Utvecklingsgruppen för Alunda
Protokoll nr 2-2019
Tid: 2019-03-25, kl 17.00-19.00
Plats: Allianslokalen
Mötet är en del av Östhammars kommuns dialogturné i kommunen, där allmänheten
inbjuds, som startar i Alunda och där representanter för kommunens olika nämnder
och förvaltningar deltar. Ett 50-tal personer deltar i mötet och från
Utvecklingsgruppen närvarar:
Yngve Jordeby, Sonja Björk, Anna-Lena Eriksson, Torbjörn Söderlund, Roine
Almgren, Erik Ekström och Stefan Pettersson.

Utvecklingsgruppens intention inför mötet var att få klarhet i frågor som finns i
verksamhetsplanen för 2019 och som rubriceras som paragrafer nedan.

§1

Skapa nya områden för bebyggelse, detaljplaner, trygghetsboende och
industritomter.
Samtal fördes med nämndens ordförande Tomas Bendiksen och
samhällsbyggnadschef Ulf Andersson
Vi framförde behovet av att pågående detaljplanearbeten slutförs. Från
kommunen meddelades att vattenfrågan måste lösas innan nya
detaljplaner kan fastställas.
Utvecklingsgruppen och Företagarföreningen framförde behovet av nya
områden för industritomter. Kommunen lovade att ta med frågan för
vidare behandling.

§ 2

Vattenfrågan som
Samtal fördes med Jaob Spangenberg som meddelande att Gästrike
Vatten fortsätter med prospekteringen och att i princip alla markavtal är
klara. Man skall i kommunen fatta ett beslut om strategisk
försörjningsplan och finansiering av bygget. Han säger att byggstart är
planerad i höst och att det ska vara klart senast 2021.

§ 3

Vårdcentralen, reparation
Samtal fördes med chefen för kommunens Tekniska kontor Helene
Åsbrink. Vi förde starkt fram behovet av att erforderliga reparationer
kan komma att utföras omgående för att skapa godkända lokaler för
vårdcentralens personal att komma åter till. Åtgärderna bör avse en
användningstid fram till att nya lokaler kan färdigställas.
Angelägenheten beror på att bygdens folk i dag har längre gång/resväg
än normalt till en vårdcentral. Det är fråga om ca 100 personer per dag
som berörs av olägenheten. Arbetet bör planeras så att en återflyttning
kan ske senast den 1 september 2019.
Helene Åsbrink meddelar att man i dag inte vet vilka åtgärder som
erfordras, att upphandling av konsult måste ske för mätningar, att
handlingsplan inte finns, att samråd sker med Regionens förvaltare, att
långsiktig plan för fastighetens användning skall upphandlas av konsult.
Vid efterföljande diskussion angavs från Utvecklingsgruppen att de
undersökningar som skall utföras bör ha en mer kortsiktig inriktning för
att skapa möjligheter till en snar återflyttning.

§ 4

Vårdcentralen, nya lokaler.
Samtal fördes med kommunalråden Jacob Spangenberg och Margareta
Vidén Berggren. Från kommunalråden uttalades en stor vilja att
medverka till att nya lokaler skapas för vårdcentralen i Alunda.
Kontakter mellan Östhammars kommun och Regionen pågår successivt.
Spangenberg refererar till uttalanden från Regionen där det anges att
Regionen önskar nya lokaler så snart som möjligt, vilket är ett
tidigareläggande från tidigare planer. Vi framför att en vårdcentral i
Alunda är så viktig för Alundas framtid att det är en fråga om att orten
utvecklas eller bli stillastående.
Utvecklingsgruppen uttalar ett stort tack till kommunalråden för deras
engagerade arbete med att skapa nya lokaler för Vårdcentralen i Alunda.

§ 5

Utökning av pendlarparkeringen med gångvägar
Samtal fördes med Helene Åsbrink. Meddelandes att nuvarande
pendlarparkering skall förtätas enligt planläggning. Anslag beviljat från
Regionen. Utvecklingsgruppen framförde att vi ser förtätningen på
befintlig plats som första åtgärd för att lösa dagens akuta läge. För att
totalt skapa en för framtiden erforderlig parkeringsplats måste
utbyggnad ske på intilliggande åkermark. Vidare framfördes att i

samband med planerad förtätning bör trappor från busshållplatsen
skapas för gångtrafikanterna.

§ 6

Beläggning av GC-väg, Spånga-Alunda
Vi framförde behovet av beläggning på GC-vägen. Vi hänvisar till
kommunens åtagande enligt Lantmäteriets handlingar. Helene Åsbrink
angav inga uppgifter utan hänvisade till planerna för GC-vägar.

§ 7

Gångbanan Korsängsvägen-Marmavägen
Samtal fördes med Helene Åsbrink som inte var insatt i frågan men
lovade att återkomma i ärendet.

§8

Gångtunneln
I den allmänna diskussionen berördes olägenheten av att många
avstigande från Uppsala korsar väg 288 för att ta sig mot Centrum och
andra områden. Utvecklingsgruppen har uppmärksammat problemet
som torde bero på att gångmöjligheterna mellan busshållplats och
gångtunnel inte är bra. Utvecklingsgruppen har till kommunen
överlämnat förslag till att lösa kommunikationsfrågan för gående.

§ 9

Biblioteksförbättringar
Samtal fördes med Elin Dahm, chef för Kultur/Fritid och hon meddelar
att hon har planer för biblioteket. Vid nästa sammanträde i
Utvecklingsgruppen kommer hon att kallas och då göra en redovisning.

§ 10

Olandsskolan
Samtal fördes med Ordförande Josefin Nilsson och Rektor för hela
Bruksgymnasiet och vuxenutbildningen Zara Järvström. Att det finns ett
behov av att bygga om Olandsskolan är helt klart, och att man kan
bygga om i de byggnader som finns för ett bättre utnyttjande av ytorna.
För närvarande väntar man på en utredning från Tekniska på hur
byggnaderna utnyttjas i dag och vilken standard dom har.
Utvecklingsgruppen påtalade att det är viktigt att tidsätta när man ska
börja renoveringen, men tror att vi får stöta på fler gånger i ärendet.

§ 11

Skolbadhuset
Utvecklingsgruppen nämner frågan om skolbadhuset för ordförande i
Kultur/Fritidsnämnden Jonas Lennström. Utvecklingsgruppen arbetar
vidare med frågan.

§ 12

Övrigt
Utvecklingsgruppen tog några andra frågor med Kultur/Fritid. Bl a flytt
av volleybollplanen, bangolfen, MBT-bana i skidbacken allt beläget i
Alunda Rekreationsområde. Vi fick inte några konkreta svar utan
kommer att återkoppla frågorna till Kultur/Fritid.
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