
Om hållbarhetsarbetet i Norra Djurgårdsstaden, juni 2021 Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Klicka här för att öppna i webbläsaren.

Monster för ökad återvinning
I maj dök tre figurer upp vid sopsugen i kvarteret
Hornslandet. Installationen är en del av ett
projekt som drivs av LocalLife och KTH i
samarbete med Stockholmshem och Envac, där
sopsugen möjliggör visualiseringar av det som
sorteras via en app. Insatserna ska göra det
roligare att sortera och mellan 1 april-30 juni
genomförs en tävling där målet är att minska
restavfallet med 5 % och öka sorteringen i
sopsugen. Under sommaren belönas de boende
med glass för sina insatser.

Läs mer om tävlingen och projektet

Lunchseminarium om energi
Den 17 juni bjuder vi in till ett digitalt
lunchseminarium om hållbarhetsarbetet där vi
djupdyker i energifrågan. Förutom stadens egna
experter deltar även experter från
Stockholmshem, InCoord och Byggföretagen. Vad
är viktigt att tänka på i planeringen och
uppförandet av en lågenergibyggnad och var
ligger utmaningarna är exempel på frågor som
kommer att diskuteras. Seminariet hålls mellan
kl. 12.00-13.00. Varmt välkommen!

Läs mer om seminariet och anmälan

Så arbetar vi för att nå energikraven
Drygt tio år har gått sedan Norra Djurgårdsstaden fick i uppdrag av
Stockholms stads kommunfullmäktige att driva, utveckla och sprida
kunskap om hållbar stadsutveckling. En viktig aspekt i detta är att bygga
lågenergihus. Hur har det gått? Har kraven nåtts, vilka lärdomar har man
gjort och vilka utmaningar finns det? Hör hållbarhetsstrategen Christina
Salmhofer, klimat- och energiexperten Örjan Lönngren och Torbjörn
Kumlin, projektledare Stockholmshem berätta.

Du hittar filmen här under rubriken "Upptäck mer om energi"
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Tack för att ni återvinner!
- Vi är glada över att sorteringsgraden fortsatt är
hög för både plastförpackningar och tidningar. Vi
arbetar kontinuerligt med olika
kommunikationsinsatser som nyhetsbrev till
fastighetsägare för att öka medvetenheten. Vi
har också testat lysdioder på sopnedkasten i ett
kvarter för att synliggöra om sopnedkast är fulla
eller ur funktion, vilket har visat sig underlätta
användandet för de boende, säger Maud Dolk,
teknisk utredare på Stockholm Vatten och Avfall.

Hållbar konsumtion i Norra Djurgårdsstaden

Hållbarhetsredovisningen 2020
- Att ställa krav är enkelt, att följa upp är en
helt annan sak. Som testbädd och föregångare är
det viktigt att veta om våra strategier verkligen
leder till att våra mål efterlevs, därför delar vi
med oss av resultaten och gör dem tillgängliga.
Det är så vi kan säkerställa att vi kontinuerligt
lär oss och blir bättre, säger Christina Salmhofer,
hållbarhetsstrateg för Norra Djurgårdsstaden,
exploateringskontoret.

Ta del av hållbahretsredovisningen

Över 500 nya träd av ett 20-tal olika arter
Förutom de gamla och befintliga träden har över 500 träd planterats
under åren i Norra Djurgårdsstaden av ett 20-tal arter. Förutom att
grönskan har en positiv effekt på vårt välmående ger träden skugga,
sänker temperatur och minskar effekterna av värmebölja. Tack vare
regnträdgårdar kan regnvatten och stora vattenmängder omhändertas. I
trädkartan kan du se vilka sorter som är planterade och var. Kartan är
inte uppdaterad för etapp Brofästet då all planteringen inte är klar.

Se vilka träd som hittills är planterade
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Vad är detta?
Det här är det första nyhetsbrevet som fokuserar på hållbarhetsarbetet i Norra Djurgårdsstaden och planeras
skickas ut några gånger per år. Brevet vänder sig främst till dig som på ett eller annat sätt arbetar med
stadsutveckling, men även till dig som är intresserad av utvecklingen i området. 

Kontakta oss om du har synpunkter på innehållet eller idéer om vad vi ska uppmärksamma. 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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