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Markanvisningen för Gasklocka
3 och 4 är avgjord
Bostadsutvecklaren OBOS genom sitt dotterbolag
Kärnhem Bostadsproduktion AB står som vinnare i
markanvisningstävlingen för Gasklocka 3 och 4.
Markanvisningen för Gasklocka 4 gäller ca 320
lägenheter och byggnaden blir ett nytt
landmärke i Stockholm. Fackverket till Gasklocka
3 står kvar och planeras för kulturändamål.

Huset Gasklockan genomförs av ny byggaktör

Loudden – från oljehamn till ny
stadsdel
Innan Loudden börjar bebyggas 2025, med
bostäder, kontor och publika verksamheter ska
området planläggas, saneras och byggnader ska
rivas, vilket är arbeten som pågår just nu. Hör
om det pågående arbetet i området, som varit
en viktig hamn för transport av olja och bensin i
Stockholmsområdet under nästan 100 år.

Detta händer i Loudden

Stort tack för visat engagemang i enkät om
gröna gårdar
I oktober bad vi boende i Hjorthagen att i en enkät berätta om sin
upplevelse av den egna bostadsgården och utemiljön. Engagemanget var
stort och över 300 personer deltog. Resultatet visar att de flesta är nöjda
med sin gård och att de främst används för lek och umgänge. 

Läs mer om resultatet
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Ny visionsfilm för Värtahamnen
I Värtahamnen växer en ny blandad stadsmiljö
fram med cirka 1 700 bostäder och 20 000 kontor.
Nu har regissörer, skådespelare, kompositörer,
arkitekter och fastighetsägare skapat en bild av
framtiden. Filmen är ett samarbete mellan
Stockholms stad och Stadsutvecklarna i
Värtahamnen.

Upplev Stockholms nya stadsdel på tre minuter

Första detaljplanen för Södra
Värtahamnen godkänd
Utvecklingen av Värtahamnen innebär en
omfattande förändring av området som blir en ny
entré till Stockholm från sjösidan. Nu är den
första detaljplanen för Södra Värtahamnen
godkänd i stadsbyggnadsnämnden och omfattar
fem kvarter i områdets norra del. 

Detaljplan i Södra Värtahamnen godkänd

Vinterns pågående arbeten
Markreningen i anslutning till Gasklocka 3 och 4
och Ropsten fortsätter. Finplaneringen längs med
norra sidan av Bobergsgatan är nästan klar. I
Värtahamnen pågår ledningsarbeten på Andra
Bassängvägen.

Läs mer om pågående arbeten

Lämna julgranen på rätt plats
När julen är slut och granen börjat barra lämnar
du granen till Stockholm Vatten och Avfall.
Insamlingsplatser för julgranar är märkta med en
grön skylt med en gran på. Det finns även
tillfälliga insamlingsplatser där du kan lämna
granen direkt till en sopbil. I Norra
Djursgårdsstaden kommer det finnas en fast och
en tillfällig insamlingsplats. Du kan även lämna
granen på en återvinningscentral.

Här kan du lämna julgranen
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Vad är detta?
Nyhetsbrevet vänder sig till dig som bor eller arbetar i Norra Djurgårdsstaden. Eller som helt enkelt är
intresserad av området. Det är ett samarbete mellan stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden och
Östermalms stadsdelsförvaltning.

Kontakta oss om du har synpunkter på innehållet eller idéer om vad vi ska uppmärksamma i nyhetsbrevet. 
Mejla till norradjurgardsstaden@stockholm.se.

Följ oss på Facebook
facebook.com/norradjurgardsstaden

Bilder från utvecklingsprojektet
flickr.com/norradjurgardsstaden
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