
Utvecklingsgruppen för 
ALUNDA 
Protokoll nr 1-2016 

Tid: 2016-02-04, kl 18.30-20.30 

Plats: Allianslokalen 
Närvarande: Yngve Jordeby, Sonja Björk, Erik Ekström, Barbro Mattsson och Sigurd 
Mattsson. 

 

§  1 Föregående protokoll 

Sekreteraren går igenom föregående mötes protokoll som därefter läggs till 
handlingarna. 

 

§  2 Årsredovisning 

Ordföranden går igenom utvecklingsgruppens redovisning för år 2015 vilken 
godkänns för insändande till kommunen. 

 

§  3 Medlemmar och ansvarsområden 

Ledamöterna går igenom listan med medlemmar och ansvarsområden som 
ordföranden tidigare sänt ut för granskning. Listan godkänns och kommer att 
läggas som bilaga till protokollet. 

 

§  4 Verksamhetsplan. 

Verksamhetsplan för år 2016 som tillsänts ledamöterna diskuteras. Den 
godkänns och kommer att läggas till protokollet som bilaga. 

 

§  5 Publikationerna ”Tillväxtstrategi – Handlingsplan, Östhammars kommun 
2020 

Publikationerna delas ut till ledamöterna för egna studier. Ett möte kommer att 
hållas i Gimo under rubriken ”Attraktivt och levande centrum året runt”. Mötet 
blir den 9 februari och från utvecklingsgruppen kommer Erik Ekström, Sigurd 
Mattsson och Yngve Jordeby delta. 

 



§  6 Hälsans hus 

Sigurd Mattsson informerar om att styrelsens arbete fortgår och vad som nu 
föreligger är att aktivt arbeta fram underlag för att söka bidrag. 

 

§  7 Planområden 

Yngve Jordeby har till kommunen sänt utvecklingsgruppens synpunkter på 
planområdet vid Korsängsvägen. Han planerar att ta kontakt med Linnéa 
Johansson på kommunen för att bli informerad om hur arbetet framskrider. 

 

§  8 Vårdcentralen. 

Kontakter har tagits med tjänstemän både i kommun och landsting för att få 
tillstånd en nybyggnation av vårdcentral i Alunda. För att i möjligaste mån 
påskynda arbetet har ansvariga i utvecklingsgruppen nu även tagit kontakt med 
berörda politiker. Yngve Jordeby och Barbro Mattsson arbetar vidare med 
projektet. 

 

§  9 Projekt ”Vackrare Alunda” 

För att om möjligt få till en vackrare omgivning utanför vägområdet i centrum 
har Yngve Jordeby kontaktat arkitekt Karin Sidén. Om den kontakten faller väl 
ut är tanken att söka bidrag från bl a SKB för att genomföra arbetet. Yngve 
Jordeby och Erik Ekström arbetar vidare på projektet. 

 

§  10 Gatunamn 

Förslag har inkommit från kommunen om att namnge den väg som går igenom 
det nya bostadsområdet norr om Olandsgården till Olandsvägen. Torbjörn 
Söderlund tar kontakt med kommunen i frågan. 

 

§  11 Möte ang ”Medborgarlöfte” – ”Levande Centrum” 

Möte kommer att ske i skolan ang säkerhet i samhället. Tidpunkten för mötet 
kommer att anges senare. Från utvecklingsgruppen kommer Torbjörn Söderlund 
att delta. Ledamöterna diskuterade bl a belysningsfrågan i samhället och kom 
fram till att gamla Marmavägen behöver bättre belysning. Samtidigt uppmanas 
alla ledamöterna i utvecklingsgruppen inkomma med förslag till Torbjörn 
Söderlund gällande säkerhet som han kan ta med sig till mötet. 

 

 



§  12 Övrigt 

 Industrimark 

Sigurd Mattsson informerar om att vid industriområdet kommer att ställas fler 
tomter till förfogande. 

 Möte med kommunens utvecklingsgrupper. 

Den 7 mars kl 19.00 i Allianslokalen kommer kommunens utvecklingsgrupper 
tillsammans med kommunledningen att ha ett möte. Önskvärt är att alla från vår 
grupp som har möjlighet deltar.  

 Allmänt möte 

Allmänheten i Alunda kommer att inbjudas till ett informations/fråge möte i 
Allianslokalen den 17 mars kl 19.00. Till mötet kommer bl a tjänsteman 
Charlotte Köhler att inbjudas. Yngve Jordeby utformar annonsen och alla i 
utvecklingsgruppen hjälper till att sprida informationen. 

 

§  13 Nästa sammanträde.’ 

Nästa sammanträde planeras bli tisdagen den 12 april kl 18.30 i Allianslokalen. 

 

Vid pennan 

Sonja Björk  Yngve Jordeby 

Sekreterare  Ordförande 

 

 

 

 


