
 

Protokoll nr 1-2021 

Plats: Allianslokalen 

Närvarande: Yngve Jordeby, Torbjörn Söderlund, Stefan Pettersson, Maria Fernström, Erik 

Ekström, Urban Nordström. 

Särskilt inbjuden:  Ulla Lovnér, för att ta del av utvecklingsgruppens arbete för en blivande 

anslutning till utvecklingsgruppen. 

§1. Inledning 

Det har nu gått drygt 1,5 år sedan vi kunde träffas i ett sammanträde med 

Utvecklingsgruppen. Orsaken vet vi är den pandemi som varit rådande i vårt land. Vi får se 

denna sammankomst som en summering av vad som skett och en återstart i gruppens 

verksamhet.  

§2. Nytt reglemente för utvecklingsgrupperna 

Kommunen har fastställt ett nytt reglemente för Utvecklingsgrupperna. Gruppen ser positivt 

på de förändringar som angetts i samarbetet mellan kommunens organ och 

utvecklingsgrupperna. Det nya reglementet finns på kommunens hemsida. 

§3. Ny organisation för kommunens tjänstemän 

Ny organisation gäller från januari 2021. En övergripande organisationsplan finns på 

kommunens hemsida. Gruppen ser fram mot ett ökat samarbete mellan kommunens 

tjänstemän och Utvecklingsgruppen. En mer detaljerad organisationsplan emotses.  

§4. Ändring av kommunens äldreomsorg 

Kommunen har antagit nya inriktningar för viss typ av äldreomsorg. Detta innebär bland 

annat att personer med demensproblematik kommer att hänvisas till boenden i Östhammar 

och Österbybruk. Inga nya intagningar av denna sjukvårdstyp kommer att ske på 

Olandsgården.  

§5. Mål för utvecklingen i Alunda 

Kommunfullmäktige har behandlat samhällsutvecklingsprojekt som berör Alunda. 

Kommunstyrelsen har beslutat om följande politiska intention för Alunda. ” År 2035 har 

kommunen skapat förutsättningar för att Alunda har en befolkning som är 1000 fler än i 

dag”. Det innebär en befolkningsökning med 67 personer per år. En intressant utveckling där 

vi i Utvecklingsgruppen bör kunna medverka på olika sätt. Sektor samhälle har aviserat ett 

projekt som benämns ”Alundaprojektet”. I projektets andra fas skall avstämning ske med 

samverkande lokala och regionala aktörer. I detta sammanhang bör vår grupp hänföras till 

en lokal aktör. Uppgifter finns i ”Nyhetsbrev kommunförvaltningens ledningsgrupp 26/2”.    



§6. Detaljplanearbetet i Alunda 

Detaljplanearbeten har pågått för områden vid Korsängsvägen och Prästgårdshöjden. 

Frågeställningar har framförts angående när tomtområden kan vara färdigställda så att 

intresserade kunder kan anskaffa tomter för bebyggelse. Yngve tillskriver kommunen för 

klarläggande av tidsplanerna.  

§7. Vattenledning till Alunda 

Enligt uppgifter från Gästrike Vatten kommer ledningen vara färdigställd under december 

2021. En viktig åtgärd för Alundas utveckling.  

§8. Avloppsreningsverkets utbyggnad 

Sammankomst angående utbyggnad av avloppsreningsverket har skett och vår grupp 

representerades av Stefan och Yngve. Det som angetts i föreliggande handlingar synes 

positiva för Alundas utveckling. Inget särskilt yttrande kommer att ske från 

utvecklingsgruppen.  

§9. Vårdcentralen i Alunda 

Tillfälliga byggnader har uppförts där mottagning för distriktssköterska, provtagning och 

barnavård har öppnats. Positivt under tiden fram till att nybyggnad av Vårdcentral kan ske. 

Samarbete mellan Regionen och Östhammarshem pågår nu för utformning av lokaler för en 

ny Vårdcentral i Alunda. Denna etablering är mycket viktig för Alundas utveckling och 

arbetet kommer successivt att följas upp av Utvecklingsgruppen.  

§10. Olands-skolans utbyggnad 

Stefan informerande om att ombyggnad kommer att ske för att få fram utrymmen tillräckliga 

för dagens undervisning. Under byggnadstiden kommer tillfälliga lokaler på grusplanen att 

användas.  

§11. Elljusspårets underhåll 

Elljusspårets gångstråk har under lång en lång tid haft en dålig funktion. En besiktning av 

spåret har skett med representanter från kommunen och Stefan och Torbjörn från 

Utvecklingsgruppen. Det överenskoms om vissa dräneringsåtgärder mm som skall utföras 

omgående. Stefan och Torbjörn bevakar ärendet.  

12. Happstavägens gång- och cykelbana 

Sedan flera år tillbaka har olika kontakter skett med företrädare för vår kommun. Den 4 maj 

2000 svarade kommunens tekniska kontor att ”vi  skulle frysa läget tills vidare”. Frågan har 

blivit allt aktuellare utifrån att fordonstrafiken på allmänna vägen ökat och gångtrafiken fått 

ökad aktualitet utifrån faran för oskyddade trafikanter. Yngve skriver till kommunledningen 

angående G/C-vägen.  

 

 



13. Pulkabackens löpande underhåll 

Backen har behov av röjning inför kommande vinterperiod. Det saknas någon typ av 

organisation för underhållet. En möjlighet skulle vara om någon organisation kan åta sig 

ansvaret med viss ersättning från kommunen. Torbjörn tar erforderliga kontakter med 

kommunen, förslagsvis Peter Jansson. Maria undersöker olika möjligheter att tekniskt utföra 

röjningen. 

14. Domännamnet 

Stefan rapporterade om en framställning från Företagarföreningen angående övertagande 

av domännamnet. Stefan går vidare med frågan utifrån den diskussion som förevarit.  

15. Övriga frågor 

Urban tog upp frågan om någon typ av allmän information om vilka fritidsaktiviteter som 

finns i Alunda. Urban funderar vidare för ett förslag.  

Gruppens hemsida diskuterades. Frågan tas upp vidare sedan gruppen sammansättning 

klarlagts.  

Urban gav förslag till vissa datatekniska utvecklingar av gruppens arbeten. Kommer med 

förslag.  

Yngve meddelade att han önskar lämna funktionen som ordförande för Utvecklingsgruppen. 

Stefan Pettersson lovar åtta sig ordförandeskapet med hjälp av Erik Ekström som vice 

ordförande. Vi i gruppen är tacksamma för dessa åtaganden. Yngve kan om så önskas ställa 

upp som mentor och allmän hjälpreda när så erfordras. Kontakt kommer att tas med 

gruppens medlemmar angående de enskilda engagemangen inför verksamheten från år 

2022. 

Nästa sammanträde den 6 december kl 18.30 i Allianslokalen.  

Sammanträdet avslutades. 

Vid pennan  

Yngve Jordeby 

/Gruppens ordinarie sekreterare hade inte möjlighet att delta i detta sammanträde) 

  


