Carita Holmberg 2014-09-08

Anteckningar från paneldebatten i Hallstavik den 4 september 2014
Rundfråga 1, uppföljning av paneldebatt nr 3 med tema ungdomar i Hallstaviksområdet
Vad tog du eller din företrädare med tillbaka till din partigrupp och vad har det resulterat i? Du
förväntas redovisa vad du och ditt parti rent konkret har gjort för ungdomarna i Hallstavik sedan den
förra paneldebatten.
Mats Wedberg (Mp)
Det är svårt för oppositionspartier att göra något, det är inte vi som bestämmer. Varit på möte med
Hallsta Pappersbruk och är glad för deras planer på biogas vilket är ett område som kommer att ge
nya arbetstillfällen. Som vanligt går näringslivet före kommunen vilket är synd. Vill aktivera
Roslagsbostäder, bostadsfrågan är viktig i Hallstavik.
Berit Jansson (C)
Trygghet och trivsel är viktigt och där händer det mycket nu, bland annat Fryshusandan. Angående
en park i Hallstavik har jag väntat på att få in önskemål om plats och innehåll men inget har kommit.
Bino Drummond (M)
Vi ser ett behov av att engagera ungdomar och Fryshusprojektet är jättebra. Alla har ansvar att ta tag
i det som kommer fram. Ska lyssna på ungdomarna och agera. Vi arbetar även med samordnande
arbete av trygghetsinsatser.
Ulrika Falk (S)
vi vill jobba vidare med det som kom fram men vi är i opposition, ungdomsfrågor är jätteviktiga. Jag
har försökt hitta vägar för att ordna läxläsning. Fryshusprojektet är jättebra och det är viktigt att vi
alla är beredda att ta nästa steg på det som kommer fram i Fryshusprojektet.
Hans Andersson (Fp)
Ungdomars trygghet kom upp på förra debatten och jag har samlat alla förvaltningschefer och sett
över resurser och vi har utökat servicen. Fryshusandan är viktigt och utifrån den ska vi stötta och
agera. Det är dags att rusta badhuset.
Christina Hamnö (V)
uppmanar alla att engagera sig politiskt för att åstadkomma förändringar. Ungdomsfrågor viktiga och
en ungdomsmottagning med BUP borde självklart finnas. Vill se bättre utbyggd fritid för 10-12åringar. Vill se en park i Hallstavik.
Ulla-Britt Pettersson (KD)
En ungdomsmottagning är viktigt och borde finnas i Hallstavik. Mödravårdscentralen borde ha mer
öppet. Vill satsa på små barn. Stöttar Hallstaviksnätverket.
Publikfrågor och svar från panelen
Arbetsförmedling borde finnas här i Hallstavik, vad anser ni om det?
Hans Andersson (Fp)
Ett medborgarhus där arbetsförmedlingen kan ingå har diskuterats och vi är villiga att ställa upp med
lokaler för det. Men det är ett statligt beslut att förlägga en arbetsförmedling här.
Vad har ni gjort mer? Vilken lokal har ni erbjudit?
Bino Drummond (M)
Marita Bertilsson pratar med varje nämnd och förvaltning för att samordna insatser för barn,

Carita Holmberg 2014-09-08
ungdomar och deras familjer. Kommer att samla resurser i samma hus i Hallstavik. Allt tar tid.
När kan vi se resultat?
Bino Drummond (M)
innan årsskiftet borde en början finnas. En vettig planering klar vid årsskiftet. Måste få ihop personal.
Kan börja rulla ut under nästa år.
Ungdomarna ville ha kvällsöppet på biblioteket och föreläsningar, vad anser ni om det?
Berit Jansson (C)
Jag ska föreslå detta för Bengt Eriksson, Det är fullt möjligt, kanske 1 gång per månad. Unga kan
önska sig ämnen.
Mats Wedberg (Mp)
Underbart initiativ! Peanuts att ordna!
Hans Andersson (Fp)
Bra förslag!
Christina Hamnö (V)
Underbart! Vill gärna komma hit och prata.
Moderator: I förra debatten pratades det mycket om en park och de flesta partier verkade tycka att
det var en bra idé. Har det hänt något med det ärendet?
Berit Jansson (C)
Vill att det kommer underifrån och väntar på att någon ska ta kontakt.
Moderator: Har ni gått ut och frågat folk?
Hans Andersson (Fp)
Har Hallstaviksnätverket tagit tag i detta?
Aleksandar Srndovic (Hallstaviksnätverket)
Vi har en grupp som jobbar med att få till en skatepark. De håller på och funderar på var de vill ha
den.
Ulla-Britt Pettersson (KD)
Lovar att Hallstavik får en skatepark, kom med förslag på var och vad den ska innehålla. Alla ställer
upp på det!
Alla partirepresentanter: Ja, vi lovar!
Christina Hamnö (V)
vill införa en kommundelsnämnd med en tjänsteman från varje del i kommunen. Samarbete med
Hallstaviksnätverket m fl.
Ulrika Falk (S)
måste fånga upp idéer bättre. Har fått nej på medborgarhus tidigare, glad att alla nu säger ja.
Ungdomar tycker det är bra med debatter och naturligtvis löften. Men blir besvikna när inget händer.
Vem ska ungdomarna vända sig till och få svar på varför inget händer?
Mats Wedberg (Mp)
i nuvarande ledningsstruktur är det svårt, den är väldigt hierarkisk. I dagsläget är det bäst att gå till
kommunstyrelsens ordförande.
Hans Andersson (Fp)
Klart man ska kontakta en politiker om man vill ha svar! Bäst är att själv engagera sig politiskt, då får
man insyn i alla frågor som man behöver ta hänsyn till och alla prioriteringar som behöver göras.

Rundfråga 2, uppföljning av paneldebatt nr 1-2
Du får två minuter på dig igen och väljer fritt bland tidigare frågor i tidigare debatter för att redovisa
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vad just du och ditt parti konkret har åstadkommit. Enbart avsiktsförklaringar och åsikter efterfrågas
inte här, vi vill att du fokuserar på vad som uträttats.
Mats Wedberg (Mp)
Synd att skateboardbanan försvann, Roslagens kulturhus har potential att utvecklas. Det behövs
byggas bostäder. Kollektivtrafiken måste utökas över länsgränsen för att underlätta pendling. Som
sagt, svårt att sitta i opposition.
Berit Jansson (C)
Det är svårt att få företag att etablera sig här. Det finns planer för mark för ett verksamhetsområde.
Bredbandsutbyggnad jobbar vi med. Vi jobbar med SL för utökad buss 639, har ökat turtätheten på
641 efter önskemål. När det gäller bostadsbyggande har ingen vågat satsa. Ska se över det, lovar att
ta initiativ till program för byggnation.
Bino Drummond (M)
Jobben är viktiga, skapas i företag, vi har ny näringslivschef. Trygghetsfrågor är viktiga, det finns en
underhållsplan för upprustning av Hallstaviks centrum. Vi behöver sätta tryck på SL om buss 639. En
plan för samhällsservice kommer vid årsskiftet.
Moderator: Hur blev det med polisen?
Bino Drummond (M)
det finns fler poliser idag än det någonsin funnits.
Ulrika Falk (S)
Jobben är viktigast. Vi har föreslagit att det ska finnas företagslots i Hallstavik och att
Nyföretagarcentrum ska finnas representerade här. Satsa på utbildning t ex yrkesvux. Vi lovar att 639
ska bli en stomlinje nästa mandatperiod om vi vinner valet.
Hans Andersson (Fp)
jobben är viktigast. Hallstavik har el, hamn och bra arbetskraft. Det kommer att bli bra. Det finns
många goda idéer. Busskommunikationer är viktigt.
Christina Hamnö (V)
alla behöver engagera sig, jobba i föreningar, tjata! Bostäder är viktigt, sälj inte marken, ordna tävling
där högsta hyresnivå ingår som parameter, byggherrarna får tävla med kvalité.
Ulla-Britt Pettersson (KD)
vi stöttar småföretag och vill göra reglerna enklare. Vi vill ha kvar sänkt arbetsgivaravgift för
ungdomar, rot och rut är bra, ger jobb.
Publikfrågor och svar från panelen
Aleksandar Srndovic (Hallstaviksnätverket)
Vi har haft frågan om verksamhetsområde Vattrudan uppe sen starten 2008 där kommunen är
genomförare, och det är fortfarande långt ifrån klart! Är ni beredda att se till att verksamhetsområde
Vattrudan är klart inom ett år?
Alla partirepresentanter säger ja på frågan!
Berit Jansson (C)
Är upprörd över att det inte är klart, ska jobba ivrigt för att det ska bli klart.
Bino Drummond (M)
Håller med Berit, läge att vara självkritisk, hoppas på bättre i framtiden. Ärendet är inga konstigheter,
verksamhetsområdet borde varit färdigt redan nu. Ska se till att det blir klart.
Gunnar Marstorp (projekt Bo bra på äldre dar)
vi behöver få kommunen som ekonomisk garant under byggtiden för att projektet ska kunna
genomföras i Hallstavik. Ställer ni upp på det?
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Berit Jansson (C)
kan inte svara nu, vi måste kolla upp kommunrättsliga delar först.
Här uppe är våra närmaste orter Gimo och Östhammar och är tillsammans med Uppsala och
Forsmark de orter som är intressantast för att jobbpendla. Vi har för långt till Stockholm. Hur ser ni
på kommunikationerna över länsgränserna? Dessa är viktiga för oss.
Berit Jansson (C)
Vi har haft samråd med berörda parter, UL vill inte göra om sitt biljettsystem och det gör det
krångligt att resa över länsgränser. Vi fortsätter att jobba och har pratat med landstinget i Uppsala.
Lars-Erik Jansson (Folkets Hus)
Vi har varit tvungna att säga upp alla anställda. Nu är det pensionärer som jobbar ideellt. Jag har en
fråga till Bino, kommer du att medverka till att utveckla detta hus, med verksamheter och kultur för
ungdomar?
Bino Drummond (M)
Jag lovar inget. Vill få fart på bygden genom att titta på vad civilsamhället kan göra. Inga bidrag för
personal, däremot ska vi ha verksamheter.
Ulrika Falk (S)
Samlingslokaler kan inte drivas kommersiellt, då förlorar de statligt stöd. Orimligt att begära ideellt
arbete.
Bino Drummond (M)
Jag menar personalkostnader, lokaler stödjer vi.
Mats Wedberg (Mp)
i Norrtälje innerstad satsas det 800 000 kr/år till personal för att utveckla staden.
Hans Andersson (Fp)
Kommunen ger driftsbidrag till Folkets Hus
Hur ser ni på projekt Vilda Östern och debaclet med försäljningen av Gula Villan?
Mats Wedberg (Mp)
En konstig försäljning
Berit Jansson (C)
Vid försäljningen hade Vilda Östern ett tag högsta budet men tackade nej. Fastigheten är idag
fortfarande planlagd för allmänt ändamål. Det kommer inte att ske någon förändring av detaljplanen
för fastigheten.
Bino Drummond (M)
Håller med Berit
Hans Andersson (Fp)
Håller med Berit
Christina Hamnö (V)
Kan inte frågan
Ulla-Britt Pettersson (KD)
Håller med Berit
Aleksandar Srndovic (Hallstaviksnätverket)
Var medvetna om att Vilda Östern kan falla utan tillgång till marken på fastigheten. Vi behöver er
hjälp att ordna detta. Vill ni kan ni kontakta nye ägaren och informera om att det inte blir någon
planändring, vilket i köpekontraktet är ett villkor för genomförd försäljning. Kolla igenom kontraktet,
se möjligheter, frågan är otroligt viktig för våra möjligheter att utveckla Hallstavik.
Mats Wedberg (Mp)
Det är en fråga för tjänstemän
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Ulrika Falk (S)
vill ge uppdrag till tjänsteman, kan inte pga sitter i opposition

Rundfråga 3, centrum och periferi i kommunens utvecklingsstrategi. Vilken utvecklingsstrategi
företräder ditt parti för Norrtälje kommun: Ska man framför allt satsa på Norrtäljes utveckling så att
den ”spiller av” på de mindre orterna och landsbygden? Eller ska man fördela utvecklingsresurserna
likvärdigt i kommunen – kanske till och med lägga merparten på glesbygden och de mindre orterna
eftersom Norrtälje i kraft av sin storlek och närhet till Stockholm ändå har växtkraft så det räcker?
Mats Wedberg (Mp)
Vi lever i en urbaniserad värld där de större suger åt sig av de mindre. Satsningar på centra spiller
inte över. Vi måste ändå satsa på Norrtälje. Vi vill satsa på energifrågor i Hallstavik. Det behövs också
satsas på små orter, typ driftsbidrag.
Berit Jansson (C)
Det har satsats länge i Norrtälje stad, nu är det dags att satsa på mindre orter. På
företagsetableringar. Det är tillväxtorternas tur nu, vi ska satsa i stråken där Hallstavik ligger. Det har
varit viktigt att satsa i Norrtälje stad för att behålla sjukhuset.
Bino Drummond (M)
Intressant fråga, satsa både och! Håller med Berit. Satsningar i centrum utesluter inte satsningar
längre ut. Ska satsa på båda. Staden måste få vara motor.
Ulrika Falk (S)
Vi behöver satsningar i hela kommunen, det är olika behov i olika delar. Fundera på
förutsättningarna, vi behöver bättre fördelning än vad vi har idag.
Hans Andersson (Fp)
man behöver satsa på både skola, omsorg, kollektivtrafik, verksamhetsområden, viktigt att hålla hög
kvalité i Hallstavik.
Christina Hamnö (V)
håller med alla utom Bino, behövs synvända, personal är inte kostnader utan investeringar, satsa på
både och! Mindre ställen behöver mer satsningar pga att centrum klarar sig självt.
Ulla-Britt Pettersson (KD)
inte glömma levande landsbygd, inte bara satsa i staden.
Mats Wedberg (Mp)
Det behövs en person som håller ihop orten, i alla orter, motsvarande de resurser man har för
utveckling av Norrtälje stad.

Publikfrågor och svar från panelen
Öppettiderna på soptipparna är inte lika i kommunen, här är det inte lika mycket öppet som i
Norrtälje. Vilka kan tänka sig en kommunal utjämning av öppettiderna på soptipparna?
Alla partirepresentanter svarade ja
Berit Jansson (C)
Ska se till att förlänga öppettiderna hos alla så att det blir lika.
Refugen nedanför Coops lastkaj orsakar många problem, bland annat punkteringar. Kan ni se till så
att den kommer bort?
Alla partirepresentanter säger sig ska titta på det
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Vägarna är kassa, har ni några tankar om vägnätet framöver?
Berit Jansson (C)
Vi driver frågan mot vägverket men det är svårt att få fram pengar till vägar i Stockholms län.
Satsningarna i Stockholms stad prioriteras. Det är frustrerande.
Hans Andersson (Fp)
Vi trycker på, det är skamligt att vi inte får mer pengar till vägarna.
Mats Wedberg (Mp)
Det finns ett stort behov av gång- och cykelvägar
Christina Hamnö (V)
Cykelvägar måste finnas fler, synvända igen!

