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Det unika ekbeståndet
Ekmiljöerna i Nationalstadsparken är bland de
största i norra Europa och har stor betydelse för
planeringen av Norra Djurgårdsstaden. Hittills
har 14 hektar multifunktionella grönytor anlagts i
Norra Djurgårdsstaden. Nya parker bevarar och
förstärker spridningskorridorer mellan
Hjorthagen och Nationalstadsparken.
Landskapsarkitekten Gösta Olsson, som arbetat i
stadsutvecklingsprojektet under flera år,
berättar mer om det strategiska arbetet med att
stärka ekmiljöerna.

Se filmen

Tegelgasklocka blir scen
I oktober tog Stockholms kommunfullmäktige
beslut om genomförande av scenen i
tegelgasklockan. För att bevara den
kulturhistoriska anläggningen, dess volym och
rymd kommer scenen ligga i en byggnad inuti
gasklockan. Innan scenen invigs är det flera
arbeten som ska ske. Nu pågår fönsterrenovering
och under våren kommer taket monteras ner och
ersätts med en replika när scenen är på plats.
Pophouse Entertainment Group kommer driva
verksamheten.

Läs mer

Så blir schaktmassor till nya gator
Sedan 2018 tar masslogistikcenter i Norra Djurgårdsstaden hand om
schaktmassor från projektet. Över 1 000 ton massor tas dagligen om hand,
vilket bidrar till både mindre transporter och ökad återanvändning. Vi
träffar Carina Hammarlund, driftchef på masslogistikcenter, som berättar
mer om verksamheten. "Mängden material vi tar emot ökar hela tiden och
idag tar vi emot lika mycket på en månad som vi tidigare gjorde på ett år"
berättar Carina Hammarlund.

Läs intervjun med Carina Hammarlund
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Ökat medborgarengagemang för
minskad klimatpåverkan
Exploateringskontoret, ElectriCity Innovation,
Hjorthagens intresseförening och LocalLife har
fått 1,4 miljoner kronor i finansiering av Vinnova
för att vidareutveckla en medborgardriven metod
för minskad energianvändning och
klimatpåverkan.

Läs mer om projektet

Vintertid även för bina -
rapport från bikupan
Är du nyfiken på hur bina vid Kontorsvillan på
Bobergsgatan 15 har det? I en rapport från
bikupan så får du veta hur säsongen har varit och
hur bisamhället förbereder sig inför vintern.
Bikupan drivs av Östermalms stadsdelsförvaltning
tillsammans med Bee Urban.

Rapport från bikupan

Invigning av Hjortgläntan
Hjortgläntans parklek och öppna förskola har
varit igång ett tag, men invigdes officiellt den 1
oktober med flaggspel, teaterföreställning och
tal av Andréa Hedin (M), ordförande i
Östermalms stadsdelsnämnd. Verksamheterna
håller öppet varje vardag och du är hjärtligt
välkommen!
För mer information, sök på "parklek" eller
"öppna förskolan" på stadens webbplats. 

Läs mer

50 000 färre lastbilstransporter
Ett långsiktigt samarbete med Region Stockholms
förvaltning för utbyggd tunnelbana har startat
för att återanvända bergmaterialet som blir när
tunnelbanan byggs ut. "Genom att använda
båttransport kan cirka 50 000 lastbilstransporter
sparas genom Stockholm city. Det möjliggör att vi
kan återanvända bergmaterial som utfyllnad i
Norra Djurgårdsstaden", säger Fredrik Bergman,
genomförandechef Norra Djurgårdsstaden.

Läs mer om samarbetet

Vart tar soporna vägen?
Välkommen på visning när vi öppnar upp sopsugsterminalen i Norra
Djurgårdsstaden. Här får du se var avfallet tar vägen efter att du lagt
dem i nedkasten och tips hur du undviker stopp. Träffa Stockholm Vatten
och Avfall och Envac som svarar på dina frågor.

När: tisdag 16 november, kl. 17–19 och lördag 20 november, kl. 13–15.
Var: i berget bakom Bobergsgatan vid hus 25, följ skyltning.

Mer om öppet hus
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Höstens pågående arbeten
Finplaneringen av Bobergsgatan fortlöper och
planeras vara klart till sommaren 2022. Även i
Gasverket Västra pågår finplanering kring de
byggnader där verksamheter redan har öppnat
eller snart ska öppna. 

Mer information om pågående arbeten

Lunchseminarium 12 november
om vatten och grönska
Imorgon bjuder vi in till det andra
lunchseminariet om hållbarhetsarbetet i Norra
Djurgårdsstaden. Den här gången fördjupar vi oss
i frågor som rör planeringen av vattnet och
grönskan i området.

Ta del av programmet och anmäl dig

Staden söker ankarbyggaktör till Valparaiso
Valparaiso i Värtahamnen ska markanvisas genom jämförelseförfarande.
Målsättning är att skapa ett tätt och levande område som binder samman
och skapar tydliga stråk till omgivande stadsrum, genom att bygga bort de
barriärerna som idag finns på platsen. Valparaiso ska bli ett blandat
område och kommer bli en del av det framväxande området Värtahamnen,
med kontor, kommersiella lokaler, handel, hotell, kultur och bostäder.

Läs mer
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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. 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
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