Möte om trygghet och trivsel i Hallstavik 2015-05-19
Syftet med mötet är att diskutera hur situationen för trygghet och trivsel ser ut i Hallstavik (med
fokus på området kring centrum) och se vilka åtgärder vi kan göra.
Närvarande:
Sara Johansson – Gatu- och parkavdelningen Norrtälje kommun
Rok Ogrin - trafikingenjör norrtälje kommun
Maggan Jansson Lundström – Trygg i Norrtälje kommun
Cecilia Eriksson – Hallsta skola
Marita Bertilsson – Trygg i Norrtälje kommun
Annika Österman – Hallstaviks Företagarförening
Jonny Tverin – Roslagens Sparbank
Marina Sigfridsson – Roslagsbostäder
Carita Holmberg – Hallstaviksnätverket
Frånvarande:
Erik L'Estrade – Planering- och utvecklingsavdelningen Norrtälje kommun
Ann-Christin Sigfridsson - Lokalpolisen i Hallstavik
Anna Bäcklund – Fastighetsavdelningen Norrtälje kommun
Ronny Jansson – Credentia
Per-Anders Wikström – Folkets Hus
Ann-Charlotte Östling – Roslagsbostäder

Nästa möte: 25/8 kl 13.00 – 15.00 hos Hallstaviksnätverket
Att-göra-lista.
 Carita kontaktar Ronny på Credentia för info om läget för fastigheten Gottstavägen 4.
 Belysning gång- och cykelbana öster om Gottstavägen. Sara tar kontakt med Hallstaviks el
om samarbete för inkoppling av mer belysning
 Infoskylten med inaktuella företagsnamn vid Skärstabacken ska tas ner. Sara tar över ärendet
efter Robert
 Cilla tar reda på vika bussturer som behöver ändras och meddelar Erik.
 Carita bjuder in till grupp om julbelysning.
Skatepark – Aktivitetspark
Uppdaterat efter mötet: Fastighetsavdelningen har räknat ut kostnaderna för att bygga parken enligt
barnens förslag och ska nu samtala med tjänstemännen på kultur och fritidskontoret om hur de går
vidare. Så än är det ett bra tag till beslut.
Belysning





Genomgångarna i Credentias fastighet på Gottstavägen 4 är mörka, kan Credentia sätta upp
bättre belysning i gångarna? Carita kollar med Credentia om status för renoveringen av
fastigheten.
Belysningen vid gång- och cykelbanan öster om Gottstavägen – Det är möjligt att sätta upp
mer belysning. Sara kontaktar Hallstaviks El.
Ny belysning är nu uppsatt längs Gottstavägen. Men det är olika lampfärg på sidorna av
vägen – borde ses över.



Carita bjuder in till möte om julbelysning, möte i augusti. Deltagare: företagarföreningen,
fastighetsägare, kommunen

Busskommunikationer och infrastruktur


Gång- och cykelbanan utmed Gottstavägen: Det behövs ett politiskt beslut som garanterar
pengar till åtgärder om arbete ska kunna påbörjas. Kolla upp möjligheten att bara förlänga en
liten bit, till vägen efter Augustjans-vägen.



Erik vill veta vilka busslinjer med avgångstider som behöver ändras så att de passar bättre
med skolan som då inte skulle behöva pressa schemat. Så att eleverna lättare kan ta sig hem.
Cilla tar reda på det och meddelar Erik.



Det är problem vid lämning av elever vid Hallsta skola, mycket trafik och trafikfarligt. Behöver
göras säkrare. Övergångsstället blir skymt vid mycket trafik. Rok Ogrin har varit där idag och
kollat situationen.



Cooprampen kommer att få en gummipollare som gör det lättare att slippa köra på rampen.
Pollaren är redan beställd, Rok Ogrin.

Service


Bankomaterna sitter för högt upp om man sitter i rullstol. Jonny tar med sig frågan



Marita ska boka ett möte om polisstationen, inbjudna kommer att vara politiker, polisen,
kommunen, företagare m fl.



Trygg i Norrtälje kommun vill utöka servicen i Gröna huset. Det behövs ett mer bestämt
schema över vilka tider som gäller där. Marita o Maggan har haft möte med Ulf Mårdberg
enhetschef-unga vuxna. Ulf tycker att det absolut ska finnas en ungdomsmottagning i
Hallstavik! Det känns bra för framtiden. Det kommer att ordnas ett möte om dessa frågor
framöver, Maggan kommer att bjuda in. Det ska bland annat diskuteras vad som är bästa
stället att placera en ungdomsmottagning.

Skolor o Fritidsgårdar


Hallsta skola ska börja med värdegrundsarbete i samarbete med Fryshuset. Detta efter
tankar som uppkommit under Fryshusandan. Fritidspersonalen har påbörjat arbete med
värdegrund. 28 maj kommer Fryshuset till Hallsta skola och informerar om hur man kan lägga
upp arbetet i Hallstavik. Få med så många som möjligt som jobbar med ungdomar, bjud in
dessa till mötet. Bjuda in representanter från HIK, HSK, Midas? Carita bjuder in dessa till
Maritas möte i norrtälje den 28 maj.



Fritidsgården kommer att ha öppet fyra dagar i veckan, osäkert när det startar. Jättebra!

Parker och torg


Centrumtorget ska göras om. Arkitekt kommer hit och träffar folk för att samla info. Carita
och Jonny bjuder in till möte med fastighetsägare och företagare. Arkitekterna och
kommunen finns representerade på Hallstaviksdagen och samlar in synpunkter från

allmänheten. Förhoppningsvis kan även synpunkter lämnas in via kommunens hemsida.


Parken vid korsningen Uppsalavägen-Tulkavägen
Omgjord och klar, den blev jättefin! Belysning ska sättas upp. Kommer att blomma i orange,
gult, rött, blått och med tulpaner till våren. Även den vid bron är fixad. Parkbänkarna i nya
parken ska bytas ut och de nuvarande ska sättas upp tillsammans med blommor längs Carl
Wahrens väg, bra förslag tycker vi.



Stolthet över bygden –Walk of Fame
En jurygrupp håller på att sättas ihop, svagt intresse från föreningar, de vågar inte. Positivt
bemötande av förslaget hos allmänheten. Tidplanen ändras då centrumtorget ska byggas om
så vi försöker samarbete med den ombyggnationen istället för att lägga stenplattorna i år.

Skyltning
Skylten vid Skärstabacken med inaktuell företagsinfo ska tas ner av kommunen. Sara tar över ärendet
efter Robert.
Övrigt


100 årsfirandet
Jonny berättar om talangjakten som planeras tillsammans med fritidsgården. Finalisterna
uppträder på Hallstaviksdagen 5 september där en vinnare utses.
Företagare i Hallstavik kommer att arrangera Hälsodagar på utomhusbadet 5 – 8 augusti.
Utomhusbadet kommer att ha förlängda öppettider.
Kom ihåg! Hallstaviksdagen 5 september
100-årsgala 20 november



Egen sommar: sprid info, peppa ungdomar. vi behöver hjälpas åt att markandsföra detta.
anmälan har förlängts till i slutet av maj. Jonny kommer att besöka Gallerian för att
informera.



TiNK har fått ett uppdrag att ordna ett ungdomsråd i kommunen. Ett på varje ort och så kan
alla träffas tillsammans



kom ihåg att bjuda innattvandrarna till lämpliga möten. plus Hallstaviksdagen. Maggan
lämnar kontaktuppgifter till Carita. Hålla kontakten, samverkan.

Vid tangentbordet
Carita Holmberg

