
Nytt om Norra Djurgårdsstaden, september 2020 Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Klicka här för att öppna i webbläsaren.

Gasverksdagen 2020 blir digital
Den 17 oktober är det dags för årets version av
Gasverksdagen. I år är dock det mesta digitalt
och online. Vi kommer att visa upp mer av
Gasverket och låter dig titta in bakom staket,
plank och tegelväggar, från din dator, telefon
eller surfplatta. Det blir premiärvisning av en
inspelad guidning bland hus och platser som ännu
inte går att besöka. Mer information inom kort.

Event att följa på Facebook

Tyck till om popup-park
En popup-park planeras mellan Brofästet och
Kolkajen. Syftet är att erbjuda aktivitet och
vistelse i väntan på att arbetena runtomkring blir
klara. I förslaget finns olika typer av ytor för
aktivitet och parken kan förändras och möbleras
om över tid. Välkommen att ta del av förslaget
och att lämna idéer och synpunkter kring parken.
Enkäten är öppen fram till 30 september.

Tänk till om popup-parken

Biblioteket öppnar i nya lokaler den 1 oktober
Snart slår portarna upp till biblioteket på Bobergsgatan 81-83. Här kan
du ta del av ett rikt programutbud och pedagogisk verksamhet med
filmvisningar, aktiviteter för förskola och skola, språkcafé och läsecirklar.
"Vi vill arbeta med program som riktar sig till samtliga målgrupper. Det
bor både många barn och äldre människor i området. Vi ser fram emot
både nya program och att ta tillvara på initiativ som redan funnits på
Hjorthagens bibliotek", säger Annika Malmborg, enhetschef på
Stockholms stads kulturförvaltning.

Läs intervjun med Annika Malmborg [artikel publiceras med utskick]
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Gå med i stadens
medborgarpanel
Som medlem i medborgarpanelen kan du vara
delaktig och tänka till om stadsutvecklingen. Du
får 4–8 frågeomgångar per år via e-post. Svaren
ger Östermalms stadsdelsförvaltning mer kunskap
och bättre underlag när de utvecklar ditt
närområde. Välkommen att vara med!

Anmäl dig till medborgarpanelen

Följ med SVT upp på taket till
Stockholms energisnålaste hus
Visste du att Stockholms första flerbostadshus
som producerar mer el än vad det använder
under ett år ligger i Norra Djurgårdsstaden? Tak
och fasader täcks med 730 kvadratmeter
solpaneler. Som komplement används bergvärme
och spillvärme.

Följ med upp på taket

Fullskalig prototyp av förslag
för tegelgasklockornas tak
Utanför projektkontoret på Bobergsgatan kan du
se en modell av hur nya tak på tegelgasklockorna
kan komma att byggas. Taken är utslitna och det
är viktigt att anpassa utformningen både till
gammal arkitektur och nutida byggnormer. För
att visualisera den nya konstruktionen har man
tagit fram en prototyp. Den ska så långt som
möjligt efterlikna den befintliga från 1893.

Vattenskada försenar invigning
av Hjortgläntans lokaler
En omfattande vattenskada fördröjer den
planerade invigningen av Hjortgläntans öppna
förskola och parklek. Arbetet med torkning och
återställning av lokalerna pågår. Verksamheterna
beräknas öppna under senhösten 2020.
Lekplatsen utanför är däremot i bruk sedan
sommaren, med gungor, klätterställningar och
sandlåda.
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Höstens pågående arbeten från
Hjorthagen till Värtahamnen
Aktuellt just nu är trafikomläggning vid
Bobergsgatan, utegym vid Husarviken och
markrening i skogen vid gasklockorna. Arbetena
fortsätter också med Gasverksvägen, i etappen
Brofästet samt i Värtahamnen.

Läs mer om pågående arbeten

Nytt för plastförpackningar i
sopsugen – med eller utan påse
Har du observerat förändringen? Nu kan du lägga
tomma plastförpackningar i sopsugsnedkastet på
två sätt – samla dem i en plastpåse eller lägg
dem löst direkt i nedkastet. Du väljer själv vilket
som passar dig bäst.

Så kan du bidra till en mer hållbar livsstil

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.
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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

Länk till tidigare nyhetsbrev Nej tack, jag vill inte ha fler nyhetsbrev
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