
Nyhetsbrev september 2015 Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Klicka här.

Intervju med ledande miljöforskare om hållbar
stadsutveckling
Josefin Wangel är lektor i Hållbar stadsutveckling på KTH, vid
avdelningen för miljöstrategisk analys. Hon forskar och undervisar inom
ämnet och är en ofta anlitad föreläsare. Hon ger här sin syn på arbetet
som bedrivs i Norra Djurgårdsstaden och i andra stadsutvecklingsprojekt
med hållbarhetsfokus.

Intervju med Josefin Wangel

Dialog om nya allmänna platser
Vi vill få in dina förslag på hur vi ska planera
kajstråken, vattenarenan och stadsparken m.m.
i Kolkajen‐ Ropsten. Du kan delta i dialogen
online fram till den 30 september.

Läs mer

På väg mot bilfria fastigheter?
Cykelpooler, cykelbud, flexibla varutransporter,
elbilsladdare och platseffektiva cykelställ.
Lösningarna för att minska biltrafiken och ge
plats för människor och stadsliv var många vid
senaste Forumet.

Läs mer

Omläggning av Gasverksvägen
I september börjar arbetet med att
Gasverksvägen ska få en ny sträckning.
Samtidigt inleds markrening i Gasverket.

Illustration och information om arbetena

Läs om Gasverket

Följ med på honungsslungning!
Torsdag den 17/9 kl 18.00 är du välkommen att
delta då vi tillsammans med Bee Urban slungar
årets honung. Patrick Smith deltog förra året ‐
kommer du i år?

Mer info och anmälan
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Förskolan Ängsklockan öppnar
I oktober välkomnar förskolechef Birgitta
Blomkvist de första barnen på nya förskolan
Ängsklockan på Hårdvallsgatan 19.

Mer info och karta

Barnvagnsvandring torsdag 1/10
Mindfulness med barnvagn ‐ det är idén bakom
höstens första tematräff i Norra
Djurgårdsstaden. Östermalms
stadsdelsförvaltning bjuder in alla
promenadsugna kl 9.30, start på Jaktgatan 6.

Läs mer

Markanvisning för 200 hyresrätter
Den första markanvisningen i Södra Värtan går
till Wallhull och markerar att utvecklingen av
Norra Djurgårdsstaden går in i en ny fas.
Markanvisningen omfattar 200 hyresrätter och
en förskola.

Läs mer

Omvärldsspaning
Genom att medverka i konferenser får
Stockholms stad ta del av nya kunskaper kring
hållbar stadsutveckling. Här ett referat om
Vancouvers hållbarhetsarbete som ska göra
Vancouver till världens grönaste stad 2020.

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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