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Byggstart för Gasverket
Den första detaljplanen för Gasverket i Stockholm har vunnit laga kraft.
Det innebär att Stockholms stad nu kan påbörja arbetet med att
omvandla Gasverket från stängd industri till öppen stad. Gasverket
med sin unika miljö och utbud av kultur och service kommer att bli en
central del i utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden och ett av
Stockholms självklara besöksmål

Läs mer

Ny färdväg för gående och cyklister
Gång‐ och cykelvägen längs med Gasverksvägen
och upp till Hjorthagens IP stängs av inom kort.
Detta beror på arbeten i gasverksområdet. En
alternativ väg till tunnelbanan är via
Böcklingbacken eller längs med Bobergsgatan till
Ropsten, där buss 55 trafikerar upp till gamla
Hjorthagen.

Mer information och illustration

Kemikaliesmart förskola tema på
Hållplatsen
Hur arbetar förskolorna för att bli mer
kemikaliesmarta? Och vad kan du själv göra för
att minimera kemikaliska risker i hemmet?
Kom och träffa Jenny Fäldt från
Kemikaliecentrum på mötesplatsen Hållplatsen på
förskolan Ängsklockan 18/2 kl 15‐17.30.

Läs mer

Tredje etappen klar för inflyttning
De första tjugo lägenheterna i tredje etappen
Norra 2 blir inflyttningsklara i slutet av februari
och till våren ytterligare 100 lägenheter. 

Läs mer om tredje etappen

På gång i Värtahamnen
Kajerna längs med Värtahamnens bassäng
renoveras för att bli moderna och funktionella.
Stockholms Hamnar har börjat arbetet med att
fylla massor och under mars börjar arbetet med
att installera de två spontväggarna.

Stockholms Hamnars arbeten i Värtahamnen
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Påverka din stadsdel
HIND (Hjorthagens Intresseförening i Norra
Djurgårdsstaden) är ett nätverk för dig som vill
påverka stadsutvecklingen. Kollektivtrafik,
kretslopp och digital plattform att stärka
lokalsamhället ‐ vad intresserar dig?

Bli medlem!

Hur är er mobiltäckning inomhus?
Fler upplever att det är svårt att få kontakt med
mobilnätet i energieffektiva byggnader. SP‐
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut arbetar
tillsammans med Energimyndigheten och andra
intressenter för att hitta lösningar. Stockholms
stad har varit med och drivit frågan. Tyck till
om hur du upplever mobiltäckningen inomhus
genom att svara på deras enkät här nedan.

Till enkät

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

Ladda ner PDF‐versionen här.
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