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Ann testade lokala trafiklösningar i dataspel
I början av september arrangerades en workshop i Norra Djurgårdsstaden
för att diskutera och experimentera med olika trafiklösningar med hjälp
av datorspelet Cities: Skylines från Stockholmsbaserade spelföretaget
Paradox Interactive. Spelet har blivit en global succé med över två
miljoner sålda licenser. 

Ann Edberg som bor i Norra Djurgårdsstaden och deltog i workshopen
berättar om hur hon upplevde spelet. 

Läs mer om workshopen och dataspelet

Kom förbi och återbruka
”Pop-up Återbruk”, en mobil återbrukscentral,
besöker Norra Djurgårdsstaden den 22-23
oktober kl.10-16, Bobergsgatan/Älgpassgatan.
Här kan du lämna in kläder, prylar och möbler
som någon annan kan ha användning för.

Läs mer om Pop-up Återbruk

Pågående arbeten i höst
Finplanering av gator och färdigställande av
Storängstorget pågår i etapp Västra.
Busshållplatsen ”Gasverket” färdigställs i oktober
och rivningen av plåtgasklockan kan preliminärt
börja i oktober-november 2016.

Läs mer om arbetena

Inventering av återvinningsrum
Under sommaren påbörjade Stockholms stad en

Fynda eller ge dina prylar en andra
chans i Köp- och säljgruppen på
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inventering av återvinningsrummen i första
etappen. Den genomfördes för att inhämta
kunskap om hur väl Stadens avfallsstrategi följs.
Strategin biläggs stadens avtal med byggherrarna
och förmedlas till boende vid inflytt.

Överlag var resultatet bra. Det upptäcktes på
något håll att det saknades möjlighet att
återvinna på vissa fraktioner, och dels fanns det
de som sorterade ut fraktioner som skall gå i
sopsugen. På följande länk finns information om
hur olika fraktioner ska hanteras. 

Läs broschyren "Dina Sopor-en resurs i Norra
Djurgårdsstaden

Facebook
Du har väl inte missat att Hjorthagen och Norra
Djurgårdsstaden har en alldeles egen Köp- och
Säljgrupp på Facebook? Där kan alla som bor i
området lägga upp prylar som man önskar köpa,
sälja eller skänka. På kort tid har gruppen blivit
succé med över 800 medlemmar och en ständig
ström av saker som byter ägare.

Läs mer

Lekfull stadsplanering för barn och
vuxna i Ekorrparken
Ungefär 200 personer, barn och vuxna, samlades
på lekplatsen i Ekorrparken en eftermiddag i
september för att leka, skapa och ge sin bild av
Norra Djurgårdsstaden. Aktiviteten var ett led i
stadens arbete att få med barnens perspektiv i
stadsplaneringen

Läs mer

Nya flygbilder
Se senaste flygbilderna över Hjorthagen, Södra
Värtahamnen, Frihamnen och Loudden.

Se bilder här

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 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
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