
Protokoll nr 2-2021

Datum: 2021-12-06

Plats: Allianslokalen

Tid: 18.30

Närvarande: Stefan Pettersson, Yngve Jordeby, Ulla Lovnér, Urban Nordström, Cecilia Willén 
Johansson, Maria Färnström, Erik Ekström, Torbjörn Söderlund

Särskilt inbjuden: Tobias Andersson, för att ta del av utvecklingsgruppens arbete för en blivande 
anslutning till utvecklingsgruppen. 

§1 Mötet öppnas

Stefan Pettersson öppnar mötet och hälsa alla välkomna.

§2 Val av sekreterare

Cecilia väljs till sekreterare för dagens möte.

§3 Godkännande av dagordning

Utvecklingsgruppen godkänner dagordningen för mötet. 

§4 Föregående protokoll 

Förra mötesprotokollet lästes upp för gruppen och läggs till handlingarna. Mötesprotokollet finns att 
hämta på utvecklingsgruppens hemsida, men finns även publicerad på utvecklingsgruppens 
facebooksida. 

§5 Anläggning av bana för cykel

Tobias Andersson, särskilt inbjuden, föredrar punkten. 

Information om en idé som har uppkommit gällande anläggande av en mountainbikebana i Alunda. 
Det skulle vara möjligt att anlägga cykelleder i anslutning till pulkabacken för att göra pulkabacken 
och elljusspåret mer sammansvetsat. Idag saknas det något för de som inte går och/eller springer. Då 
är cykling ett fint alternativ och även en bidragande faktor till att göra Alunda attraktivt för alla. I 
anslutning till cykellederna skulle det också vara möjligt att anlägga en pumptrackbana. Cykelleder 
gör det inte bara möjligt för de som cyklar med mountainbike att ta sig runt utan även barn och 
ungdomar med spring-och sparkcykel kan använda sig av banlederna. Skisser och bilder på hur det 
skulle kunna se ut visas på mötet. 

Tobbe, Maria och Urban får i uppdrag att kontakta kommunen för att se hur idén skulle kunna drivas 
vidare. Ett möjligt samarbete med Ekeby idrottsförening ska undersökas. Ett besök ute i fält ska göras 
för att kunna göra en grovskiss. 

Eventuella medel för ett projekt finns att ansöka om hos naturvårdsverket.

§6 Val av ordförande

Yngve föredrar punkten. I samband med föregående protokoll där Yngve meddelade att han vill 
lämna posten som ordförande föreslogs även Stefan Pettersson att ta över ordförandeskapet. 



Utvecklingsgruppen beslutar att godkänna Stefan Pettersson som ny ordförande för kommande 
verksamhetsår. Valet skedde enhälligt med omedelbar justering. 

Utvecklingsgruppen beslutar att godkänna ordförande Stefan Pettersson och vice ordförande Erik 
Ekström inför kommande verksamhetsår. 

§7 Val av vice ordförande

Yngve föredrar punkten. I samband med föregående protokoll där Yngve meddelade att han vill 
lämna posten som ordförande föreslogs även tillsätta en vice ordförande, Erik Ekström för 
kommande verksamhetsår. 

Utvecklingsgruppen beslutar att godkänna Erik Ekström som vice ordförande för kommande 
verksamhetsår. Valet skedde enhälligt med omedelbar justering. 

§8 Vår organisation

De olika intresseområdena för Alunda utvecklingsgrupp ses över. Alla får delge sina intressen kring de 
olika områdena och det som framkom på mötet biläggs till protokollet. 

§9 MEGA

Urban föredrar punkten.

MEGA är en molntjänst där utvecklingsgruppen kan lägga upp filer för att göra det lättare att 
samarbete och ta del av information. Det finns idag möjlighet att lagra data gratis (20GB). Vi bör dock 
vara sparsamma med foton och filmer som kan ta stor plats. Inloggningsuppgifter är utskickat. Finns 
en mapp med förslag på mappstruktur.

Som princip kommer lösenordet bytas ut när styrelsesammansättningen förändras. 

§10 Hemsidan

Urban och Stefan föredrar punkten. 

Det företag som har skapat nuvarande hemsida åt utvecklingsgruppen har lagt ner sin firma vilket för 
det svårt att få en uppdatering. Mot bakgrund av detta rapporterade Stefan enligt tidigare om en 
framställning från företagarföreningen angående övertagande av domännamnet. Utvecklingen är 
överens om att det är bra att gå hand i hand med företagarföreningen gällande en gemensam 
plattform för hemsidan – men önskar tillsvidare att ha ägandeskapet för domännamnet. 

Cecilia tar kontakt med Maria Blomqvist och ber om en genomgång av hemsidan och hur det 
fungerar.

§11 Information om fritidsaktiviteter

Urban föredrar punkten.

Det borde finnas allmän information om vilka fritidsaktiviteter som finns i Alunda och dessa bör 
komma upp på hemsidan. Urban sammanställer det som saknas på hemsidan. 

§12 Nya reglementet

Stefan Pettersson föredrar punkten. 

Nya reglementet visas på mötet och ses tillsammans över. Utvecklingsgruppen är positivt inställd till 
det nya reglementet som finns att hämta på kommunens hemsida. 



§13 Alundaprojektet

Yngve föredrar punkten. Alundaprojektet är ett projekt som startats av kommun och ska verka för att 
utveckla Alunda. Utvecklingsgruppen väntar på att få en inbjudan från kommunen. 

Stefan får i uppdrag att ta kontakt med Ulf Andersson för att höra hur långt projektet har kommit.

§14 Detaljplanearbetet, skrivelse skickad

Yngve föredrar punkten. En skrivelse är skickad till kommunen gällande detaljplanearbetet i Alunda i 
oktober. Yngve läser vad som skickades till kommunen. Svar har kommit från kommunen där det sägs 
att det inte finns någon tomtproduktion som kan generera försäljning. 

§15 Happstavägen och GC-väg, skrivelse skickad

Yngve föredrar punkten. En skrivelse har skickats till kommunledningen, gällande Happstavägen och 
GC-väg. Inget svar har kommit. Yngve jobbar vidare med frågan.

§16 Pulkabacken och elljusspåret

Stefan föredrar punkten. Pulkabacken har på utvecklingsgruppen initiativ röjts. Röjningen har 
finansierats av utvecklingsgruppen. Elljusspåret är ännu inte klart. 

§17 Nya projekt

Nya projekt diskuteras, bland annat multiarena, bankomat och gym. 

§18 Övrigt

Idéer och tankar som gruppen har tas upp genom att gå laget runt. 

Hur vi sprider information om Alunda och dess utveckling, vad som händer i bygden samt hur 
utvecklingsgruppen verkar och hur det synliggörs i positiv anda diskuteras. Det är viktigt att den 
positiva bilden av det som händer i bygden sprids.

Bankomat i Alunda diskuteras och vikten av att det finns.

Underlaget på GC-vägen längst med happstavägen och 288:an diskuteras. Underlaget idag försvårar 
för cyklister att ta sig fram. Finns det möjlighet att göra något innebär en förbättring?

Skolan och skolgården i Alunda diskuteras. Den skulle behöva utvecklas, likt edsskolan i Östhammar 
som är väldigt fin. 

Multiarenan – skulle man kunna anlägga en sådan på gamla tennisbanan?

Marschaller kommer att tändas och lysa upp, både på julafton och nyårsafton.

”Allt ljus på Alunda” – med belysning på särskilt utvalda platser runt om i bygden. 

§19 Nästa möte

Nästa möte äger rum 15 februari 2022

Plats: Kvartersgården, Albertinas väg 1.

Sammanträdet avslutas.


