerar vi
lite extra i vår. Den 6‐7 maj erbjuds en minikurs
för hundägare på Ryttarstadion.

Läs mer

Gasklocka 1 blir musikhotell
En av Ferdinand Bobergs tegelgasklockor i Norra
Djurgårdsstaden restaureras och kommer att
inrymma ett musikhotell med en scen för upp till
1 000 personer.

Läs mer

Solenergitävling lockade 70 bidrag
Den internationella idétävlingen Stockholm Solar
Challenge lockade 70 kreativa bidrag från hela
världen. Syftet med tävlingen var att få in
förslag på hur solenergilösningar kan integreras
och synliggöras i stadsmiljö.

Läs mer om tävlingen
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Minnesanteckningar
från vår trygghets‐
vandring

Läs mer

Odla i vår! Var med i
utlottningen av årets
odlingslådor.

Läs mer

Finplanering av gator,
torg och parker pågår
i etapp Västra

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, 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

Bilder på utvecklingsprojektet

flickr.com/norradjurgardsstaden

Länk till tidigare nyhetsbrev Nej tack, jag önskar inte fler nyhetsbrev

Ladda ner PDF‐versionen här.
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