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Remissvar på Grönstrukturstrategi Norrtälje stad 

 

Vänsterpartiet i Norrtälje har behandlat Internremiss 151127 rörande 

Grönstrukturstrategi Norrtälje stad. 

 

Vi lämnar härmed följande synpunkter: 

 

Vi anser att det är angeläget att det finns tillgängliga grönområden nära medborgarna 

inom Norrtälje stad. Särskilt viktigt finner vi det att lyfta vissa punkter i internremissen: 
 

 Utpekade grönområden bevaras, utvecklas och görs fysiskt och psykiskt 

lättillgängliga. Extra viktiga att bevara är t.ex. områdena runt slalombacken och 

vid Kvisthamraviken, d.v.s. 39 och 55. 
 

 Om exploatering sker intill ett grönområde får grönområdets funktioner vad gäller 

rörligt friluftsliv, tillgänglighet, viktiga ytor ur ett äldre- och barnperspektiv, 

ekosystemtjänster och naturvärden i princip inte gå förlorade. 
 

 Medborgarna ska inte ha längre än 300 m från bostaden till ett grönområde, för 

förskolor och skolor gäller 100 m. 
 

 Barnens perspektiv är en utgångspunkt, och barnkonsekvensanalyser avseende 

grönstrukturen ska göras inför exploateringar. 
 

 Vid planering av nya exploateringar ska kulturmiljövärden kopplade till grönytor 

utredas. 
 

 Gröna stråk med grönområden, vilka utgör fri passage för det rörliga friluftslivet, 

ska lämnas längs samtliga stränder inom avgränsningsområdet vid Lommaren, 

Norrtäljeviken och Limmaren. 

 

 Stråken tillgängliggörs, och fysiska och sociala barriärer elimineras. 
 

 Träden skyddas vid exploatering, skadade träd ersätts av nya. 
 

 Det stadsnära friluftslivet tillgängliggörs och värnas med t.ex. grillplatser, 

elljusspår och vindskydd vid Borgmästarholmen, Kvisthamrabacken, Nordrona, 

Vigelsjö, Färsna, Porshanken och Grindskogen. 

 



Vi vill dessutom framhålla 
 

 vikten av att bevara grönområden vid Vigelsjö och Ludden samt vid Färsna vid ev. 

utbyggnad av staden mot nordväst, 
 

 vikten av belysning, papperskorgar och parkbänkar i de mer parkliknande 

grönområdena, 
 

 vikten av säkerhetskänsla utan skymmande buskar etc. vid gångstråken, 
 

 vikten av kolonilotter utifrån medborgarnas önskemål, samt 
 

 behovet av ett sammanhållet grönområde med t.ex. fotbollsplan, boulebana och 

kolonilotter, kanske i Bolkadalen. 
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