Utvecklingsgruppen för
ALUNDA
Protokoll nr 1-2018
Tid: 2018-02-13, kl 19.00-21.00
Plats: Allianslokalen
Närvarande: Yngve Jordeby, Torbjörn Söderlund, Urban Nordström, Stefan Pettersson, Erik
Ekström, Cecilia Wetterlund, Anna-Lena Eriksson och Sonja Björk.

Ordförande Yngve Jordeby hälsar alla välkomna till årets första möte och inleder med en
tillbakablick gällande Utvecklingsgruppens arbete år 2017.

§ 1.

Protokollet från förra mötet.
Sekreteraren går igenom föregående mötes protokoll som efter diskussion läggs
till handlingarna.

§ 2.

Vattenfrågan.
Stefan Pettersson meddelar att nivån på grundvattnet i Alunda är bra. Detta efter
att Gästrike Vatten bl a trimmat anläggningarna. Planer finns att i framtiden
kunna ta vatten från Tierpsåsen via rör som i dag finns framdragna till Örbyhus.

§ 3.

Älgrondellen.
Erik Ekström informerar om att älgrondellen fått ett positivt bemötande av de
allra flesta. Christer Grundström som tillverkat älgarna planerar att genomföra
en föreläsning om älgens historia. Föreläsningen planeras i april. Erik Ekström
tar kontakt med Christer Grundström för att arbeta vidare med planeringen av
ovan nämnda sammankomst.

§ 4.

Infotavlan vid informationsplatsen.
Yngve Jordeby och Torbjörn Söderlund om arbetat med informationstavlans
utformande, var färdiga med sitt arbete i december. Visit Roslagen som har det
övergripande ansvaret har bromsat utformandet vad gäller texten på tavlan.
Meningen är att alla info-tavlor i hela kommunen ska ha en liknande utformning
vilket har försenat projektet.

§ 5.

Detaljplaneläget.
Information om detaljplaneläget saknas. Detaljplanerna är en viktiga frågor för
Alundas utveckling så Yngve Jordeby tar erforderliga kontakter för att kunna
informera gruppen senare.

§ 6.

Årsmöte 2018
Ett årsmöte som allmänheten inbjuds till planeras bli 20 eller 22 mars kl 19.00 i
Allianslokalen. Till mötet ska någon från Gästrike Vatten inbjudas för att
informera om vattenläget i Alunda. Dessutom planeras den tekniska chefen i
Östhammars kommun inbjudas. Stefan Pettersson vidtalar Gästrike Vatten och
Yngve Jordeby tekniska chefen. Yngve Jordeby tar dessutom hand om
annonseringen av evenemanget.

§ 7.

Förslag till ansvarsområden 2018.
Utifrån tidigare skickat utkast diskuteras ansvarsområden gällande innevarande
år. Efter de synpunkter som framkom upprättas en slutlig förteckning som
kommer att tillsändas ledamöterna.

§ 8.

Verksamhetsplan för år 2018 vad gäller huvudfrågor.
Utvecklingsgruppen går igenom verksamhetsplanen för 2017 och gör
strykningar och tillägg som gruppen kommer fram till. En aktuell
verksamhetsplan kommer att sändas till ledamöterna från ordföranden.

§ 9.

Övrigt.
Beläggning av GC-väg.
Yngve Jordeby informerar om att kommunen är villiga att bekosta en
beläggning på GC-vägen Alunda-Spånga. En förutsättning är dock att vägen har
full bärighet vilket ska undersökas.
Marmavägen – Korsängsvägen.
Det har länge efterlysts en trottoar utmed dessa vägar, dessutom behöver
vägarna breddas då de är hårt trafikerade vilket försvårar för alla de som
promenerar utefter vägarna. Yngve Jordeby och Torbjörn Söderlund tillskriver
Trafikverket och Östhammars kommun för att få igång en satsning på dessa
båda vägar.
Pendlarparkeringen.
Utökning av pendlarparkeringen är nödvändig. Yngve Jordeby kommer att
sända en skrivelse till kommunen.

Vårdcentralen.
För att kartlägga planeringsläget för ny byggnad av vårdcentral, seniorbostäder
och ökat utrymme för äldreboende kommer kontakt att tas med
Östhammarshem.
Hälsans hus.
För att klarlägga möjligheterna att starta upp projektet Hälsans hus kommer
ytterligare kontakter att tas med Olandsskolan och Tekniska kontoret. Torbjörn
Söderlund arbetar vidare med frågan.
Samverkansträff.
Stefan Pettersson rapporterade från den samverkansträff för
utvecklingsgrupperna i kommunen som ägde rum på Söderön.
Årsredovisning till kommunen.
Ordförande sammanställer uppgifterna som berör vår verksamhet år 2017.
Kopia kommer att sändas till ledamöterna.
Gångtunneluppfarterna.
Uppfarterna från gångtunneln är för branta för rörelsehindrade och behöver viss
ombyggnad. Urban Nordström kommer att visualisera aktuella förhållanden och
föreslå åtgärder.

§ 10.

Nästa sammanträde.
Nästa sammanträde (förutom årsmötet) planeras bli tisdagen den 17 april
kl 18.30 i Allianslokalen.
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