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2 000 bostäder byggs utmed vattnet i Kolkajen‐
Ropsten
2 000 nya bostäder och 70 000 kvm kommersiella ytor ska byggas i
Kolkajen‐Ropsten. En ö byggs ut i vattnet som möjliggör att fler
lägenheter får ett vattennära läge. Det planeras för utomhusbad,
båthamnar, parkområden, restauranger och caféer. 

Läs mer

Möt Sofia och Daniel
På höstens temakvällar och boendemöten får
du träffa Sofia Regnell och Daniel Edenborgh ‐
nyanställda på Östermalms stadsdelsförvaltning.

Läs mer

Ny miljöstation öppen
Norra Djurgårdsstaden blir först att testa en ny
dygnet runt‐öppen miljöstation för farligt avfall
och elavfall. Miljöstationen står på Bobergsgatan
vid gasverksområdets hus 8.

Läs mer

Nätstation med mångfaldig funktion
Den arkitektritade byggnaden blev nominerad i
tävlingen "Årets Stockholmsbyggnad".Den nya
nätstationen kommer att försörja större delen av
Hjorthagen Västra med el samtidigt som den
utgör ett vackert och informativt blickfång

Läs mer

Datacenter värmer staden
Datacenter med energiåtervinning etableras i
Norra Djurgårdsstaden av Fortum tillsammans
med internetleverantören Bahnhof. Datahallen
leder in värmen i stadens fjärrvärmenät, där
den används till uppvärmning av bostäder och
varmvatten.

Läs mer
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Visar vägen mot grönare stadsmiljö
Norra Djurgårdsstaden fortsätter att vara i
hetluften när utvecklingsprojektet C/O City
skalar upp och testar samt utvärderar nya
anläggningar som bidrar till gröna områden i
stadsmiljö. 

Läs mer

Resultat från hållbarhetsarbetet
I hållbarhetsredovisningen kan du läsa om
många av de erfarenheter vi har gjort i
projektet under de fem år som vi har arbetat
med hållbarhetsprofileringen. 

Läs mer

Nya flygbilder över Norra
Djurgårdsstaden

Läs mer

Glad sommar!
Under juli kommer vi som arbetar med Norra
Djurgårdsstadens hemsida, facebooksida och
som svarar på förfrågningar via mejl och telefon
att delvis vara på semester vilket innebär längre
svarstider.

Vi önskar er alla en riktigt solig och trevlig
sommar!

Här nedan här vi listat några användbara länkar.

Felanmälan gator, parker och torg
SL:s Kundtjänst

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
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