Möte om trygghet och trivsel i Hallstavik 2015-10-01
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:
Ann-Christin Sigfridsson - Lokalpolisen i Hallstavik
Maria Källmark Molitor - Hallsta skola
Marita Bertilsson – Trygg i Norrtälje kommun
Jannica Lindén - Gatu- och parkavdelningen Norrtälje kommun
Annika Österman – Hallstaviks Företagarförening
Carita Holmberg – Hallstaviksnätverket
Frånvarande:
Erik L'Estrade – Planering- och utvecklingsavdelningen Norrtälje kommun
Rok Ogrin - trafikingenjör norrtälje kommun
Sara Johansson – Gatu- och parkavdelningen Norrtälje kommun
Ronny Jansson – Credentia
Per-Anders Wikström – Folkets Hus
Ann-Charlotte Östling – Roslagsbostäder
Maggan Jansson Lundström – Trygg i Norrtälje kommun
Jimmy Westerberg – Roslagens Sparbank
Marina Sigfridsson – Roslagsbostäder

Nästa möte: 24/11 kl 13.00 – 15.00 hos Hallstaviksnätverket
Att-göra-lista
(vi behöver inte vänta till nästa möte för att rapportera-gör det på en gång.)




Marita kollar via sina kanaler hur läget är för Aktivitetsparken. Ärendet verkar ha fastnat
någonstans. Löftet till barnen och föräldrarna är att den ska vara klar till sommaren 2016.
Maria kollar om någon från elevrådet vill vara med i Hallstaviksnätverkets styrgrupp.
Jannica kollar upp vad som hänt med en av flaggstängerna på bron som är borta.

Skatepark – Aktivitetspark
Vi har inte fått något besked om status för ärendet. Det kan tänkas ha blivit en sammanblandning
hos kommunen med frågan om fastigheten Gula Villan. Carita förtydligar att dessa två ärenden inte
påverkar varandra, det är två helt olika platser som avses. På senaste styrgruppsmötet för
Hallstaviksnätverket (9/9) fick Ulrika Falk i uppdrag att kolla status för Aktivitetsparken. Marita kollar
via sina kanaler var ärendet ligger idag och hur tidplanen ser ut.
Belysning


Genomgångarna i Credentias fastighet på Gottstavägen 4 är mörka. Credentia kommer att se
över dem under deras renovering av lägenheterna på plan 2 som börjar i oktober/november.
Renoveringen ska vara klar juni 2016 och då kommer det att finnas 30 lägenheter i




fastigheten. Även nytt soprum för företagarnas sopor ingår i renoveringen och containern
utanför Handelsbanken kommer då att kunna tas bort.
Belysningen vid gång- och cykelbanan öster om Gottstavägen – Det är möjligt att sätta upp
mer belysning. Sara kontaktar Hallstaviks El. Ingen info från Sara, punkten står kvar.
Hallstaviksnätverket sammankallade till möte med kommunen och Hallstaviks
företagarförening om förnyande av julbelysningen. Bra möte och vi kommer att få ny och
mer julbelysning i år. Och den ska vara tänd senast 1 advent. Kommunen och
företagarföreningen ska samarbeta om julbelysningen i fortsättningen eftersom
företagarföreningen äger den nuvarande julbelysningen.

Busskommunikationer och infrastruktur


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.
Maria meddelar att skolan håller på att ta fram ett schema som de vill att det ska se ut, utan
att behöva anpassa sig till busstiderna. Maria kommer att lämna det till Erik när det är klart.



Trafikproblemen vid lämning av elever vid Hallsta skola. Arbete pågår med att se över vilka
förbättringar man kan göra. Nytt staket är uppsatt vid plaskdammen. Mopedparkering ska
skapas närmare skolan.



Cooprampen har nu fått en gummipollare i södra änden som gör det lättare att vara
uppmärksam och undvika att köra på rampen. Den är gul med reflex på så den borde synas.

Service


Mötet om polisstationen hölls i juni. Med på mötet var kommunalråd, tf kommundirektör,
polischef, Hallstaviksnätverket, TiNK, Tiohundra m fl. Bra möte. Kickan håller fortfarande
ärendet under lupp. Polisstationen ska vara kvar tills vidare. Just ni kan vi bara vänta på
slutligt besked. Känns positivt just nu.



Hallstavikssatsningen är i gång. TiNK och skolan samverkar och arbetar med föräldrastöd, ska
inventera språkgrupper och satsa på föräldrautbildningar på olika språk.
Ungdomsmottagningen kommer att komma hit, även första linjens psykiatri.
Ny elevhälsoorganisation, fungerar mycket bra.
Värdegrundsarbete med Fryshuset påbörjat, de var här i tisdags.
Elever i 8B har önskat att få anordna ett Halloweendisko vilket de kommer att få göra.

Skolor o Fritidsgårdar




Fritidsgården är nu öppen fyra dagar i veckan. Jättebra! Fritidsgården är öppen för äldre
ungdomar på måndagar.
Hallsta skola har ett bra elevråd. Carita frågar Maria om någon från elevrådet kan vara med
på styrgruppsmöten. Maria kollar.
Ungdomsråd ska bildas inom Norrtälje kommun. Ett för respektive ort som sen träffas allihop
ca en gång per år. Arbetet börjar nu i höst för att få ihop ungdomsrådet.

Parker och torg


Centrumtorget ska göras om. Carita och Jonny har genomfört möte med fastighetsägare och
företagare. Kommunen fanns representerade på Hallstaviksdagen för att samla in synpunkter



från allmänheten. En torgvandring med allmänheten är genomförd. Många bra synpunkter
och önskningar har kommit in. Arkitekterna har börjat rita på förslaget som ska presenteras
för allmänheten. Var och när är inte bestämt än.
Stolthet över bygden –Walk of Fame
Svagt intresse från föreningar att delta i juryarbetet. Vi får tänka om hur det ska genomföras.
Behöver bli klart så att det hinner med i centrumomgörningen.

Skyltning
Skylten vid Skärstabacken är äntligen borta!
Övrigt


100 årsfirandet
Hallstaviksdagen blev en toppendag! Nu återstår en 100-årsgala den 20 november.
Biljettförsäljning kommer att starta inom kort.



Polisen kommer att ha möte med nattvandrarna och Hallstaviks bevakning, för att klargöra
varandras roller och lära känna varandra. Maggan från TiNK är också med.



En av flaggstängerna på bron är borta. Jannika kollar upp vad om hänt.



Polisen har utökat öppettiderna 8-15 mån – tors.

Vid tangentbordet
Carita Holmberg

Nya punkter:
En av flaggstängerna på bron är borta. Jannika kollar upp vad om hänt.
Önskvärt med lista över fastighetsägare i Hallstavik - polisen vill gärna ha huvudnycklar, det minskar
kostnader när de måste ta sig in i lägenheter.
Polisen har utökat öppettiderna 8-15 mån - tors

