
Utvecklingsgruppen för 
AUNDA 
Protokoll nr 2-2017 

Tid: 2017-05-16 

Plats: Allianslokalen 
Närvarande: Yngve Jordeby, Roine Almgren, Erik Ekström, Torbjörn Söderlund, Stefan 
Pettersson och Sonja Björk. 

Speciellt inbjuden: Henrik Sundin från kommunens tekniska kontor i Östhammar. 

Ordförande Yngve Jordeby hälsar alla, och speciellt vår inbjudna gäst välkomna och förklarar 
mötet öppnat. 

§  1. Föregående protokoll 

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

!
§  2. Henrik Sundins information. 

Henrik Sundin redogör för tekniska kontorets uppbyggnad, sin speciella roll 
som chef för bl a utemiljö och byggnader i kommunen. Ronny Åström är den 
som är ansvarig för Alundas utemiljö. 

!
§  3. Österbergs plats. 

Österbergs plats som är belägen söder om ICA och är det första besökarna ser 
när de kommer till Alunda centrum har länge varit ett diskussionsämne för att 
den behöver åtgärdas. Henrik Sundin informerar om och visar en planritning 
över området. Hela markytan ska plattläggas och där blir plats för planteringar 
och bänkar mm. Utvecklingsgruppen hälsar hans förslag med tillfredsställelse 
och utser Torbjörn Söderlund som kontaktperson vid ev frågor. 

!
§  4. Hälsans hus 

Sigurd Mattsson meddelar att projektet Hälsans hus kommer att upphöra/vila. 
Utvecklingsgruppen beslutar att befintliga handlingar i projektet kommer att 
förvaras av Utvecklingsgruppens ekonomiska förening. 

!



!
!
§  5. Rondellutsmyckning 

Erik Ekström redogör för rondellutsmyckningen och meddelar ansökan till 
Trafikverket är klart.  Klart är också att ett bidrag från kommunen på 100 000,- 
genom Mikaela Zackrisson. 

§  6. Vårdcentralen 

Yngve Jordeby meddelar att inte någonting speciellt hänt i frågan om ny 
vårdcentral i Alunda. Han informerar om att den prioriteringslista över 
vårdcentraler som ska nybyggas fortfarande gäller och där Alunda finns med. 
Tanken är att det ska finnas en ny vårdcentral i Alunda 2020. 

!
§  7. Beläggningar 

Yngve Jordeby informerar om ny vägbeläggning i Alunda centrum. Dessutom är 
det ett stort behov av ny målning av parkeringsrutor mm. 

!
§  8. Oland Visar. 

Stefan Pettersson informerar om olika aktiviteter som ska äga rum på Oland 
Visar och olika steg som tagits med bl a beställning av spel (för att aktivera 
besökarna), och beställning av reklamkläder, rollups mm. 

!
§  9. Andra aktuella frågor 

  

Ungdomsråd. 

Torbjörn Söderlund informerar om ett ungdomsråd som han bevistat, i 
Östhammar. Inga ungdomar från Alunda deltog dock, och frågan uppkom om ett 
råd ev ska bildas här. 

Namngivning av gator 

Torbjörn Söderlund meddelar att han från kommunen erhållit information om att 
de tagit emot Utvecklingsgruppens förslag på gatunamn nämligen: 
Adolfsbergsvägen, Urmakarvägen och Hilda Nymans väg. 

Nätverksträff 



I Olandsskolan har det varit en nätverksträff där skolpersonal, polis och från 
Utvecklingsgruppen Torbjörn Söderlund deltagit. Han meddelar att det är en viss 
oro i skolan och att det speciellt bland 7 klassarna finns en stor långtidsfrånvaro. 
I kommunen finns narkotikaproblem, men inte specifikt för Alunda. 

!
Anslagstavlor 

Henrik Sundin informerar om att det finns en tanke om att alla tätorter i 
kommunen ska ha lika anslagstavlor. Nu har det inte fungerat, men att det 
arbetas på kommunen för att så ska ske. Utvecklingsgruppen meddelar att 
Alunda har en väl fungerande anslagstavla som sitter på östra gaveln vid ICA:s 
vagnshus, varför vi i nuläget inte är betjänta av en ny tavla. 

Informationstavlor. 

Utefter väg 288 vid Alundagossen har det tidigare funnits 2 informationskurer. 
En var avsedd för kommunalt övergripande information och en separat om 
lokalt info om Alunda. Dessa togs bort av kommunen på grund av otidsenlig 
utformning och att de skymde skylten ”Framme i Alunda”. Trafikverket har 
vägmärke etablerat som anger att information finns på denna plats. 
Utvecklingsgruppen uttalar önskemål om att kommunen etablerar en modern 
informationstavla som ger plats för dels kommunal översiktlig information och 
dels en plats för lokal information om Alunda. Informationen om Alunda kan 
utformas av Utvecklingsgruppen och Företagarföreningen. Ordförande får i 
uppdrag att föra ärendet vidare till kommunens Utvecklingskontor. Etablering 
bör ske före sommaren 2017. 

!
§  10. Nästa sammanträde. 

Nästa sammanträde beräknas bli måndagen den 19 juni kl 18.00 då vi 
träffas hos familjen Jordeby i Foghammar. 

!
Vid pennan 

!
Sonja Björk  Yngve Jordeby 

Sekreterare  Ordförande. 

!


