Möte om trygghet och trivsel i Hallstavik 2015-11-24
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
Sara Johansson – Gatu- och parkavdelningen Norrtälje kommun
Marita Bertilsson – Trygg i Norrtälje kommun
Jannica Lindén - Gatu- och parkavdelningen Norrtälje kommun
Carita Holmberg – Hallstaviksnätverket
Frånvarande:
Erik L'Estrade – Planering- och utvecklingsavdelningen Norrtälje kommun
Rok Ogrin - trafikingenjör norrtälje kommun
Annika Österman – Hallstaviks Företagarförening
Ronny Jansson – Credentia
Per-Anders Wikström – Folkets Hus
Ann-Charlotte Östling – Roslagsbostäder
Maggan Jansson Lundström – Trygg i Norrtälje kommun
Jimmy Westerberg – Roslagens Sparbank

Nästa möte: 8 mars kl 13.30 hos Hallstaviksnätverket
Att-göra-lista
(vi behöver inte vänta till nästa möte för att rapportera-gör det på en gång.)
 Marita pratar med Houda om ungdomsråd och att delta i Hallstaviksnätverkets styrgrupp
 Sara kollar med renhållningen om att det saknas papperskorg vid återvinningscontainrarna
vid coop.
 Carita ordnar möte mellan kommunen och Hallstaviks företagarförening om
centrumomgörningen.
Föregående mötesanteckningar följs upp:
Skatepark – Aktivitetspark
Hallstaviksnätverket höll öppet möte den 17 november då tjänstemän från kommunen redogjorde
för saker som är på gång i Hallstavik. Marita Bertilsson och Maggan Jansson Lundström berättade om
ungdomssatsningar. Peter Elenfalk berättade om aktivitetsparken, att de ska utreda ifall den kan
ligga där vi föreslagit och att den beräknas stå klar under sommaren 2016. Ulrika Falk och Berit
Jansson som också var med på mötet konfirmerade. Det finns pengar avsatta.
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. Vi har inte sett att någon renovering
har börjat än.
Belysningen vid gång- och cykelbanan öster om Gottstavägen – fram till lekparken på
Johannavägen kan belysningen förstärkas med hjälp av Hallstaviks Elverk. Kontakt har tagits
med Vattenfall för resterande sträcka.
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. Belysningen i rondellen håller på att
sättas upp.

Busskommunikationer och infrastruktur




Erik kunde inte närvara på mötet men har skickat information via Marita. Nattrafiken mellan
Hallstavik-Norrtälje blir kvar. Den var hotad att läggas ned i SL:s sparbudget men kommunen
gjorde ett jättebra jobb och räddade alla sparförslag hos oss.
Rok har genomfört några trafiksäkerhetsåtgärder - hastighetssäkrare utanför bruket och på
en villagata.
Kommunen vill gärna få in synpunkter på cykling norrut inom Tulkavägsprojektet.
Nya Tulkavägens dragning kommer sträcka sig ungefär bort till båthamnen norr om bruket
vid betongfabriken. Hur ser Hallstaviksborna på cykling norrut?

Service


gruppchefer ska snart utses inom polisen, besked tidigast i januari/februari. Polisen i
Hallstavik ska finnas kvar. Ändrade planer för lokalerna finns inte nu. Kontraktet går ut i
december, om det inte sägs upp då så förlängs kontraktet.

Skolor o Fritidsgårdar






julöppet för ungdomar. kyrkan har öppet julafton 12-14 i Hallstavik.
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. Marita pratar med
Houda om ungdomsråd och att delta i vår styrgrupp.
fritidsgården kommer att ha innebandyturnering vid lucia, för att förebygga droger och
erbjuda en kul aktivitet
vi saknar representant från Kultur och Fritid på dessa möten.

Parker och torg






Företagarna kring centrumtorget önskar mer information och diskussion om
centrumomgörningen. Carita ordnar möte där kommunen medverkar.
Stolthet över bygden –Walk of Fame
Hallstaviksnätverket öppnar för nomineringar i mitten av december. Man kan nominera fram
till 29 februari. Kostnaden för stenplattorna läggs in i förslaget till nytt centrum.
bänkar på banvallen - tre nya beställda, med ryggstöd och armstöd
Det finns önskemål om att flytta den offentliga toaletten ner till busstationen.



Det har varit mycket sopor vid glasåtervinningen utanför Coop en längre tid. Renhållningen
har städat upp men det fylls på snart igen. Det saknas även en papperskorg att lägga kassar o
dylikt i. Sara kollar med renhållningen om papperskorg.

Övrigt



polisen har varit på fritids på Hallsta skola och pratat o vikten av reflexer och hur man beter
sig i trafiken
Det är viktigt att man hör av sig om man inte kan närvara på mötet. Så vi har chans att flytta
mötet. Det blir inte bra då alltför många inte närvarar.

Vid tangentbordet
Carita Holmberg

