
Utvecklingsgruppen för 
ALUDA 
Protokoll nr 1-2017 

Tid: 2017-01-25, kl 18.00-20.30 

Plats: Allianslokalen 
Närvarande: Yngve Jordeby, Torbjörn Söderlund, Cecilia Holst, Erik Ekström, Stefan 
Pettersson, Barbro Mattsson, Sigurd Mattsson, Roine Almgren och Sonja Björk. 

Ordförande hälsar alla välkomna till årets första sammanträde som därefter fortsätter med: 

!
§  1 Förgående protokoll 

Sekreteraren går igenom föregående mötens protokoll, som efter diskussion 
läggs till handlingarna. 

!
§  2 Byggnadsplaner 

Cecilia Holst redogör, efter samtal med Sigurd Mattson, ang Björnhålsskogen II. 
Vad som gäller där är att arkeologisk utredning försenat arbetet med 
framtagandet av detaljplanen. Efter utredningen sker omarbetning av 
planförslaget. Ang Prästgårdshöjden meddelas att yttranden nu inkommit och 
att materialet ska sammanställas. Byggplanerna för Trädgårdsbäcken II är i gång 
då det anmälts ett flertal entreprenörer som intressenter. 

!
§  3 Vattenfrågan 

Stefan Pettersson har varit i kontakt med Annila Bexelius på kommunen för att 
reda ut vad som görs för att lösa bristen på vatten i Alunda och fått till svar att 
det pågår en utredning. Frågan ska utredas på lång sikt vilket 
Utvecklingsgruppen inte låter sig nöjas med varför Stefan kommer att ta upp 
frågan på nytt. 

!
§  4 G-C vägen Alunda-Spånga/Bullerplank 

Torbjörn Söderlund, Eric Ekström och Yngve Jordeby har varit på ett möte med 
Vägverket och Östhammars kommun gällande beläggning på G-C vägen. Det 



föreligger en diskussion mellan verket och markägarna eftersom markägarna 
inte godkänner nuvarande beläggning. 

Ett bullerplank kommer att sättas upp utefter väg 288 mellan Tvärvägen och 
sporthallen. 

!
§  5 Busstrafiken 

UL planerar att göra om turlistorna Alunda-Uppsala. UL har haft 
informationsmöten med allmänheten för att få passagerarnas åsikter om 
ändringarna. Barbro Mattsson redogör för ändringarna som inte verkar vålla 
några stora bekymmer och därför anser Utvecklingsgruppen att vi inte behöver 
agera i frågan. 

!
§  6 Vårdcentralen 

Barbro Mattsson redogör för en lokalinventering som gjorts av vårdcentralerna i 
vår närhet och meddelar att det prel föreligger en ändring (nybyggnation/
renovering/utbyggnad) av vårdcentralen i Alunda år 2020. Yngve Jordeby och 
Barbro Mattson planerar att få till ett möte med chefen för vårdcentralerna i 
kommunen, ett möte med kommunpolitikerna och ett möte med Landstinget för 
att föra frågan vidare.  

Yngve Jordeby undersöker dessutom möjligheten att kontakta en ”headhunter” 
som kan hjälpa till med rekryteringen av läkare till vårdcentralen. 

!
§  7 Hälsans hus 

Sigurd Mattson meddelar att styrelsen arbetar på med frågan. Han aviserar dock 
att han vill lämna över eller få dela huvudansvaret med ytterligare en 
projektledare. Flera tänkbara namn kom upp på mötet och Sigurd Mattsson tar 
själv kontakt för att få veta om intresse finns att påta sig det arbetet. 

!
§  8 Rondellutsmyckningen 

Trafikverket ställer sig positiva till en utsmyckning av rondellen. I dag finns en 
förslagslåda placerad på ICA, där allmänheten kan lägga förslag, dessutom finns 
möjlighet att gå in på Utvecklingsgruppens hemsida och göra detsamma. En 
bedömning av förslagen ska göras innan sommaren och tanken är att det färdiga 
förslaget ska presenteras på Oland Visar. Gruppen beslutar att söka ekonomiska 
medel genom Upplandsbygd. Yngve Jordeby och Eric Ekström svarar för 
ansökan. 



!
§  9 Biblioteket 

Torbjörn Söderlund redogör för en skyltvandring som han och Yngve Jordeby 
gjort med Magnus Åberg, biblioteksansvarig i kommunen och bibliotekarien i 
Alunda, Anders Ödman och Fredrik Sundin från Tekniska kontoret. Vandringen 
protokollfördes av Magnus Åberg och i det framkommer vad som ska göras för 
att synliggöra biblioteket, bl a fler och större skyltar, belysning av skyltar mm. 
Torbjörn Söderlund gör en kontroll efter en månad för att kontrollera att det 
blivit åtgärdat. En sammanställning från vandringen kommer att sändas till 
ledamöterna. 

!
§  10 Attraktivt och levande Alunda 

Yngve Jordeby ”flaggar” för ett möte i Allianslokalen tisdagen den 7 februari kl 
18.00 som kommer att handla om ett attraktivt och levande Alunda och hur vi 
når framgång genom samverkan. Anmälan till mötet kan göras till 
micaela@företagisamverkan.se. Önskvärt att de i Utvecklingsgruppen som har 
möjlighet, deltar. 

!
§  11 Oland Visar 

Stefan Pettersson redogör för att Utvecklingsgruppen kommer att ha ett 
samarbete med Företagarföreningen. Det kommer att finnas ett tält (8x5m) som 
vi delar. Vi kommer bl a att visa byggplaner och Yngve Jordeby och Stefan 
Pettersson kommer att ta kontakt med kommunalråd för stöd inför utställningen. 
De kommer att presentera en lista med förslag på vad kommunen kan bidra med. 
Dessutom kommer att finnas någon form av aktivitet som besökarna kan vara 
delaktiga i.  

!
§  12 Verksamhetsplan 2017 

Yngve Jordeby stämmer av verksamhetsplanen 2016 och mötet lägger upp en ny 
plan för år 2017. Den nya planen kommer att sändas till ledamöterna. 

!
§  13 Årsredovisning till kommunen 

Yngve Jordeby färdigställer en redovisning för år 2016 som kommer att sändas 
till ledamöterna för godkännande. Därefter sänder han den till kommunen. 

!



§  14 Ny devis för Alunda 

Diskuteras att stället för devisen ”Alunda – nära till allt” skapa en ny. För att få 
in förslag beslutas att ta allmänheten till hjälp med bl a att använda 
förslagslådan eller att gå in på hemsidan och lämna förslag där.  

!
§  15 Från var och en 

 Friluftsanläggningen Marmavallen/Vattenspegel 

Torbjörn Söderlund meddelar att han ska ha ett möte med Peter Jansson gällande 
friluftsanläggningarna vid Marmavallen. Torbjörn framför även idén med att 
anordna en vattenspegel med gångstråk vi infarten till Alunda, mellan den 
utökande pendelparkeringen och Foghammarsån. 

Wikipedia 

Cecilia Holst påtalar att texten om Alunda när man söker på Wikipedia är 
väldigt undermålig. Yngve Jordeby får i uppdrag att utforma en text historisk- 
och i realtid och att skicka den till Cecilia för publicering. Dessutom ska Örjan 
Mattsson kontaktas för att komma in med lämpligt bildmaterial till texten. 

 Tillgänglighet i kommunens tätorter. 

Barbro Mattsson meddelar att hon tillsammans med Micha Ring kommer att 
göra en inventering i kommunens tätorter vad gäller tillgänglighet. 
Inventeringen kommer att starta i Alunda. 

 Översiktsplanen 

Sigurd Mattsson informerar om att han fortlöpande håller sig informerad om 
översiktsplanen, och följer det fortsatta arbetet med den. 

!
§  16 Nästa möte 

Nästa möte, ett årsmöte planeras äga rum onsdagen den 22 mars kl 19.00 i 
Allianslokalen. Till mötet ska förutom allmänheten inbjudas representanter 
för Östhammarshem för att informera om aktuell byggenskap i Alunda. 

!
Vid pennan 

Sonja Björk  Yngve Jordeby 

Sekreterare  Ordförande  

 


