Hjorthagens Intresseförening i Norra Djurgårdsstaden (HIND)
Nyhetsbrev 4: 2016-06-07

HIND är nu rent formellt en förening. I likhet med tidigare kommer vi styrelsen att skicka ut ett
nyhetsbrev. Detta för att informera alla som är intresserade av och vara delaktiga i och vill vara med
och bidra till en positiv utveckling i vår allt mer fantastiska stadsdel. Vi hoppas även att alla som får
nyhetsbrevet blir medlemmar under 2016. Fortsätt gärna och tipsa oss om de som intresserade av att
vara med i HIND. Skicka deras epost adresser så lägger vi till dessa på i vår sändlista.
Håll er uppdaterade om lokala nyheter och om HIND i Ekbladet: http://www.ekbladet.se/
Rapport från årsmötete onsdag den 18 maj
På årsmötet den 18 maj 2016 bildades Boendeföreningen HIND, en opolitisk förening för oss som bor
och är verksamma i Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden. Här vill vi i HIND rikta ett särskilt stort tack
till Daniel Edenborgh, Östermalms stadsdelförvaltning, som med sitt personliga engagemang gjorde
det möjligt för oss att genomföra årsmötet i kontorsvillan.
Stadgarna antogs efter diskussion om inriktning, medlemskap och formuleringar. Vi valde styrelse och
revisorer och beslutade om 100 kr/år i medlemsavgift. Nu kan vi med gemensamma krafter påverka
utvecklingen till en hållbar stadsdel. Vi blir en röst in i Stockholm stad, en del av utvecklingsprojekt
och kan skapa en gemensam plattform. Nästa steg är att formulera en vision för framtiden.
Vi tror att intresset är stort för att bygga och utveckla Hjorthagen till en stadsdel att bo och vara
verksam i och där gamla Hjorthagen är en viktig grund att utgå ifrån. Redan idag är många
engagerade i olika kommunala och privata projekt. Alla med målsättningen att tänka nytt och
hållbart. Sedan är det vi som bor och är verksamma i området som ska förvalta och upprätthålla det
planerade och byggda och framförallt skapa en socialt hållbar stadsdel. I Norra Djurgårdsstadens
hållbarhetsprogram vill vi betona vikten av arbetet för social hållbarhet område. Social hållbarhet
handlar om välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter och individens behov.
Upprop för att bli medlemmar
Vi avvaktar med att ta in anmälningar om medlemskap tills vi har fått klart med bankgiro. För er som
redan har anmält intresse enligt den information som vi gick ut med på årsmötet så ber vi er avvakta.

Samråd om Kolkajen
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär att området kring Kolkajen i
Hjorthagen utvecklas med ny stadsbebyggelse. Här finns det fortfarande möjlighet att vara med och
påverka. Samråd pågår under perioden 12 maj till den 23 juni 2016 och planförslaget visas i
Fyrkanten Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider. Förslaget visas
även i Hjorthagens bibliotek, de tider då lokalen har öppet samt på stadsbyggnadskontorets hemsida,
www.stockholm.se/detaljplaner.
Övrig information se:
http://bygg.stockholm.se/-/Nyheter/Norra-Djurgardsstaden-/Samrad-om-Kolkajen/
HIND – fokusområden
HIND fortsätter att fokusera på fyra fokusområden. Ett faller ifrån (arbetet med stadgar) och ett
tillkommer (arbetet med vår vision). Samtidigt hanterar HIND, i mån av tid, även en mängd andra
frågor. Om ni vill vara med och påverka och bidra kontakta då den som är fokusområdesansvarig
enligt nedan:
1. Visionsarbete – Ann Edberg, ann@edberg.as
När staden tar fram ett nytt program för hållbar stadsutveckling är det tydligt att man ser Norra
Djurgårdsstaden som det goda exemplet som ska visa vägen mot en hållbar framtid. HIND har i olika
sammanhang bjudits in för att ha synpunkter och interimsstyrelsens ledamöter har varit aktiva och
engagerade i det arbetet. Nu när föreningen har bildats kan vi ta oss an visionsarbetet i HIND.
Inledningsvis har vi valt att vidareutveckla visionen med utgångspunkt från våra synpunkter till
Stockholms stad angående Program för HÅLLBAR STADSUTVECKLING, Norra Djurgårdsstaden visar
vägen: "Genom samverkan mellan civilsamhälle, stad, akademi och näringsliv i Norra
Djurgårdsstaden skapas förutsättningar för människor, idéer och organisationer att utvecklas på ett
hållbart sätt. Löftesrika exempel sprids och bidrar till ett Stockholm som är mångsidigt och
upplevelserikt, sammanhållet och växande."
En viktig uppgift för HIND är att verka för att det skapas utrymme och möjlighet för medborgarna att
påverka sin stad, samhälle och närmiljö genom engagemang, entreprenörskap, företagande etc. För
att kunna bli delaktiga i att säkerställa ett ledarskap när det gäller miljömässigt, ekonomiskt och
socialt hållbar utveckling i Norra Djurgårdsstaden behöver vi en gemensam framtidsbild som vi kan
samlas kring och sträva efter. Vi har påbörjat arbetet med att ta fram ett utkast med förslag på
inriktning för ett visionsarbete där fokus i första hand ska ligga på social hållbarhet – hälsa och
livskvalitet. Vad är det vi ser framför oss om vi blickar framåt och tittar på livet i Norra
Djurgårdsstaden 2030? Det här inkluderar även ett roligt arbete med att skapa en lokal identitet för
oss som bor och verkar i Norra Djurgårdstadens nybyggda men inte färdigbyggda område, fler broar
och utbyte med det etablerade området Hjorthagen m.m. Vi återkommer med mer om detta men
välkomnar redan nu fler medlemmar, engagemang, tankar och idéer!

2. Kollektivtrafiken – Kerstin Markselius, kerstin.markselius@gmail.com och Gun Berglund
gun.s.berglund@gmail.com
Allt fler av oss boende och de som kommer på besök upplever att bussarna under rusningstrafik är på
bristningsgränsen. Detta kommer att tillta ju fler boende som flyttar in. Många saknar nattbuss,
efterfrågar att 73:an skall gå på kvällar och helger och att T-banans nedgångar är öppna så länge
tågen går. Vi uppmanar alla att ringa SL kundservice på 08-600 10 00 när det uppkommer problem
eller skriva på SL Facebook https://www.facebook.com/KanalSL/
Information som HIND tagit del av visar att KREOLIS gärna vill köra fler linjer och ha högre turtäthet,
men att beslutet ligger hos beslutsfattare inom Landstinget. HIND har därför uppmärksammat
behovet av att vi börjar agera gemensamt. Vill ni engagera i er så att Norra Djurgårdsstaden så
kontakta gärna oss i styrelsen. Vår ambition är att hitta ett sätt att kommunicera och föra en
konstruktiv dialog direkt med berörda politiker.
3. Sophantering/Resurseffektiva kretslopp – Elvy Löfvenberg, elvy.lofvenberg@gmail.com
Som framkommit i tidigare nyhetsbrev är ambitionen från HIND att underlätta samverkan och knyta
samman de som önskar finna en lösning som är till fördel för de boende i området och säkerställa att
Stockholms stad tar ansvaret för att hanterar sopor. När det gäller själva sophanteringsfrågan har det
varit förhållandevis tyst.
4. Staden i mobilen och det digitala lokalsamhället/mobilteckning– Pontus Weström,
pontus@placidprogress.com
Inget nytt att rapportera om Staden i mobilen, annat än att en release av plattformen anpassad för
Norra Djurgårdsstaden/Hjorthagen kan bli aktuell i slutet på 2016 eller i början på 2017. Se även
http://stadenimobilen.se/projektet-pa-djupet/. I väntan på Staden i mobilen finns möjlighet att lyfta
frågan om mobiltäta hus och bristande mobilmottagning. Även om det för några blivit förbättringar
så finns tydliga indikationer på problemet kvarstår. Här är det av särskilt intresse för HIND att få
bättre uppfattning om problemets omfattning och vi kommer återkomma i frågan. Se även
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/problem-med-mobiltata-hus-pa-vag-mot-losning-20332#
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