
Utvecklingsgruppen för 
ALUNDA 
Protokoll nr: 2-2015 

Tid: 2015-03-17, kl 18.30-21.00 

Plats: Allianslokalen 

 
Närvarande: Yngve Jordeby, Stefan Pettersson, Cecilia Holst, Barbro Mattsson, Sigurd 
Mattsson, Sven-Olov Andersson, Roine Almgren, Torbjörn Söderlund och Sonja Björk. 

Ordförande Yngve Jordeby hälsar alla välkomna till kvällens möte. 

 

§  1 Hemsidan. 

Cecilia Holst presenterar en förnämligt utförd manual till Utvecklingsgruppens 
nya hemsida. Hon lotsar ledamöterna genom manualen och förklarar dess 
funktion. Genomgången avslutas med att Stefan Pettersson fördelar uppgifter för 
var och en att utföra för att fylla hemsidan med information. Vid nästa 
sammanträde ska hemsidan ligga ute i ”skarpt läge” och ledamöterna kommer 
att praktiskt få arbeta med sidan. 

 

§  2 Hälsans hus 

Sigurd Mattsson informerar om att arbetsgruppen har haft fyra sammanträden 
och att statuter för föreningen är klara. Avtal om arrende har diskuterats med 
kommunen och det beräknas att alla underlagen ska vara klara under 2015. 

 

§  3 Skyltfrågan 

Torbjörn Söderlund och Sigurd Mattsson som ansvarar för skyltfrågan 
informerar om att skyltarna är färdiga för tillverkning. Frågan om skyltarnas (två 
stycken) placering diskuteras och Sigurd Mattsson får i uppdrag att kontakta Ulf 
Andersson på kommunen för att bringa klarhet i frågan. 

 

§  4 Årsberättelsen 

Yngve Jordeby går igenom Utvecklingsgruppens årsberättelse, som tillsänts 
ledamöterna inför sammanträdet. Då inget finns att erinra mot skrivelsen läggs 
den till handlingarna. 



 

§  5 Årets företagare 

Yngve Jordeby meddelar att han från Utvecklingsgruppen har nominerat Stefan 
Gustafsson ”Gustis” till årets företagare. 

 

§  6 Evenemangslista 

Från kommunen har till ordföranden sänts en förfrågan om att göra en 
evenemangslista. Yngve Jordeby har vidarebefordrat listor till föreningar m fl 
för att sedan kunna göra en sammanställning och skicka till kommunen. 
Meningen är att kommunen sedan kan ”flagga” för olika evenemang som händer 
i Alunda. 

  

§  7 Överläggningar med kommunen ang tomtmark mm 

 

Yngve Jordeby, Stefan Pettersson och Sigurd Mattsson har haft överläggningar 
med Mexgruppen (Mark och exploateringsgruppen) i kommunen och då 
framfört följande förslag: 

- Positivt att byggenskapen på/vid Prästgårdsbacken påbörjats 

- Detaljplan på Furuhöjdsskogen påbörjas omgående för att vara planlagd 2017 

- Förslag på markområde i centrum för ny vårdcentral 

- Anordnande av utökad pendlarparkeringsplats på Foghammarssidan 

- Att de 50-tal tomter vid Björnhållsskogen färdigplaneras inom 1 år 

- Att utökad parkering och återvinningsstation ordnas i Centrum 

 

§  8 Övrigt 

 Hundrastgården 

Stefan Pettersson informerar om att platsen för hundrastgården nu är röjd. 
Platsen har en storlek av ca 50x100m. Vad som nu återstår är att kommunen 
ombesörjer att ett staket sätts upp. När rastgården är klar kommer det att bli en 
officiell invigning. 

En väg som går parallellt med hundrastgården är i dåligt skick och behöver 
åtgärdas. Stefan Pettersson tar kontakt med Anders Hedberg på kommunen för 
uppfräschning av vägen. 

  

 



Bangolfplatsen/Motionsspåret 

Torbjörn Söderlund meddelar att ansvaret för bangolfplatsen och motionsspåret 
kommer att ligga på Alunda SK. Kommunen kommer först att rusta upp 
bangolfplatsen och därefter kommer Alunda SK att ta över ansvaret för den. Det 
löpande underhållet för motionsspåret kommer också Alunda SK att ha ansvar 
för. 

 Vårdcentral 

Barbro Mattsson och Yngve Jordeby har via mail tillsänt landstinget en 
förfrågan om att den ny vårdcentral byggs i Alunda. Då inte något svar på mailet 
har kommit dem till del föreslås att samma förfrågan skickas per post, detta för 
att skrivelsen skall bli diarieförd och vara lättare att relatera till vid framtida 
kommunikation. 

 288:an 

Yngve Jordeby informerar om att ombyggnaden av 288:an sträckningen Alunda 
– Gimo nu har gått ut till entreprenörerna. Vägsträckan beräknas i bästa fall vara 
klar under 2016. 

 Sophantering 

Stefan Pettersson tar upp till diskussion att vi i Alunda tätort nu fått källsortering 
av matavfall. Alla ledamöter är positiva till hanteringen och tycker att det är ett 
bra initiativ av kommunen. 

Nedskräpning av ris 

Klagomål lämnas ang nedskräpning av ris i närheten av tomter och på 
grönområden. Möjligen kan det från kommunen annonseras om olägenheten av 
detta och var tomtägarna ska lämna sitt risavfall. Torbjörn Söderlund får i 
uppdrag att kontakta Lasse Karlsson på kommunen för åtgärd. 

 Rekrytering av ledamöter 

Då vi i Utvecklingsgruppen gärna ser att fler ansluter sig till gruppen får var och 
en i uppgift att försöka rekrytera nya ledamöter. 

 

§  9 Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde planeras bli tisdagen den 28 april kl 18.30 i 
Allianslokalen. 

 

Vid pennan 

Sonja Björk  Yngve Jordeby 

Sekreterare  Ordförande 



  

 

 

 

 


