Norrtälje stad växer
Norrtälje stad är en tillgång för hela kommunen. Staden har en själ – den är vi rädda om.
Staden växer under de närmaste åren med nya stadsdelar, vilket också ger en mer attraktiv
stadskärna med ett bättre utbud av varor och tjänster samt ett rikare folkliv.
Vi slår vakt om den genuina bebyggelsen utmed ån och vill bevara parker och grönområden
såsom Vigelsjö, Societetsparken, Granparken och Färsna.
Färsna gård är unik och ska utvecklas och säkras för framtiden. Närområdet kring Färsna
gård vill Centerpartiet göra till ett kommunalt naturreservat.
Vi vill att det ska byggas fler hyresrätter i Norrtälje stad. Det behövs av flera skäl. Unga
vuxna behöver ha någonstans att bo. Företag och verksamheter har ett behov av att
arbetskraft snabbt kan finna en bostad.
I hamnområdet vill vi förutom bostäder att det också byggs ett hotell och ett kulturhus samt
andra attraktiva besöksmål.
Vi ska ha en parkeringspolitik som främjar tillväxt och handel i staden. Det ska vara lätt att få
parkering för stadens besökare. Det behövs även bättre parkeringsinformation och
parkeringslösningar för de som arbetar i staden.
Centerpartiet vill bygga ett parkeringshus vid infarten till Tullportsgatan. Det ska innehålla
minst dubbelt så många P-platser, som den nuvarande markparkeringen.
Kontorsarbetsplatser på översta planet eller butiker i gatuplanet medverkar till bättre
finansiering av huset.
Det behövs även alternativ till att parkera inne i staden. Centerpartiet vill att det byggs ett
Resecentrum med parkeringar i flera plan och reseservice vid hållplatsen Campus Roslagen.
Små elbussar/spårbilar som går från resecentrum in mot stadskärnan bör utredas.

•

ett parkeringshus ska byggas vid infarten till Tullportsgatan.

•

det ska bli säkrare att cykla i staden och i omgivande områden.

•
•

ett parkeringshus med resecentrum vid Campus Roslagen, södra infarten ska
byggas.
hamnen ska bli en levande stadsdel med attraktiva besöksmål.

