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Nio av tio tycker att Norra Djurgårdsstaden är
en bra plats att bo på
Norra Djurgårdsstaden är en bra plats att bo på. Det visar senaste
boendeundersökningen där fler än nio av tio anger att de är mycket eller
ganska nöjda med att bo i området. Mest positivt är tillgången till parker
och naturområden och kvalitén på utemiljön, samtidigt skulle
kulturutbudet och tillgången på mötesplatser inomhus kunna förbättras.

Läs en sammanfattning eller hela undersökningen

Ny markanvisning av platsen för
Gasklocka 3 och 4 påbörjad
Gasklocka 3 och 4 ska markanvisas genom
anbudsförfarande. Detaljplanen möjliggör en
byggnad på 90 meter från markplan där
Gasklocka 4 (plåtklockan) tidigare stod. Huset
kommer att kunna rymma ca 320 lägenheter och
lokaler för verksamheter och en förskola i
bottenvåningarna. Gasklocka 3 (fackverk) är
planlagd för kulturändamål.

Stockholms stad går vidare med landmärke

Hållbarhetsredovisning 2019 för
Norra Djurgårdsstaden är här
Norra Djurgårdsstaden är idag lika mycket en
dynamisk del av en levande stadsdel som ett
spännande stadsutvecklingsprojekt.
Innovationsprojekt i området fick i fjol 18,5
miljoner kronor i statliga anslag medan
boendeundersökningen visar att 9 av 10 av dem
som flyttat hit trivs i området. Mer siffror finns i
rapporten 

Årets hållbarhetsredovisning i sammanfattning
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Hjortgläntans lekplats färdig för
sommarlek och parkhäng
Hjortgläntans lekplats är färdigbyggd och öppen
för lek. Det finns gungor och rutschkana för de
små barnen samt en öppen yta för de äldre med
klätterställning. Det finns även en grillplats och
sittgrupper för att äta matsäck. I anslutning till
lekplatsen finns en konstgräsplan. Besök gärna,
utforska och hjälp varandra att hålla avstånd!

Mer om Hjortgläntans lekplats

Bobergsskolan röstades fram
som årets skolbyggnad 2020
Med en fin balans mellan det historiska och det
moderna hittar du Bobergsskolan. En spännande,
rik och mångfaldig värld av olika utrymmen och
inspirerande detaljer. Juryns motivering
matchades av tillräckligt många entusiastiska
röster för att ta hem priset. På tävlingens
hemsida finns en mängd fakta och bilder.

Juryns motivering och röster från omröstningen

Sommarens pågående arbeten
Finplanering i Brofästet, sprängningsarbeten vid
Gasverksvägen, markrening i Ropsten och vid
Lidingöbanans hållplats utförs arbeten för att
ansluta den nya bron till Lidingö.

Mer om pågående arbeten på Stockholm växer

Ny cykelbana i Värtahamnen
En ny tillfällig gång- och cykelbana anläggs från
Värtan till Frihamnen, ungefärlig sträckning
inritad i kartan. Arbetena påbörjas under
sommaren.

Mer Värtahamnen i senaste informationsbrevet
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Har du hittat nyhetsbrevet någonstans?
Har du hittat det någon annanstans än i din egen inbox? Då borde du skaffa en egen prenumeration.

Klicka här för att prenumerera på lagom mycket nytt sex gånger om året.

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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