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1600 lägenheter planeras i Södra Värtan
Detaljplanen för Södra Värtan innehåller cirka 1 600 lägenheter och
inflyttning i området påbörjas 2020. Markanvisningar sker i två etapper,
och i år startar en markanvisningstävling om 650 lägenheter.

Läs mer om Södra Värtan

Stockholm finalister i C40 Awards
Stockholm är en av finalisterna i tävlingen C40
Cities Awards och är nominerade med projektet
Norra Djurgårdsstaden i kategorin hållbara
stadsdelar. Tävlingen belönar projekt som bidrar
till minskad klimatpåverkan och utsläpp och
förbättrar hållbarheten. Vinnarna kommer att
utses i Paris den 3 december 2015.

Läs mer om C40 Cities Awards

Mårten Castenfors medverkar på
temakväll 21/10
Välkommen till Folkkulturcentrum onsdag den 21
oktober kl 18.30! Mårten Castenfors, chef för
Liljevalchs och Stockholms konst, berättar om
konst och mötesplatser i Norra Djurgårdsstaden.

Läs mer om programmet

Hållbara kartan
Stockholms byggnader och miljöer är fulla av
innovativa lösningar som inte alltid syns från
utsidan. Nu finns dessa lösningar samlade i en
internetbaserad 3D‐karta. I dagsläget finns
cirka 20 objekt med från Norra Djurgårdsstaden.

Läs om Hållbara kartan

Återvinningscentral blir mötesplats
Fram till den 18 oktober kan du besöka
framtidens återvinningscentral i Norra
Djurgårdsstaden. Här kan du lämna in kläder och
prylar, bygga om dina möbler, ta en fika och prata
med hållbarhetsexperter.

Läs mer om framtidens återvinningscentral
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Dialogförslag om
Kolkajen‐Ropsten 

Läs om inkomna förslag från
dialogen om allmänna platser

Arvid, 5 år, designar
årets honung

Läs om tävlingen och vinnaren

Hållbara lösningar
visades på
fastighetsmässa

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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