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Grattis Sara Lagerros och
Hållplatsen till pingvinpriset!
För sin ambition att lyfta barnens perspektiv och
göra dem till förändringsagenter i klimatarbetet
har Sara Lagerros, pedagogisk ledare på
Östermalms stadsdelsförvaltning, utsetts till
månadens klimatsmarta exempel och vunnit
Pingvinpriset i november 2016. Projektet
startade i Norra Djurgårdsstadens förskolor och
ska nu spridas till resten av Östermalm. 

Läs en intervju med Sara Lagerros

Välkommen på öppet hus för dig
som har flyttat in under året
Torsdag den 1 december bjuder vi till öppet hus.
Titta in en stund och lär känna dem som arbetar
med stadsdelen. Fråga om förskola, parker,
stadsodling, återvinning, hållbarhetsprofilen,
medborgarinflytande, samt pågående och
planerade byggarbeten. Testa dig med
energiquiz. På plats finns även lokala politiker
och föreningar, polisens brottsförebyggare,
bilpooler, företagsgruppen, och
Folkkulturcentrum. Drop-in mellan kl.18-20. Vi
ses på Kontorsvillan!

Läs mer om programmet här

Nytt forskningsprojekt invigdes av
näringsministern
Nya FoU-projektet Smart Energy City, där 150
familjer i Norra Djurgårdsstaden kan se och styra
sin energianvändning i realtid, invigdes den 17
november av näringsminister Mikael Damberg.
Ett världsunikt system har tagits fram som
kopplar bostadens apparater till det smarta
elnätet. Målet är att bättre förstå samspelet och
finna lösningar som gör det möjligt att använda

Samråd om nya bostadskvarter i
Ängsbotten
Nu visas förslaget om 500 bostäder, varav 290
studentlägenheter i etapp Ängsbotten.
Samrådet pågår fram till den 17 januari 2017 i
Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten,
Fleminggatan 4. 

Öppet hus om förslaget hålls 15 december
kl. 17.00–19.00 i Medborgarhuset i Hjorthagen,
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el, vatten och värme på ett smartare sätt i
hemmet.

Läs mer

Artemisgatan 19.

Läs mer om samrådet

Hälsa på hos Convictus Bryggan i
Hjorthagen
Convictus Bryggan på Midskogsgränd i Hjorthagen
når dagligen 30-50 hemlösa. Tisdagen den 29
november kl 18–19.30 bjuder Östermalms
stadsdelsförvaltning in till en temakväll där du
får veta mer om verksamheten. Alla som bor i
området eller bara är intresserade är hjärtligt
välkomna! 

Läs mer

Södra Värtan nominerad till
planpriset
Planpriset delas ut vartannat år och 2016 är fem
projekt nominerade. Av de fem projekt som har
nominerats är fyra nya stadsdelar, större
områden med mycket variation, byggherrar av
olika storlekar, medborgardialog och ett
integrerat plan- och markanvisningsarbete.

Läs mer

Pågående arbeten
Den planerade rivningen av plåtgasklockan har
försenats och beräknas komma igång om cirka 
3-6 månader och därefter följer
markreningsarbeten.

Byggnation av gång- och cykelväg pågår på
Madängsgatan i andra etappen Västra samt
färdigställande av Storängstorget.

Ombyggnationen av Södra kajen i Södra Värtan
har nu startat.

Läs mer om arbeten i området

Värtaterminalen invigd
Den 18 oktober var den officiella invigningen av
den ombyggda Värtahamnen och den helt nya
Värtaterminalen. De sista arbetena i och runt
hamnbassängen pågår året ut och den gamla
Siljaterminalen har nu rivits. När alla fem
kajerna är klara i början av 2017 kommer även
Tallink Siljas båt till Riga att gå från
Värtahamnen.

Läs mer
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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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