Norrtälje Hamn – en levande
stadsdel för barn, båtar och bad
Norrtälje Hamn är en attraktiv mötesplats och en naturlig förlängning av Norrtäljes idylliska stadskärna. Hamnen är porten till skärgården med stort utrymme för lek, bad och
rekreation. I den hållbara stadsdelen finns en mångfald av människor och verksamheter
sida vid sida. Här trivs både stora och små, boende och besökare.

Norrtälje Hamn – en utveckling av hela Norrtälje stad

Norrtälje Hamn – en mötesplats för alla

Norrtälje Hamn är en levande stadsdel, en mötesplats
och en förlängning av Norrtäljes stadskärna. Den nya
stadsdelen är naturligt sammanknuten med den gamla
och innehåller såväl folkliv och mötesplatser som
service och arbetsplatser, dygnet runt. Varje kvarter
erbjuder utrymme för både boende och verksamheter
att existera sida vid sida och ger varandra förutsättningar att skapa en levande stad. Norrtälje Hamn berör
alla kommunens invånare, oavsett om man bor i själva
stadsdelen eller besöker den. Det är en del av Norrtäljebornas vardag och en plats för nöje och fest. Norrtälje
Hamn är en stadsdel med fokus på och omsorg om
barnen. Här finns rum för både trygghet och lek, och
möjlighet för alla att utvecklas och trivas.

Norrtälje Hamn är en plats där man vill vistas och vara
tillsammans. Här blandas liv, lek och rörelse med lugn
och avkoppling. Kajen är Norrtäljes nya vardagsrum
längs med vattnet och en av stadens bästa platser för
evenemang, utställningar och aktiviteter. En bro från
kajen binder samman stadsdelen med den grönskande
Societetsparken och skapar nya stråk. Sjötullstorget
knyter ihop den gamla och den nya stadskärnan och
är en naturlig entré till hamnen. Hamnplan är en viktig
mötesplats där torghandel och aktiviteter tar plats året
runt, och i anslutning till Hamnpiren finns ett nav för
kultur och nöje. Centralt i skyddat läge ligger Hamnparken, en knutpunkt som erbjuder rekreation och
trivsel för alla åldrar. Längs hamnens nordöstra del finns
Strandparken, ett långt stråk av lek, rekreation och
grönska med en härlig utblick över Norrtäljeviken.

Norrtälje Hamn – en vardag
av mångfald

Norrtälje Hamn – en vacker
skärgårdsstad

Norrtälje Hamn är en tät, mångfunktionell och flexibel
stadsdel som lever upp genom en mångfald av verksamheter. Här finns bostäder i stora och små skalor och
med olika upplåtelseformer för alla möjliga livsstilar och
livsskeden. Längs huvudstråken bjuder restauranger
och ett varierat utbud av butiker in till puls och paus.
Stadsdelen har en blandad befolkning där vardagslivet
förenklas med direkt närhet till vardagsservice, förskola
och kollektivtrafik. På de centrala mötesplatserna frodas
kulturlivet genom verksamheter och evenemang, både
utomhus och inomhus. Hamnpiren är stadens stolta
riktmärke där båtlivet möter stadslivet på riktigt.

Norrtälje Hamn är utvidgning och en modern tolkning
av Norrtäljes befintliga stadskärna med sina variationsrika miljöer och en mångfald av detaljer. Den nya stadsdelen är porten till skärgården, och med hamnen mitt
i staden blir detta platsen för båtälskaren. Här sträcker
sig staden ända ut i Norrtäljeviken och via turtrafik
och båttaxi är hela skärgården inom räckhåll. Med en
mängd båtplatser för både boende och besökare är
hamnen alltid tillgänglig. Stora ångbåtar blandas med
segelbåtar, elbåtar, kajaker och kanoter intill bryggorna
i ett guppande myller som andas den gamla hamnstaden.
Staden är smyckad med såväl konst, träd, belysning
och blomsterplanteringar som skapar trivsel, identitet
och trygghet på varje gata, i parkerna och på torgen.

Norrtälje Hamn – en öppen
och tillgänglig stad
Norrtälje Hamn är en stadsdel som låter alla hitta till
sitt mål. Det är lätt att ta sig hit, och lätt att ta sig fram.
Staden är anpassad till gående och cyklister och här
prioriteras deras behov, liksom kollektivtrafik och andra
klimatsmarta transportmedel. Gaturummen är både
mötesplatser och förbindelsestråk som förenklar för
människor att träffas, och ta sig dit de vill. Stockholm,
Arlanda och Uppsala finns inom en timmes avstånd,
och Norrtäljes busstation och den genuina stadskärnan ligger bara ett stenkast bort. I hamnområdet finns
gott om plats för fritidsbåtar och en stor besökshamn
välkomnar sommarens alla gäster, taxibåtar och besökande fartyg.
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Norrtälje Hamn – en miljöoch resurssmart stadsdel
Norrtälje Hamn är en attraktiv stadsdel, omvandlad från
tidigare industrimark till trivsamma och hälsosamma
boende- och vistelsemiljöer, utan att ta ny naturmark
i anspråk. Staden genomsyras av grönska och vatten
och nya varierade biotoper som är värdefulla för både
människor och biologisk mångfald präglar såväl kvarteren
som det offentliga rummet. Stadsdelen är anpassad för att
kunna hantera framtida vattenstånd i ett förändrat klimat.
Här används resurser på ett effektivt och ansvarsfullt sätt
som ger möjlighet att sluta kretslopp, och stadsdelens
anläggningar för dagvatten renar vattnet även från
en betydande del av staden utanför Norrtälje Hamn.
Solpaneler och annan miljövänlig energiproduktion bidrar
till energiförsörjningen, och moderna avfalls- och återvinningssystem finns lättillgängliga för såväl boende som
besökare. Det är naturligt och attraktivt att välja cykel
och kollektivtrafik framför bilen och lätt att göra rätt för
ett miljöanpassat liv.

