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Norra Djurgårdsstaden får pris för bästa hållbara
stadsutvecklingsprojekt
Norra Djurgårdsstaden får pris för bästa hållbara
stadsutvecklingsprojekt. Priset delades ut på FN:s klimatkonferens i
Paris av C40, Cities Climate Leadership group, ett nätverk med stora
engagerade städer runt om i världen.

Läs mer

Med blicken på den stora världen
Värtahamnen byggs om för att skapa en modern
hamnanläggning och plats frigörs för nya
stadskvarter som är en del av stadsutvecklingen
Norra Djurgårdsstaden. 

Projektchefen för Värtahamnen på Stockholms
Hamnar, Per Ling‐Vannerus, tar med oss på
miljöpromenad i Värtahamnen kring LED‐
lampor, prefabricerade byggdelar och
överraskande lite buller och fäster samtidigt
blicken på den stora världen.

Läs mer

Utställning om Reflow
Reflow är en utställning om hur Norra
Djurgårdsstaden arbetar med stadens olika
kretslopp för att återanvända och spara
resurser. 

Utställningen är öppen i Stockholmsrummet fram
till februari.

Läs mer om utställningen

T‐banan i fokus på trygghets‐
vandringen
Framkomligheten till och från T‐banestationen
Ropsten mot Hjorthagen engagerade deltagarna
på trygghetsvandringen den 19/11.

Läs minnesanteckningarna

Hållbar sopsugsterminal
I ett bergrum under gasverksområdet är bygget
av den permanenta sopsugsterminalen i full
gång. Den nya terminalen och systemet planeras
för att uppnå bästa hållbarhet.

Läs om sopsugens funktioner
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Högt engagemang i
Västra

Läs referatet från forumet

Film från Ljusevent i
Gasverket

Se filmen och bilder

Ny mötesplats för
hållbar utveckling

Hållbar julstämning den 16/12

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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