
Erik Freudenthal jobbar med att informeErik Freudenthal jobbar med att informera om Sjöstadens miljöarbete. I bakgrunden syns

ekodukten, en av stationerna i den nya appen. FOTO: Jenny Frejing

Den som vill veta mer om höghastighetssopor, en grönskande bro och vandrande lax kan gå på digital stadsvandring i Sjöstaden.
Sedan i går �nns all info om miljöstads-delen i en ny app. 
Erik Freudenthal har träffat människor från alla världsdelar i sitt jobb. Bara de senaste två veckorna har han tagit emot grupper från Japan,
Mongoliet, Kina, Österrike och Tyskland. Alla vill de veta mer om lilla Sjöstaden, och framför allt stadsdelens miljöarbete. Det är Erik Freudenthal,
som jobbar på miljöinfocentret Glashusett, expert på. 

Sedan i går kan vem som helst ta del av hans och kollegan Malena Karlssons guidning runt Sjöstaden, i digital form. Stockholms stad har satt ihop
en stadsvandring, uppdelad i tolv stationer, som går att ladda ner som en app till smarta mobiltelefoner. 

En av stationerna är ekodukten, den trädbeklädda bro som förbinder Sjöstaden med Hammarbybacken. Över ekodukten kan frön och insekter lätt
spridas från Nackareservatet till staden. 

– Och när man står här ser man inte tra�kleden, konstaterar Erik Freudenthal. 

Utländsk fascination 
Tra�kplaneringen är en av de delar av miljöarbetet i Sjöstaden som brukar intressera utländska besökare mest. En grupp från Bangladesh var
imponerade när de �ck höra om områdets bilpool, och amerikaner brukar ha svårt att greppa hur smidigt kollektivtra�ken fungerar. 

Bilägandet i Sjöstaden är större än planerat, men enligt Erik Freudenthal märks samtidigt en ökning av antalet gång-, cykel- och
kollektivtra�kanter. 
En annan station på vandringen handlar om sopsortering. Soporna sugs i 70 kilometer i timmen i rör under marken till stora behållare i utkanten
av stadsdelen. 

– Så kan sopbilarna åka dit och tömma, istället för att åka runt bland bostäderna, säger Erik Freudenthal. 

Ytterligare en station ligger vid laxtrappan i närheten av skidbacken. 

– Laxarna föds i Sicklasjön och tar sig via trappan ut i Östersjön. Efter tre, fyra år vandrar de tillbaka till exakt samma plats där de föddes. De
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Appen gratis att ladda ner

• För att gå den digitala
stadsvandringen i Hammarby sjöstad
laddar man ner gratisappen
OnSpotStory från App store eller
Android market. 
• Vandringen berör tolv olika platser i
Sjöstaden och tar cirka en timme. 
• Det går även att ta del av materialet
på adressen stockholm.se/vaxer. 
• Tidigare i år lanserades en liknande
vandring av Stockholms stad. Den
handlade om framtidens Slussen.

känner det på smaken på vattnet. 

Glashusett kommer med säkerhet att �nnas kvar i Sjöstaden till december 2013. Sedan �yttar verksamheten troligen till Norra Djurgårdsstaden,
som ska bli nästa goda miljöexempel bland Stockholms bostadsprojekt. 

– Men intresset för Sjöstadens miljöarbete kommer nog inte att avta. Och appen �nns ju kvar, säger Erik Freudenthal.
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