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Vatten som resurs – att planera
för kraftiga regn och skyfall
Under sommaren har det varit flera kraftiga regn
och med ett förändrat klimat förväntas de öka.
För att minska risken för översvämningar och
skador vid kraftigt regn är den tidiga planeringen
av ett nytt område viktig. Landskapsarkitekten
Gösta Olsson berättar mer om hur regnvattnet
tas omhand i Norra Djurgårdsstaden och blir en
viktig resurs.

Så planerar vi för stora mängder regn och skyfall

PARK(ing)Day i Frihamnen 18
september
På lördag förvandlas parkeringsplatserna på
Frihamnstorget till en park. Under dagen skapar
privatpersoner, företag och organisationer
innehåll på parkeringen. Vi är på plats med vår
modell som visar utvecklingen av Norra
Djurgårdsstaden och deltar i samtalet "Kultur i
mellanrummen - hur kan vi skapa en mer levande
stad?"

Läs mer om vår medverkan

Påverka utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden!
Driver du verksamhet i Norra Djurgårdsstaden eller på Östermalm?
Välkommen till en digital företagsdialog den 1 oktober med Stockholms
stad där du kan påverka utvecklingen av näringslivet på Östermalm.
Utöver lokala företagare möter du representanter från Stockholm Business
Region, Östermalms stadsdelsnämnd, Östermalms stadsdelsförvaltning,
stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och trafikkontoret.

Läs mer och anmäl dig

https://www.anpdm.com/newsletterweb/47405C4A7744475F4770494A59/4443594070474B5B437341475A4A71
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https://vaxer.stockholm/nyheter/2021/09/regnvatten-som-resurs---sa-planerar-norra-djurgardsstaden-for-stora-mangder-regn-och-skyfall/
https://vaxer.stockholm/nyheter/2021/09/norra-djurgardsstaden-deltar-i-parking-day-189/
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https://start.stockholm/aktuellt/kalendarium/2021/10/foretagsdialog-ostermalm/
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Open House Stockholm
Arkitektur och hållbarhet. Den 2-3 oktober deltar
Norra Djurgårdsstaden i den årliga
arkitekturfestivalen Open House Stockholm. Då
öppnas några av stadens spännande byggnader
och platser upp för gratis visningar. Programmet
presenteras inom kort på festivalens webbplats
och platserna är begränsade.

Hitta programmet och anmäl dig hos Open House

Ny lekplats på berget
Under sommaren öppnade en ny lekplats vid
stigen från Förskolan Anna upp på berget. Här
finns klätterställning och fjädergungor. Just nu
pågår plantering av träd och växter i parken.
Stigen som nu endast går fram till utsiktsplatsen
över Hästhagsparken kommer att förlängas till
parkleken Hjorthagsgläntan i etapp Jackproppen.

Studenter på besök i Norra Djurgårdsstaden
I augusti besökte nyantagna studenter från KTH Norra Djurgårdsstaden.
Samhällsbyggnadslänken hade förlagt sin studiedag här och tillsammans
med bland annat Stockholmshem, Stadsutvecklarna i Värtahamnen och
OBOS visade vi runt blivande arkitekter och ingenjörer.

Samhällsbyggnadslänken är en förening för samverkan mellan KTH och
företag, myndigheter och organisationer inom samhällsbyggnadsområdet.

Gå med i medborgarpanelen
Vill du vara delaktig i utvecklingen av Stockholm?
Som medlem i stadens digitala medborgarpanel
får du några gånger per år tycka till om
stadsutvecklingen. Frågorna kan handla om allt
från bostadsbyggande till hur vi kan leva
hållbart. Resultat från varje genomförd
frågeomgång till panelen återkopplas på webben
och det är alltid frivilligt att delta.

Så går du med i medborgarpanelen

Återvinn dina växter
Med hösten på ingång kan det vara dags att rensa
bort växtavfall från terrasser och balkonger.
Stockholm Vatten och Avfall har en tjänst där
växtavfallet hämtas från fastighetens miljörum.
Då slipper var och en åka till
återvinningscentralen med blommor, ris och löv.
Tjänsten tecknas av ansvarig för
bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren.

Läs mer om kostnad och hur det fungerar

https://www.openhousestockholm.com/
https://www.openhousestockholm.com/
https://vaxer.stockholm/besok-oss/medborgardialog-och-samrad/medborgarpanel/
https://vaxer.stockholm/besok-oss/medborgardialog-och-samrad/medborgarpanel/
http://www.svoa.se/nds-vaxtavfall
http://www.svoa.se/nds-vaxtavfall


Framflyttad sprängstart för
tunneln i Hjorthagsberget
På grund av att upphandlingen ännu inte är klar
har tidplanen förskjutits. Sprängningsarbetena är
nu planerade att börja allra tidigast i november
2021, och beräknas pågå i 3–4 månader. På
webbsidan finns mer information om
tunnelarbetena och möjlighet att anmäla sig till
informationsmejl om dessa.

Följ arbetet och anmäl dig ditt informationsmail

Pågående arbeten vid
Hangövägen i Värtahamnen
Markarbeten pågår vid Hangövägen för att dra
ledningar under marken. Med anledning av detta
stängs Hangövägen och delar av Andra och Fjärde
Bassängvägen av fram till slutet av 2022.

Läs mer om pågående arbeten

Vad är detta?

https://vaxer.stockholm/omraden/norra-djurgardsstaden/pagaende-arbeten/hjorthagsberget/
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Nyhetsbrevet vänder sig till dig som bor eller arbetar i Norra Djurgårdsstaden. Eller som helt enkelt är
intresserad av området. Nyhetsbrevet 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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http://flickr.com/norradjurgardsstaden
https://vaxer.stockholm/omraden/norra-djurgardsstaden/nyhetsbrev/
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