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Minnesanteckningar från möte Norrtälje kommun och Elmsta
Samfällighet

Bakgrund
Vår målsättning från samfällighetens sida var att få information från Norrtälje kommun om
planerad utveckling i Älmsta, så att vi på bästa sett kan planera vår framtida verksamhet.
Den18 november träffade styrelsen för Elmsta Samfällighet kommunstyrelsens ordförande Bino
Drummond, Helena Purmonen planchef och Erik L´Estrade trafikstrateg, (tyvärr kunde inte Ulrika
Falk oppositionsråd medverka då hon var sjuk), för ett informellt möte på Ankaret angående
byggplanerna i Älmsta och hur det kommer att påverka trafikflödet, vägar och utfarter som ingår i
samfällighetsföreningens ansvarsområde.
Samarbete med kommunen
Styrelsen fick löfte om ett närmare samarbete med kommunen i framtida planeringar av
trafiklösningar i kommande detaljplaner för Älmsta.
Älmstaskolan
Frågor som även kom upp var utbyggnad av Älmstaskolans påverkan av trafikflödet, där svaret blev
att pengar var avsatta för projektering men inget beslut är taget om när och hur utbyggnaden ska
utformas.
Nytt övergångsställe från Elmsta Udde
Önskemål framfördes om ett övergångställe på Grisslehamnsvägen från Elmsta udde till kanalstigen
Den frågan skickas vidare till styrelse för Elmsta udde för vidare handläggning, och vi fick besked
om att lösningen inte bedömdes vara någon omöjlighet.
Ansvar för skötsel av vägar
På en direkt fråga om Älmsta skulle bli en stadsplanerad ort med kommunalt ansvar för alla vägar,
blev svaret att så länge vi kan sköta vägarna själva får vi bästa servicen och det finns dagsläget inte
någon ambition att driva frågan vidare med kommunalt ansvar.
Pendlarparkering
Något som kan glädja många är att vår pendlarparkering, vid infarten till industriområdet som
kommunen har ansvaret för, uppmärksammades, och planer på belysning och kameror känns inte
långt bort.
Laddning av el-bilar
På frågan ifall kommunen har några planer på utbyggnad av infrastrukturen för laddmöjligheter av
elbilar i kommunen och om Älmsta ingår i dessa planer, så är svaret att det är en eftersatt fråga i hela

kommunen. Men även Älmsta blir aktuellt när arbetet kommer igång inom snar framtid.

Kontaktperson
Kommunen ställer sig positiva att tillsätta en kontaktperson mot föreningen som kan vara behjälplig
med kontakter som berör vägfrågor mm.
Styrelsen i Elmsta Samfällighet

