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Välkommen
till Norrtälje
Hur vill du bo och leva i Norrtälje? Drömmer du om din
första egna lya, en trygg plats för din växande familj eller
någonstans där du kan dra dig tillbaka från arbetslivet och
ändå leva ett socialt och givande liv, eller vill du kanske göra
ditt sommarboende permanent? Eller funderar du på möjligheten att köpa en gård för rimliga pengar, starta företag och
jobba hemifrån? I Norrtälje finns både plats och möjligheter!
Jag är själv född och uppvuxen i Edsbro och har bott
både i Stockholm och i USA men är nu Norrtäljebo igen –
och jag tycker att det är en kommun för alla skeenden i livet.
Jag får erkänna att min hustru var något skeptisk när Norrtälje som bostadsort kom på tal. Men efter att först ha bott
i lägenhet i kommunen och nu i eget hus börjar hon tala om
att vi kanske ska försöka hitta en gård; hon är Norrtäljefrälst,
helt enkelt. Och hon är inte ensam!
Norrtälje stad är precis lagom stor – här träffar du alltid
någon att säga hej till på stan men du kan samtidigt vara
så anonym som du önskar. Här lever stadskärnan med
serviceinrättningar och butiker av alla storlekar, drivna av
både privata entreprenörer och kedjor. Här är evenemangen
många, året om.
Men viktigast är att Norrtälje kommun ser framåt och har
många goda planer för sina invånare, från utveckling av
kommunikationerna till kommunens norra delar till trygghetsboenden för kommunens äldsta invånare. I Norrtälje
kommun satsar vi på livskvalitet i livets alla skeenden.
Så varmt välkommen till Norrtälje. Jag är övertygad om att
du kommer att trivas här!
Bino Drummond
kommunstyrelsens ordförande i Norrtälje kommun
Norrtälje, juni 2019

GoZee-appen gör broschyren levande
Utforska broschyren med GoZee-appen på en smartphone eller surfplatta och hitta 360° panorama,
fotogallerier, cinemagrafier, direktåtkomst till webben och snap-videos via augmented reality.

GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.
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Omgivningspåverkan är vårt jobb
Vi tar hand om allt från riskanalyser till besiktningar, så du kan
koncentrera dig helt på ditt byggprojekt

www.bergsaker.se
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Det här är Norrtälje kommun
Norrtälje kommun är den till ytan största kommunen i Stockholms län och ligger längst norrut
i länet. Här har invånarna störst yta att röra sig
på av alla länets kommuner, med 30 invånare per
kvadratkilometer, att jämföra med länets genomsnitt på 353.
Det bor drygt 62 000 personer i kommunen och
under de kommande åren spås kommunen få
en befolkningsökning på 30 procent till 80 000
personer år 2040.
Största delen av befolkningsökningen står Norrtälje stad för, med en fördubbling av stadskärnan
till år 2040.
INVÅNARNA BOR FRÄMST I DE TRE STÖRRE
ORTERNA:
Norrtälje stad: 17 000
Rimbo: 4 500
Hallstavik: 4 500 (siffror från 2018)
Här finns 30 000 öar, 454 sjöar, åar och vatten-

drag, högsta höjden kallas Klövberget och når 66
meter över havet (ligger mellan sjöarna Rösjön
och Viren).
Tack vare buss 676 kan många människor ta
sig till och från kommunen för att jobba. Det tar
drygt en timme att ta sig från start- till ändhållplats. Det är enkelt att resa ut i världen, då det
tar under en timme att ta sig från centrala Norrtälje stad till Arlanda flygplats.
Antalet aktiebolag i Norrtälje kommun har ökat
oavbrutet sedan 1998. 2018 var 3 383 aktiebolag
registrerade i kommunen.
Norrtälje kommun har en förvärvsfrekvens på
81,2 procent (jämfört med rikets snitt på 79,1
procent). Arbetslösheten är därmed lägre än
Sveriges genomsnitt. Arbetslöshetssiffran i
Norrtälje kommun är 4,6 procent jämfört med 7,0
i hela landet. Nyföretagandet ligger också högre
i Norrtälje jämfört med rikssnittet (12,7 procent
jämfört med 11,2).
Källor: SCB, Bolagsverket, Lantmäteriet, Ekonomifakta
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Hur ska du ta hand om t ex matavfallet i ditt bostadsområde?
kan vara nödvändigt när nya fraktioner tillkommer, som
t ex matavfall och utökad sortering. En uppdaterad soplösning gör det enklare att hantera samtidigt som föreningen har möjlighet att få ner kostnader för hämtningar.
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San Sac har system för krantömning samt miljöhus och
skåp för sortering i kärl. Utrustning för verksamheter
Du hittar hela sortimentet av utrustning för källsortering
och avfallshantering på www.sansac.se

Anna
Claes
08-121 343 20 08-738 44 31
email: stockholm@sansac.se

Anton
08-509 307 02
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Han flyttade hem
för energi och balans
David Kvart ville inte leva ett liv där han sitter på jobbet och
längtar efter fredag och helgens ledighet. Han sökte balans
i livet, tog med sig familjen tillbaka till Norrtälje och startade
eget.
Att flytta tillbaka till Norrtälje var ett naturligt
steg för David Kvart. Han bodde sina första 16
år i livet i Kvisthamra, gick i skolan här tills det
var dags att börja gymnasiet, då flyttade han
till Uppsala. I 25 års tid bodde och levde han
på många andra orter och i andra städer, såväl
hemma i Sverige som utomlands, innan det var
dags att tänka om. Hösten 2018 flyttade han tillbaka till Norrtälje kommun och Kvisthamra, med
fru och två barn.
Här har han förverkligat drömmen om ett annat
liv.
HAR SKAPAT EGEN PROFIL
De senaste somrarna har hans och kollegan Robin Vesterlunds företag Fejan Outdoor femdubblat antalet besökare och strömmen av gäster
och besökare blir allt stridare. Ute i havsbandet
ungefär tre mil från centrala Norrtälje stad, plus
passbåt från Räfsnäs, ligger verksamheten med
sin alldeles egna profil. Här erbjuds glamping:
glamorös camping. Besökaren slipper släpa på
tält och behöver inte ligga och skava mot rötter
och stenar som trycker genom det tunna liggunderlaget. Här står de generösa tälten redan uppe
och därinne väntar bäddade sängar av hotellstandard. Men närheten till naturen är densamma: när besökarna kikar ut genom tältöppningen
finns bara klippor och hav där ute: stillhet, frisk

luft och en chans att återhämta sig från det som
behöver återhämtas från.
När David jobbade som tv-chef på en av Stockholms större mediebyråer började han fundera
på framtiden och spana ut mot en annan horisont. Det var dags att tänka om.
– Jag ville inte längta bort mer tid, det är så vanligt att man längtar efter att vara ledig i helgen
för att göra roliga saker. Jag ville ha mer balans i
tillvaron och jag ville aldrig mer längta tills det blir
fredag. Nu vet jag knappt vad det är för veckodag, barnen får påminna mig, säger han.
Eftersom han tillbringat en stor del av livet i
skärgården blev det naturliga steget att kontakta
en kajauthyrningsfirma och fråga om han kunde
få jobba gratis åt dem under några veckor. Det
visade sig då att en av ägarna var på väg bort
och i stället slutade det med att David köpte in
sig och blev delägare. Tillsammans med den
andre hälftenägaren Robin grundade han då
Fejan Outdoor.
RESTAURANGEN BRANN NED
Att det blev mer än bara kajakuthyrning berodde
på att öns restaurang brann ned och det plötsligt
inte längre fanns något boende för presumtiva
kajakgäster. Efter snabbt fotarbete lyckades
ägarna få några tält på plats, för att tillfälligt lösa

David Kvart har flyttat och hittat hem. I Norrtälje finns naturen och havet och det lugn som många söker sig till. Företaget Fejan Outdoor har hittat sin
nisch och satsningen har gått över förväntan. Foto: David Kvart, Jens Harvard.

"PARARET – SVERIGES TREVLIGASTE BYGGKONSULTER"
VÅRA TJÄNSTER
• Kontrollansvarig
• Överlåtelsebesiktning
• Entreprenadbesiktning
• Förmedling av konsulttjänster
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Projektledning
Byggledning
Projektering & ritning
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Arbetsledning
Arbetsmiljöansvariga Bas P & Bas U
Kalkylering

Vi har en mängd nöjda kunder och lyckade projekt bakom oss, så hör av er om ni
behöver hjälp av en expert i era byggprojekt. Läs mer på www.pararet.se.
Telefon 010-33 19 800 • info@pararet.se • Box 6, 761 21 Norrtälje

WWW.PARARET.SE

Om man förenar orden glamour och camping får man “glamping”. I eget tält med egen sjötomt kan besökaren njuta av stillheten, i full
komfort. Foto: David Kvart
krisen. Ganska snart insåg de att många av de
gäster som kom inte alls var ute efter kajakerna, de ville leva det nya tältlivet. Och så har det
fortsatt: två tredjedelar är ute efter glampingen,
en tredjedel kombinerar med paddling.
Sedan dess har verksamheten successivt utvecklats: de har byggt utekök för att laga mat
över öppen eld, bord, bänkar och andra möbler
av återvunnet material. Miljötänket ligger som
ett tungt fundament för hela verksamheten. Ett
exempel på det är att företaget inte marknadsför
upplevelsen längre bort än en radie av 15 mil
från Fejan.
– Vi vill inte att folk ska flyga till oss. Tanken på
att man skapar en massa utsläpp för att uppleva
naturen är ju helt absurd. Jag tycker man ska
semestra hemma, säger David Kvart.
Valet att flytta hem till Norrtälje gjordes redan
tidigt. Om han skulle bo i hus någon gång i livet
skulle han göra det i Norrtälje, hade han be-

EN AV NORRTÄLJES STÖRSTA
PRIVATA ARBETSGIVARE.
Vi är en stombyggare med
egen tillverkning av stål- och
betongelement i Norrtälje.
Vill du bli en av oss?
Läs mer på: www.contiga.se

stämt. Minnet av en trygg uppväxt var så positivt
att han ville ge sina egna barn detsamma.
– Man kan cykla överallt. För barnen är det ju
roligare att göra en utflykt till Kvisthamrabacken
och åka skidor än att ta blå linjen för en utflykt
till Mall of Scandinavia. Och om jag ska på möte
i Stockholm kommer jag ju dit lika snabbt som
om jag hade bott i Stockholm. Här har vi allt man
behöver.
Efter några säsongers stadig tillväxt har Fejan
Outdoors-skaparen valt att trappa ned på tempot en smula. Nu får verksamheten ligga kvar på
befintlig nivå, så får framtiden utvisa i vilken takt
saker ska utvecklas framöver.
– Vi jobbar hela tiden långsiktigt, och det är
visionen som styr, inte detaljerna. Vi kommer
att fortsätta så länge det är hållbart, vad gäller
pengar och energi.
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Så hjälper kommunen företagen
Är du sugen på att förverkliga din dröm och starta eget företag?
I Norrtälje kommun finns en näringslivsavdelning
som samarbetar med såväl befintliga som nya
företag. Genom tjänsten Företagslots kan presumtiva nya företagare få hjälp att navigera sig
genom den kommunala byråkratin.
Eftersom företagsfrågor ofta berör fler än ett
myndighetsområde ger Företagslotsen en möjlighet för företagaren att träffa flera ansvariga
tjänstemän på samma möte. Här får företagaren
svar på sina frågor och information som behövs
för den aktuella företagsidén. Exempel på frågor
som kan tas upp här är bygglov, detaljplaner,
serveringstillstånd, säkerhetsfrågor och miljöoch hälsa. Metoden är inte bara bra för företagaren, den underlättar också för kommunens
tjänstemän att se helheten i ett ärende.
– Vi jobbar med fyra strategiska inriktningar för
att hjälpa företagen på bästa sätt. Det handlar
om service till företag, att främja dialogen med
företagen, att koppla samhällsplanering till
näringslivets förutsättningar och att hjälpa företagen att hitta rätt kompetens, säger Marcus Iliev,
näringslivsutvecklare på Norrtälje kommun.

Många småföretag finns i Norrtälje centrum.
komma med önskemål om vilka utbildningar som
behövs för att säkra kompetens i framtiden.
– Vi har en bra dialog med företagen, och tycker
att det är viktigt, säger Marcus Iliev.
Vill du komma i kontakt med kommunens näringslivsavdelning? Surfa in på hemsidan norrtalje.se/foretagslots

Ett exempel på hur kommunen hjälper företagen
att hitta kompetens är den levande dialog som
finns mellan de kommunala utbildningarna,
exempelvis Campus Roslagen, vuxenutbildningen och Rodengymnasiet. Här kan näringslivet

WWW

Den lokala samhällsaktören
Konsulter med många specialiteter
inom bygg-, anläggningsoch fastighetsbranschen.

www.bylero.se
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En skola att vara stolt över
Lärarnas skicklighet, elevernas arbetsro och digitalisering är de viktigaste punkterna på agendan i de kommunala skolorna i Norrtälje kommun.
En bra bas av lärare med många nogsamt rekryterade förstelärare garanterar både undervisningskvalitet och kollegialt lärande.
– Vi vill att de bästa lärarna ska arbeta här hos
oss, säger Eva Wetterstrand, förvaltningsdirektör
för barn- och utbildningskontoret.
FÖRSKOLANS TRE HÖRNSTENAR
Norrtälje kommun har 32 kommunala förskolor
med cirka 1 500 barn och 300 anställda. De
kommunala förskolorna i Norrtälje kommun vilar
på tre hörnstenar, nämligen omsorg, utveckling
och lärande. Det kräver kompetenta förskolelärare som är närvarande i leken utan att inskränka barnens kreativitet. Från 2019 har också
undervisningsbegreppet skrivit in i läroplanen
och behandlar då två typer av undervisning,
planerad och spontan, utifrån barnens intresse
och behov. De uppsatta strävansmålen rör bland
annat matematik, skapande, utomhusaktiviteter
och att utveckla ett rikt språk, allt för att barnen
ska vara väl förberedda när de lämnar förskolan
för grundskolan. Kommunen har även fristående
förskolor som utgör ett bra komplement till de
kommunala.
EN LIKVÄRDIG GRUNDSKOLA
I Norrtälje kommun är ett av de uttalade målen
att det inte ska spela någon roll i vilken grundskola barnen går; kvaliteten på lärare och undervisning ska vara på samma höga nivå överallt.
Därför finns det idag ett femtiotal förstelärare
och en tydlig satsning på att låta lärarna förkovra
sig. Målet är självfallet att höja kvaliteten i undervisningen och att de barn som går i kommunens
mindre skolor ska ges samma förutsättningar
som de stora skolornas elever.

Inom kommunen har man också satsat på elevhälsa och har nu kuratorer, psykologer, läkare
och andra som alltid är redo att ta tag i de problem som kan uppstå hos eleverna.
Norrtälje kommun har 13 kommunala grundskolor och ett antal fristående skolor.
ETT TRYGGT GYMNASIUM
Rodengymnasiet i Norrtälje är en trygg skola.
Här är fokus satt på att varje elev och all skolpersonal ska känna sig trygga, eftersom just
det är grundläggande för lärandet. Dessutom
är Rodengymnasiet en skola med unik bredd i
programutbudet – 39 sökbara utbildningsvägar –
och med hög lärarkompetens. Som det självklara
valet för Norrtäljes ungdomar står Rodengymnasiet för stabilitet, trygghet och närhet. Man
har också ständig kontroll på elevernas trivsel
genom enkäter och kan därför snabbt åtgärda
problem och önskemål. Det har inneburit att de
allra flesta eleverna trivs och det är väldigt få
som hoppar av sin gymnasieutbildning här.
NPF I NORRTÄLJES SKOLOR
NPF står för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, och innefattar bland annat ADHD, ADSD/
Aspergers syndrom och Tourettes. Ungdomar
med diagnoser inom NPF upplever ofta ett utanförskap i skolan, något som Norrtälje kommun
medvetet arbetar med för att undvika.
I Norrtälje ska elever med NPF ha samma
möjligheter till en bra och trygg skola som alla
andra. Därför sker nu en kompetenshöjning som
omfattar rektorer, lärare och förskolelärare – och
i det något längre perspektivet – också översyn
av lokaler.
Vår inställning är att en skola som fungerar för
barn och elever med NPF är bra för alla.

Din elinstallatör i Norrtälje
www.galore.se

08-544 718 00 www.dklbc.se
Lokalkontor: Norrtälje 0176-127 45. Malmens Grus & Bergtäkt: 0175-62120

Annan bild eller flera

Barn, ungdomar och skola är frågor som är högt prioriterade av den politiska ledningen. Foto: Norrtälje kommun
Det långsiktiga arbetet att klättra på skolrankingen pågår för fullt.

FRAMTIDEN ÄR SPÄNNANDE
OCH FANTASTISK
Våra lokaler är framtidsförberedda och flyttbara.
Kontor idag, förskola
imorgon eller boende i
övermorgon - ni väljer.
När behoven inte längre
finns flyttas lokalerna och

kan utnyttjas av någon
annan. Klokt och hållbart.
Läs mer på adapteo.se
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Bättre lärande i trygg skola
Bra lärare, en bra arbetsmiljö för både lärare och elever, en trygg
miljö som ger förutsättningar för lärande. Så ska Rodengymnasiet
bli det självklara valet för kommunens ungdomar, enligt gymnasiets
rektor Jenny Nordström.
Jenny Nordström är rektor på Rodengymnasiet.
Kommunens enda kommunala gymnasieskola
ligger i Norrtälje stad och har cirka 1 200 elever
på såväl teoretiska som yrkesinriktade program.
Sammanlagt finns 39 sökbara utbildningsvägar
och 20 olika program att välja mellan.
Skolans utbildningar är uppdelade på tre olika
enheter runt om i staden, beroende på vilket
program det handlar om.
TRYGGHET SKAPAR FÖRUTSÄTTNING FÖR
LÄRANDE
En av de viktigaste frågorna för Jenny Nordström
är tryggheten i skolan.
– Trygghet är inte bara skalskydd och frågor om
kameraövervakning, det handlar lika mycket om
den upplevda tryggheten. Eleverna är här för att
lära sig nya saker och om man inte känner sig
trygg är det väldigt svårt att ta till sig av utbildningen, säger hon.
Rodengymnasiet håller hårt på nolltolerans mot
kränkningar, diskriminering, mobbing. Oavsett
hur det ser ut i samhället i övrigt ska skolan vara
en frizon där eleven ska känna sig trygg och veta
att det alltid finns någon som kan hjälpa och
stötta.
– Vi jobbar mycket med relationen till eleverna.
Vi har en ansvarskultur i skolan och eleverna
ska veta att de alltid är sedda och hörda och att
det alltid finns någon som agerar om det händer
något, säger hon.

I de återkommande trygghetsmätningarna som
görs på skolorna i Stockholms län ligger Rodengymnasiet stabilt på ett bra betyg, så trygghetsarbetet ger effekt.
LYHÖRDA INFÖR NÄRINGSLIVETS BEHOV
Tack vare samarbetet mellan kommun och näringsliv kan politiker och tjänstemän fånga upp
behov av nya utbildningar för att möta framtida
efterfrågan av arbetskraft.
Ett exempel på det är det nya barn- och fritidsprogrammet som ska tillgodose behovet av
personal inom det området.
Vad är det framtida målet för
Rodengymnasiet?
– Att vara det självklara valet för eleverna i kommunen.
Idag väljer ungefär hälften av de elever som
studerar vidare att plugga på Roden, några väljer
friskolorna i kommunen, andra väljer gymnasier i
andra kommuner.
Genom fortsatt satsning på ett brett utbud av
program, på en trygg och bra arbetsmiljö, bra
lärare och satsning på internationella samarbeten med andra skolor och länder, hoppas Jenny
Nordström att Rodengymnasiets ställning ska
stärkas ytterligare.

www.hallstavikselverk.se • 0175-230 70

FAKTA: Rodengymnasiet
Antal utbildningsprogram: 20
Antal elever: ca 1 200
Hemsida: norrtalje.se/rodengymnasiet
WWW

Flexibel logistikpartner som specialiserat sig på
kundanpassade lösningar inom tredjepartslogistik
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Givande jobb att få hjälpa äldre
Norrtälje kommun har en egen modell för vård och omsorg. Vi följde
med under ett besök i hemtjänsten.

Johan Danielsson möts alltid av glada miner hemma hos Kerstin och Börje Mattsson.

Han jobbade tidigare som grävmaskinist och
i färgbutik innan han för två år sedan började
jobba för Tiohundra. Det ångrar han inte.
– Jag kan verkligen rekommendera det här
jobbet. Det är roligt att känna att man kan göra
nytta och hjälpa till. Man utvecklas väldigt mycket som person och får ta del av de äldres vardag.
De har så mycket att berätta och lära ut, och det
tycker jag är mycket givande, säger han.
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Just nu har de inte några stora behov av hjälp
och Johan småpratar med dem samtidigt som
han sätter på Kerstin stödstrumporna. Det är

– Det är lite olika uppgifter beroende på vilka
man besöker. Det kan handla om allt från att
städa och laga mat till att hjälpa till med medicin
och andra saker, säger Johan Danielsson.

L

Tiohundra är ett vårdbolag, unikt i sitt slag i
Sverige (se artikel intill). I Norrtälje kommun är
det därför inga stolar att falla mellan. Oavsett om
Kerstin och Börje Mattsson behöver omsorg eller
sjukvård möter de bara personal från Tiohundra.

oftast det enda som behövs hemma hos paret
Mattsson. En gång om dagen hjälper personalen till med strumporna, och varannan vecka får
Kerstin och Börje hjälp med städningen.

T

Johan Danielsson för mobiltelefonen över den
runda lappen som sitter klistrad på insidan av
dörrkarmen. Mobilen piper till och han kliver in
hemma hos paret Kerstin och Börje Mattsson.
De är 91 respektive 94 år gamla och bor fortfarande hemma i samma villa som de flyttade in i
1961. Det kan de göra tack vare god hälsa och
att de får besök av Johan och hans kollegor från
hemtjänsten inom Tiohundra.

Lättmetallverket sandgjuter
aluminium och utför all
maskinbearbetning.
Se vår egen "Roslagssoffan".

Lättmetallverket i Roslagen AB
0176-178 00 • www.lattmetallverket.se

Norrtäljemodellen skapar mervärde
Norrtäljemodellen innebär en unik samverkan
mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns
landsting genom Kommunalförbundet Sjukvård
och omsorg i Norrtälje och vårdbolaget Tiohundra. Genom Norrtäljemodellen skapas bättre
hälsa, vård och omsorg i samverkan för varje
invånares bästa.
För den som bor i Norrtälje innebär modellen att
gränserna mellan offentligt och privat, kommun
och landsting försvinner, så att kontakten med
vård och omsorg löper smidigt och effektivt.
Bland annat har det medfört att det nedlägg-

ningshotade Norrtälje sjukhus finns kvar – och
dessutom lyckats skapa Sveriges bästa akutmottagning.
Då vård och omsorg ligger i samma bolag undanröjs många av de problem som ofta uppstår
inom konventionell administration, exempelvis
minskar vårdköerna och färdigbehandlade patienter kan snabbare få plats i äldreomsorgen.
Resultatet av Norrtäljemodellen innebär sjukvård
som anpassas efter patientens behov, något
som både den enskilda människan och samhället tjänar på.

Energieffektiva
lösningar
med hjälp av
naturens krafter
DEN KOMPLETTA LEVERANTÖREN AV EL, KYLA OCH VÄRMEPUMPAR
Starrmora 19, 761 13 Riala • 0176-26 30 40
info@elkyl.se • www.elkyl.se

Kulturarv och konst hålls högt
Den som är intresserad av kultur och konst, samtida såväl som dåtida,
har många anledningar att söka sig till Norrtälje kommun.
Norrtälje kommun fyller 50 år 2021 och Norrtälje
stad fyller 400 år 2022, men historien sträcker
sig längre tillbaka än så. Redan på bronsåldern
färdades människor på vattenvägarna upp mot
Uppsala och lämnade spännande spår efter sig.
Om man räknar riksintresseområden för
kulturmiljövården så ligger Norrtälje tvåa på
den svenska topplistan efter Gotland på första
plats. Ett av dessa är Söderbykarl, med det
Skansenliknande friluftsmuseet Erikskulle.
Norrtälje kommun har sjösatt Norrtälje museer,
en organisation som binder samman det arbete
som görs av stiftelser, föreningar, företag och av
kommunen. Denna ambitiösa satsning gör det
rika kulturarvet tillgängligt för såväl invånare som
besökare.
Hela kulturområdet är prioriterat för de styrande
politikerna och den konstnärliga verksamheten
är både uppmärksammad och uppskattad.
Sedan Norrtälje konsthall flyttade in i den
nya byggnaden år 2015 har utställningarna
genererat både beröm och höjda ögonbryn.
Kulturredaktioner i Stockholm har rest till

länets nordligaste hörn för att ta del av det
spännande arbete som görs här. Det bjuds
inte bara på utställningar mellan konsthallens
fyra väggar, här tar sig konsten många uttryck:
performanceartister, fotokonst i skyltfönster,
filmer projicerade på husfasader samt Konst i ån.
Denna spännande utställning mitt i Norrtäljeån är
en återkommande höjdpunkt varje sommar.
Visionen om den nya staden inkluderar även
offentlig konst och ett av de främsta verken är
Solsnäckan, som skapats av den världskända
konstnärsduon Bigert & Bergström. Detta
imponerande verk binder samman den gamla
staden med den nya, vid porten till Norrtälje
Hamn.
För den konst- och kulturintresserade har
Norrtälje kommun mycket att erbjuda.

Läs mer om det rika kulturarvet på hemsidan:
kultur.norrtalje.se
WWW

Ett flexibelt byggföretag
med kunden i fokus
www.nordsvenskabygg.se
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Här har finsk kultur en särskild plats
Finsk filmklubb, finsk kulturvecka och mycket mer. För den
finskspråkiga finns det mycket att göra, många kulturevenemang att
välja mellan och flera finska föreningar att engagera sig i.
Sedan 2012 är Norrtälje kommun finskt
förvaltningsområde. Det innebär att sverigefinnar
i kommunen har särskilda rättigheter enligt
minoritetslagen. Sverigefinnar är en av
fem nationella minoriteter som omfattas av
starkare skydd, de andra fyra är samer, judar,
tornedalingar samt romer.

•

använda finska i dina muntliga och skriftiga
kontakter med kommunen.

•

få förskoleverksamhet till ditt barn helt eller
delvis på finska.

•

få modersmålsundervisning på finska även
om du inte talar finska hemma.

Som ett led i arbetet med Finskt
förvaltningsområde har kommunen anställt en
tjänsteman som har till uppgift att samordna
arbetet tillsammans med de finska föreningar,
som är mycket aktiva runt om i de olika orterna.

•

få äldreomsorg helt eller delvis på finska,
om du har ett biståndsbeslut om hemtjänst
eller ett bedömt behov av basal hemsjukvård
eller hemrehabilitering. Du har även rätt till
finskspråkig personal om du har fått plats
på ett vård- och omsorgsboende antingen i
Norrtälje eller i en annan kommun.

Ett exempel på hur kommunen jobbar med den
finländska kulturen är den finska kulturveckan
som arrangeras varje år i december, i samband
med den finska nationaldagen. Då bjuds det på
föreläsningar, musik, dans, författarträffar och
filmvisningar – bland mycket annat. Den som vill
dansa till en tangokung har alla chanser under
den här veckan.
Alla sverigefinnar som bor i ett finskt
förvaltningsområde, som alltså Norrtälje kommun
är, har särskilda rättigheter. Det innebär bland
annat att du som sverigefinne har rätt att

Konferens & kick-off

Bröllop & fest

Ett sätt att ta del av all finsk kultur är att
engagera sig i någon av de finska föreningar som
är aktiva inom kommunens geografiska gränser.
Du kan få mer information om verksamheten här:
Roslagen Kalevala, hemsida: roslagenkalevala.
se/. Lyssna på Norrtälje Finska Förening på
Radio Roslagen, hemsida: radioroslagen.se
WWW

Hotell & SPA

Stugor & hus

Läs mer om våra paket & erbjudanden på www.marholmen.se | Kontakta oss på 0771-16 17 00 | reception@marholmen.se
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Skoleleverna springer jublande in i biblioteksbussen. Även om varje klass har en begränsad tid på sig inne i bussen hinner barnens
bokstaplar bli imponerande höga.

Biblioteken är nära för alla
Tack vare biblioteksbussen, tjänsten ”boken kommer”, meröppet och
bokbåten ser personalen till att alla ska kunna ta del av
kulturen, var än man valt att bosätta sig i den geografiskt
omfattande kommunen.
Det är ett muntert gäng som tar de få trappstegen upp till biblioteksbussens skyddande
värme från ruskvädret utanför. De har precis fikat
tillsammans, en trivsam paus som blivit mer än
så under de senaste åren.
Lars Fröberg nickar mot huset på andra sidan
grusvägen. Det är där de druckit kaffe, i hans nu
bortgångna mammas hus. Han har inte bestämt
hur han ska göra med huset, men det var där,
hemma hos mamma Ingegerd, som det där med
fikat började. De samlades en dryg timme innan
bussen anlände för kaffe och hembakt, och så
hann de diskutera igenom det mest väsentliga
innan bussen rullade in på hållplatsen.
STOPPEN VARIERAR
Ute i bygderna är biblioteksbussen en välkommen gäst då den stannar till vid hållplatsen en
gång i månaden. Exakt frekvens varierar med de
olika hållplatserna, men nog finns det gott om tid
att läsa mellan besöken. Det vittnar de imponerande travar av böcker om, som låntagarna släpar därifrån efter att botaniserat bland utbudet.
Några har förbokat en beställning, andra lånar på

känsla och på tips från bibliotekarien och biblioteksbussansvariga Maria Anderhagen.
STANNAR PÅ ÖVER 140 HÅLLPLATSER
Biblioteksbussen når kommunens alla hörn
och stannar till på över 140 olika hållplatser.
Verksamheten firade 50 år 2018 och inom kort
kommer verksamheten att utökas med ytterligare
en buss. En mobil biblioteksverksamhet gör att
servicen blir rättvis och att det inte spelar någon
roll var invånaren valt att bosätta sig när det gäller att få tillgång till bibliotekens service.
De stora filialerna ligger i de större orterna
Norrtälje, Rimbo och Hallstavik. Här arrangeras
även bokcirklar, språkcaféer, författarträffar och
mycket annat. Under året arrangerar biblioteken
sammanlagt 180 olika program, och det finns
inte plats för så mycket mer i schemat när både
bokningsbara dagar tar slut och personalens
arbetstid intecknats. Det är dock stor bredd och
variation i utbudet och det finns någonting för
alla, oavsett om man gillar glesbygdspolitik, scifi-konst, dragqueens, hantverk eller hästar.

Lars Fröberg (längst t h), Lena Backebo och Leif Norgren är några av alla glada låntagare som uppskattar biblioteksbussens besök.

En annan tjänst som biblioteken erbjuder är Meröppet. Det betyder att låntagaren har tillgång till bibliotekslokalen och möjlighet att låna även utanför
bemannad tid. Den registrerade Meröppet-låntagaren kan med hjälp av passerkort och kod komma
in och låna böcker mellan 08.00 och 22.00, oavsett
hur de ordinarie öppettiderna ser ut.
OLIKA LÖSNINGAR FÖR ALLA
Mest flexibel av alla lösningar är kanske tjänsten
”boken kommer”. Den invånare som inte har möjlighet att ta sig till en filial eller biblioteksbussens
hållplats kan få böckerna levererad på annat sätt,
här är den personliga kontakten och servicen alltid
högt på prioriteringslistan.
Och det avspeglar sig i siffrorna. Norrtälje
kommuns biblioteksverksamhet går emot
strömmen när det gäller statistiken. Här visar
kolumnerna på plus vad gäller både besökare och
boklån.

Läs mer om bibliotekens verksamhet på
hemsidan: kultur.norrtalje.se

WWW

Det blir nytt liv och boende med närmare 1 200 bostäder invid sjön Lommaren i Norrtälje stad. Med naturen inpå knuten blandas vardagsliv och friluftsliv, med centrala stadens utbud ett stenkast bort. Illustration: Sydväst arkitektur och landskap/Norrtälje kommun

Barn. båtar och bad. I Norrtälje Hamn växer en helt ny mötesplats fram. Här byggs bostäder för 5 000 människor, här blir det parker och torg, bryggor och
stränder, restauranger och butiker. Illustration: Sydväst arkitektur och landskap/Norrtälje kommun

Norrtälje – en växande kommun
Det finns många förklaringar till att Norrtälje
växer: fler bostäder, fler arbetstillfällen, utmärkt
kollektivtrafik. Men främst kanske för att Norrtälje har så mycket att erbjuda sina invånare.
Staden har bevarat sin ursprungliga charm och
skärgårdskänsla samtidigt som den växer och
utvecklas. Här är det nära till allt i Stockholmsregionen, från storstadens utbud av kultur och nöjen till Arlanda och vidare ut i världen. I Norrtälje
kommun lever landsbygden och skärgården når
ända in i staden. Här finns fungerande sjukvård,
bra skolor och ett gott företagsklimat. Och
framför allt en stark framtidstro och välgrundade
planer för framtidens kommun.
BO BRA I HELA NORRTÄLJE KOMMUN
Varje människas hem är tillvarons centrum. Och
för att en kommun ska fungera krävs olika typer
av bostäder, det säger sig självt. Därför byggs
nya bostäder av flera slag i kommunens tätorter,
där både vägarna och kollektivtrafiken är bra och

Norrtälje kommuns vision:
Global livsstil, lokalt liv
FRIHET - DITT SÄTT ATT LEVA
I Norrtälje har du gott om svängrum att förverkliga dina
drömmar, i såväl arbete som fritid. Här möter lugnet i
naturen pulsen från Stockholm en spontanresa bort.
Lev ut din frihet på stora ytor eller i liten vrå.

WWW

där det är lätt att exempelvis pendla till arbete
eller högre studier i Stockholm eller Uppsala.
Samtidigt ska det finnas möjligheter att bo och
arbeta, året runt, i vår fantastiska skärgård. Här
finns alla möjligheter att förverkliga drömmen om
att bo nära vatten och med kulturlandskap och
genuina miljöer i närheten. För den som redan
har fritidshus i skärgården ska möjligheten att få
byggrätt för permanentboende utökas.
TILLVÄXT OCH UTVECKLING
Norrtälje kommun är en av Sveriges starkaste
tillväxtregioner. Vi blir allt mer integrerade i
Stockholmsregionen och därmed blir vi också
fler och starkare, på många plan. Ett exempel är
att kommunens mindre orter också kan växa och
öka sin kapacitet. Fler bostäder och en ny skola
i Rimbo, med plats för 350 elever i förskole- och
lågstadieklasser, är exempel på hur kommunens
olika delar utvecklas.

FÖRTROENDE -TRYGGHET PÅ DINA VILLKOR
I Norrtälje är alla välkomna. Tillsammans utgör vi en stadig
grund att stå på, där du har chansen att forma ditt eget
liv, oavsett vem du är. Här finns mycket plats för många
möjligheter.
FRAMTID - HÅLLBAR TILLVÄXT I ATTRAKTIV MILJÖ
Norrtälje är en kommun med gamla traditioner och nya
idéer. Vi tar tillvara de historiska rötterna med blicken
vänd framåt. Vi är driftiga och utvecklar vår framtid genom
en levande vardag och hållbar utveckling av stad och
landsbygd.

DIN LOKALA
MASKINUTHYRARE
SMOOTH SERVICE WITH A SMILE

www.ramirent.se
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Nytt och gammalt, land och hav
Hamnen är den nya del av Norrtälje, där staden
möter havet. Av det som tidigare, under många
år, varit ett nedlagt industriområde skapas nu
en naturlig förlängning av stadskärnan och en
levande stadsdel för alla.
BOENDE FÖR 5 000 PERSONER
Nya Hamnen blir en attraktiv och spännande
del av Norrtälje innerstad. Här byggs 2 000 nya
lägenheter i olika storlekar för alla typer av hushåll. Förutom två punkthus med 16 respektive
22 våningar, placerade där hamnens silo tidigare
låg, består bebyggelsen av fastigheter om fyra
till sex våningar. Byggnationen sker i etapper och
utbyggnaden beräknas vara klar 2025. I varje
kvarter kommer det att finnas butiker, caféer,
restauranger och kulturaktiviteter, allt för att ge
området liv och god service. Redan det första
färdiga kvarteret nominerades till Sveriges vackraste nyproduktion 2018.
EN VÄLKOMNANDE DEL AV STADEN
Det är i Hamnen staden möter havet, det säger
sig självt. Men här blir också mötet särskilt att-

raktivt och lättillgängligt genom gator, trivsamma
torg, promenadstråk och cykelvägar; en naturlig
förlängning av den befintliga stadskärnan. Här
kommer stadsbadet att locka till morgondopp
eller lata baddagar under den varma säsongen.
Från Hamnens bryggor går turbåtar och linjetrafik ut till öarna och en modern gästhamn välkomnar besökare som vill uppleva vår fantastiska
stad och skärgård.
EN HÅLLBAR STADSDEL
Hamnen har från första planeringsstadiet ett
starkt hållbarhetsfokus. Här har flera kvarter
både stommar och fasader av trä. Även
taklandskapen varieras så att vissa fastigheter
har takträdgårdar och växthus. Även kajen är
vinklad i trä, vilket förstärker skärgårdskänslan
och ger möjlighet att strosa längs vattnet.
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0176-767 50

www.rodenakarna.se

ÅTERVINNING
TRANSPORTER
KROSS
JORD
GRUS
NATURSTEN
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Bad för alla – och en
populär vandringsled
Det är inte alla kommuner som kan ståta med flera simhallar i en och
samma kommun. Norrtälje har tre hallar – samt en påkostad utomhusanläggning i Hallstavik. Och nu byggs det nytt.
I takt med att kommunen växer, bostadsbyggandet ökar och allt fler väljer att bosätta sig i den
norra delen av länet, så ökar också utbudet av
aktiviteter. Kommunen har ett sedan länge väl
fungerande föreningsliv, ett gott samarbete med
föreningarna och starka ideella krafter.

– Norrtälje är en så stor kommun rent geografiskt. Vi måste lära alla barn att simma, vi satsar
på folkhälsa och vill att människor ska kunna
koppla av och ha roligt. Där är badhusen en
naturlig och bra mötesplats, säger Tim Greneby,
chef för badhusverksamheten i kommunen.

Enligt visionen om ”Global livsstil, lokalt liv” har
kommunen satsat pengar på att möjliggöra hälsa
i form av träning, friluftsliv och en i övrigt aktiv
livsstil på flera håll och även i de mindre orterna.
Det vittnar bland annat mängden badhus om.

– Dessutom är ju badhusen heltäckande, våra
yngsta besökare som går på babysim är 6 månader och flera av våra äldsta och mest flitiga
besökare är en bra bit över åttio, tillägger han.

MAGISK UTSIKT FRÅN BADHUSET
Norrtälje badhus är en turistattraktion som lockar
människor från hela kommunen, men även från
grannkommuner som Täby, Österåker, Östhammar och så vidare. Panoramafönstren längs
25-metersbassängen bjuder på en magisk utsikt
från Södra Bergen, där det nya badhuset uppfördes för några år sedan. Denna anläggning, med
tillhörande barn- och äventyrsdel, hopplagun,
vattenrutschkana, undervisningsbassäng och
relaxavdelning, har varit en stor succé sedan den
öppnade 2014.
Även Rimbo- och Hallstaviksborna har sitt eget
badhus. I Hallstavik firar den anrika anläggningen 80 år 2019 och i Rimbo tog kommunen över
hallen efter privat regi 2010. Samma år öppnade
den imponerande utomhusanläggningen i
Hallstavik. Denna utomhuspool lockar, liksom
kommungrannen Norrtälje badhus, besökare från
när och fjärran.

Hallstaviks vackra gamla badhus kommer med
ålderns rätt att stängas och i samband med det
öppnar en helt nytt, som byggs i närheten av
utebadet. Här blir det en modern simhall med
25-metersbassäng, en mindre barnpool och fik.
POPULÄR VANDRINGSLED
Även om badverksamheten står högt i kurs i
kommunen finns även andra friskvårdsaktiviteter
att ägna sig åt. Bland annat finns en av länets
mest populära vandringsleder i kommunen.
Roslagsleden startar i Danderyds kommun och
slingrar sig genom såväl Sollentuna, som Täby,
Vallentuna och Österåkers kommuner innan
den till sist går i mål i norra delen av Norrtälje
kommun, närmare bestämt Grisslehamn. Av
ledens totala 19 mil går drygt 11 genom Norrtälje
kommun.
Läs mer om idrott, bad och friluftsliv på kommunens hemsida: norrtalje.se/kulturfritid
WWW

UWS underjord
Part of the ESE World

pwsab.se

info@pwsab.se | 0435-369 30

•

Vi har lösningar för
snygg
och smidig
källsortering

•

både ovan- och
underjord!

sopförvaring som inte syns!

Vi erbjuder:
• Ekonomisk förvaltning
• Teknisk förvaltning
• Fastighetsskötsel och underhåll
• Service av ventilation och värmeanläggningar
• Jour 24 timmar per dygn, 365 dagar per år
• Projektledning vid ombyggnationer och större underhållsåtgärder
Har du också behov av en professionell partner för
förvaltning av din fastighet? Vi hjälper dig gärna, tar
ansvar och utvecklar din fastighet.
Mer information om oss finns på vår hemsida
www.redab.nu
Roslagens Energi & Driftteknik AB
Stockholmsvägen 26
761 43 Norrtälje
Tel. 0176-767 60
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Bygdegården blev den
naturliga samlingsplatsen
25 bofasta åretruntboende familjer och över 200 sommarhushåll
har skapat en gemenskap i Nyby, ute vid Roslagskusten, genom sin
bygdegårdsförening.
För tio år sedan köpte föreningen det gamla
kapellet i byn och nu har det blivit den naturliga
samlingsplatsen, där de har allt från fester till
bokcirklar, bycafé, ungdomsgård, gympa – ja,
helt enkelt det som byborna själva bestämmer
sig för.
– Bygdegårdsföreningen har verkligen blivit ett
stärkande kitt. Tidigare hade vi inte så mycket
kontakt de boende emellan, men nu har vi lärt
känna varandra och kan hjälpas åt på ett helt
annat sätt.
Det säger Lennart Larsson, bygdegårdsföreningens första ordförande. Han har varit med genom
föreningens resa med allt vad det inneburit av
bidragsansökningar, långa arbetsdagar och
framförallt en helt ny gemenskap.
KÖPTE GAMLA KAPELLET
2008 köpte bygdegårdsföreningen det gamla
kapellet från Söderbykarls församling för en
krona, men det gemsamma arbetet hade börjat
redan tidigare än så. Nu är det gamla kapellet
försett med kök, dusch, toalett och fiber, och det
blev en välkommen tillflyktsplats under vintern
2019 då stormen Alfrida drabbade bygden med
långvariga strömavbrott som följd.
Tack vare att den nyrenoverade bygdegården
hade nedgrävda ledningar fanns det både el och
vatten och fungerande internet. Det gjorde att
de lokalboende kunde komma och duscha, laga
mat och även sitta och jobba en stund.

Det är bara ett av många exempel på föreningens betydelse.
– Föreningen betyder väldigt mycket för
vår sammanhållning. Vi gjorde ju det mesta
renoveringsarbetet själva. Många av oss
pensionärer kunde ju jobba på dagarna, och
sedan på kvällar och helger var vi många som
hjälptes åt. Det stärkte sammanhållningen väldigt
mycket, säger Lennart Larsson.
FIRAR TIOÅRSJUBILEUM
Under senvintern 2019 firades tioårsjubileet och
under året finns återkommande högtider. Midsommarfirandet lockar hundratals besökare och
under sommaren driver de boende kiosken nere
vid badet, där de säljer hembakt fikabröd.
Som i alla andra föreningar bygger allt på det
ideella arbetet, och verksamheten pendlar mellan
späckat program och lugnare perioder.
– Vi hjälps åt, och det fungerar bra, säger
Lennart Larsson.

FAKTA: Ideell verksamhet
i Norrtälje kommun
Norrtälje kommun har över 250 bidragsberättigade föreningar, och kultur- och fritidsnämnden
delar årligen ut över 17 miljoner i olika former av
föreningsbidrag.

Kontakta oss för hjälp med:
värme, kyla, vatten, avlopp och rörservice
i hela Roslagen och Storstockholmsområdet.
Anlita oss vid:
ny-, om- och tillbyggnadsinstallationer.
Vi utför även löpande service och underhåll.

Service & Entreprenad

Vi på Rodens Värme & Sanitet AB
utför allt från små till stora arbeten
och har många uppdrag via
Anbud & Offentlig Upphandling.
Vi erbjuder serviceavtal.
Vi arbetar under Miljö- &
kvalitetssystem ISO 9001:2000
och 14001:1996

Telefon 0176 - 169 00 | info@rodensvarme.se | www.rodensvarme.se

Ett familjeägt företag där vår styrka är korta beslutsvägar,
flexibilitet, smidighet och en nära kundkontakt.

Återvinningskrossning • Siktning • Transporter
www.skanela.com

Bygdegårdsföreningen betyder mycket för sammanhållningen och genom gemensamma krafter arrangeras en lång rad program i Nyby. Norrtälje kommun satsar mycket
pengar på att stötta det ideella engagemanget i kommunens många föreningar.
Foto: Nyby bygdegårdsförening

Varmt välkomna till oss
DINA TANDLÄKARE I ROSLAGEN

Hantverkaregatan 24, 761 30 Norrtälje
0176-22 57 70 info@roslagstandlakarna.se

Hantverkaregatan 24
761 30 Norrtälje
www.roslagstandlakarna.se
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Marita Bertilsson (t v) träffar ofta kommunpolis Carola Wiklund i det löpande brottsförebyggande arbetet.

Starkt samarbete ger invånarna
trygghet på hemmaplan
En av de verkligt viktiga frågorna i ett samhälle är
hur tryggt det är för dess invånare. Där är Norrtälje ett verkligt föredöme. För att öka tryggheten
för alla och för att minska problemen med brott,
folkhälsa, våld i nära relationer och problem med
integration har Norrtälje ett väl utvceklat förebyggande trygghetsarbete.
ETT UNIKT TRYGGHETSARBETE
Trygg i Norrtälje kommun startades 2011
av kommunen som ett samarbete med
civilsamhället, polisen och näringslivet. En
särskild avdelning skapades inom kommunen
där samhällets alla resurser samordnas
i olika plattformar. I respektive plattform
är samtliga förvaltningar representerade:
samhällsbyggande, skola, socialtjänst, sjukvård,
kultur och fritid, kommunstrategskontoret,

polis och rättssamhället, näringslivet men även
fältsamordnare, föräldraskapsstöd, föreningslivet
och kommunstrateger. Representanter från de
olika plattformarna möts regelbundet och ofta,
vilket gör att beslutsvägarna kortas och problem
kan åtgärdas snabbt och utan onödig byråkrati.
Resultatet visar sig tydligt i trygghetsmätningar:
Norrtälje var redan 2014 den tryggaste
kommunen i Stockholms län.
Effekterna av arbetet ger resultat i kommunens
alla delar. Ett engagerat samhälle med korta
beslutsvägar, föräldrar och ungdomar som
trygghetsvandrar, närvarande polis och, exempelvis, föräldrar som inte accepterar att deras
ungdomar smakar alkohol hemma, är en del i
framgången.
Marita Bertilsson är chef för Trygg i Norrtälje

kommun och beskriver det som ett genialiskt
koncept och påpekar dessutom att det inte
medför några extra kostnader för samhället;
resurserna fanns redan men utnyttjas nu mer
effektivt.
KAXIG MÅLSÄTTNING PRISAS
Norrtälje kommun har satt höga mål för trygghetsarbetet i hela kommunen – och lyckats.
Arbetet har varit så framgångsrikt att Marita Bertilsson åker runt bland Sveriges kommuner och

håller uppskattade föreläsningar om strategi och
utförande. Hon har också, å avdelningens vägnar, fått motta en rad utmärkelser, bland andra
från C.A.N., Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning, år 2014 och 2017, Årets
Brottsförebyggare, Årets trygghetsskapare, Omfamningen och Norrtälje FN-förenings diplom,
allt under 2018.

STÄDTJÄNSTER FÖR HEM OCH FÖRETAG!
Städfirman Mannerstråle AB är ett städföretag med utgångspunkt i
norra Stockholm med omnejd. Vi har kunskap och erfarenhet att ta
hand om olika former av städning. Vi skräddarsyr lösningar utifrån vad
det är för städning just du har behov av.

Hos oss hittar du tjänster inom:
Hemstädning
Visningsstädning
Flyttstädning
Byggstädning
Storstädning
Fönsterputsning
Närtunavägen 136
762 94 Rimbo
bissastad@gmail.com
www.mannerstralestad.se

Kontorsstädning
Trappstädning
Golvvård

Vår policy bygger på noggrannhet, förtroende, personligt ansvar och
nära kontakt med kunder. Alla kunder är viktiga för oss, stora som
små. RUT-avdrag gäller för alla städtjänster!
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En jämställd räddningstjänst
Norrtälje kommun arbetar för jämställdhet inom
alla områden. Ett tydligt exempel är räddningstjänsten. I en tid då allt färre söker sig till räddningstjänsten i Sverige och allt fler, framför allt
deltidsanställda brandmän, söker sig därifrån har
Norrtälje kommun funnit en fungerande lösning
på bemanningsproblemet: jämställdhet.
BRANDMAN, ETT KÖNSNEUTRALT YRKE
Brandman är av tradition ett yrke som uppfattas
som maskulint; stora starka män som handskas
med jättefordon och tunga redskap. Vanligtvis
fokuserar också rekryteringen av brandmän på
en rad krav istället för på det positiva i yrket.
Därmed har rekryteringen ofta varit exkluderande – kvinnor har inte uppfattat räddningstjänsten
som en tänkbar arbetsgivare.

Norrtälje kommun har insett fördelen att även
anställa kvinnor som brandmän; den fysiska
styrkan är visserligen viktig men räddningstjänsten behöver också personal med hög kompetens
inom brandskydd och sjukvård.

räddningstjänsten i Norrtälje kommun attraherat
nya grupper och långt fler kvinnor – utan att för
den skull sänka kraven på sina nya medarbetare.
JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD
De brandmän som arbetar inom Räddningstjänsten i Norrtälje kommun är samtliga rekryterade
enligt de krav Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap fastställt. Det är kvinnor och män
med olika bakgrund och ursprung som förenas
i viljan att hjälpa andra, känna stolthet och samhörighet samt att utvecklas personligen. Det kan
sammanfattas i ett ord: engagemang. Och det
är givet att engagerad räddningspersonal skapar
ett tryggt samhälle för alla invånare i Norrtälje
kommun.

Vill du följa Räddningstjänsten i Norrtälje kommun – eller själv söka dig dit? Följ oss på Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn!

Genom att söka brandmän med budskapet att
det är ett yrke att älska och vara stolt över har

Vi designar framtidens energisystem

Vi erbjuder projektering av VVS-system, energideklarationer,
OVK, utredningar, besiktningar och energiberäkningar.
Se mer på vår hemsida www.stahlkloo.se

Våra kontor finns i:
Falun
Nybrogatan 23
791 72 Falun
010-13 00 600

Mora
Kyrkogatan 27
79 30 Mora
010-13 00 690

Norrtälje
Bältartorpsgatan 1
761 32 Norrtälje
010-13 00 680

Leksand
Matsolles gattu 10
793 92 Leksand
0702-53 77 70

Stockholm
Hagavägen 4
169 69 Solna
010-13 00 670
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Roslagens utveckling
nnits sedan 1859.
Roslagens Sparbank har fu
att vara en bra bank
Hela tiden med uppgiften
verkar i Norrtälje
för alla som bor, lever och
lt bara gillar Roslakommun – eller helt enke
till bankservice och
gen. Hos oss har du nära
gens Sparbank tillhör
sla
Ro
.
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fin
har vi inga enskilda
bygden och som sparbank
lämna tillbaka en del
aktieägare. Därför kan vi
kala aktiviteter och
av vinsten för att stödja lo
ed vår vision om ett
utvecklingsprojekt i linje m
gen i tillväxt.
attraktivt och öppet Rosla
76- 770 00
roslagenssparbank.se 01
bankens tre stiftelser
jonerna har delats ut via
Huvuddelen av de 119 mil
Ungdomsboende. Vi är
skning & Utbildning samt
för Näringsliv & Kultur, For
eningsliv.
sponsor av kommunens för
dessutom varje år en stor

Välkommen till oss i Älmsta,
Hallstavik, Rimbo, Norrtälje centrum
och på Norrteljeporten där vi även
har öppet lördagar.

Norrtälje kommun
Box: 800, 761 28 Norrtälje
Telefon: 0176-710 00
E-post: kontaktcenter@norrtalje.se
norrtalje.se
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