Utvecklingsgruppen för
ALUNDA
Protokoll nr: 3-2015
Tid: 2015-04-28
Plats: Allianslokalen
Närvarande: Yngve Jordeby, Cecilia Holst, Sonja Björk, Stefan Pettersson, Torbjörn
Söderlund och Sigurd Mattsson.
Speciellt inbjudna: Anton Carlsson, Clim webb & reklam, Lotta Pettersson, lärare
Olandsskolan.
Ordförande Yngve Jordeby hälsar alla välkomna till kvällens möte. Föregående protokoll
diskuteras och beslutas därefter att läggas till handlingarna.

§ 1

Hemsidan.
Anton Carlsson som tillsammans med Cecilia Holst har konstruerat hemsidan
redogör för arbetet så här långt och Utvecklingsgruppen beslutar efter några
justeringar att sidan ska publiceras i början på nästa vecka. Cecilia Holst lovar
att hjälpa till med den fortsatta hanteringen av vår hemsida.

§

2

Information om Olandsskolan.
Lotta Pettersson informerar om att klasserna på Olandsskolan kommer att bli
trångbodda. Detta beroende på den förmodade inflyttningen till Alunda. Ett sätt
att avhjälpa problemet är att använda nu tomma lokaler eller göra en
omfördelning av befintliga lokaler. Yngve Jordeby ansvarar för att ta kontakt
med kommunen och fråga om hur det kommer att lösas.

§

3

Återvinningsstationen.
Gällande den återvinningsstation som nu olagligen finns på Torpvägen ansöks
nu om byggnadstillstånd. Utvecklingsgruppen anser att platsen bland bostäderna
är olämplig för återvinningsstation av något slag. Yttrande från
Utvecklingsgruppen sändes till kommunen med förslag till avslag på inlämnad
ansökan.

§

4

Befolkningsutvecklingen i Alunda
Yngve Jordeby informerar om den positiva befolkningsutvecklingen i Alunda.
Se bilaga som sänds med protokollet.

§

5

Vårdcentralen.
Landstingsråd Vivianne Macisi har i en skrivelse till Yngve Jordeby meddelat
att en behovsanalys ska göras ang en ny vårdcentral i Alunda. Analysen ska
sedan behandlas i Landstinget som återkommer med besked.

§

6

Skolans nätverksträff.
Yngve Jordeby informerar om en nätverksträff som varit på skolan då personal,
polis m fl deltagit. Generellt kan meddelas att det är lugnt på Olandsskolan och
att skolan inte har problem med narkotika.

§

7

Översiktsplanen.
Från kommunen har kommit ett erbjudande från Marie Nenzén att hon kan
komma till utvecklingsgruppen och informera om översiktsplanen.
Utvecklingsgruppen beslutar att hon ska bjudas in till gruppens möte i augusti.

§

8

Motionsspåret.
Torbjörn Söderlund informerar om att Alunda SK sköter underhållet på
motionsspåret. Det har bildats en arbetsgrupp som har ansvar för detta. Vad
gäller området för bangolf förväntas kommunen göra ett ”grovjobb” på området
innan sportklubben tar över skötseln av banan.

§

9

2015 års Utvecklingsgrupp
Yngve Jordeby tar kontakt med utvecklingsgruppen i Stavby för att få
information om kriterierna för en nominering till 2015 års utvecklingsgrupp.

§ 10

Utvecklingsgruppens markförslag till kommunen
Föregående möte (150317 § 7) redogjordes för ett möte med Mexgruppen.
Yngve Jordeby konstaterar att vid förfrågan ingenting har hänt i ärendet.

§

11

Övrigt.

Planen för gång och cykelväg.
Torbjörn Söderlund som fått i uppdrag att svara på en remiss gällande förslag på
gång- och cykelvägar centralt i Alunda vill ha in synpunkter på det förslag som
tillsänts ledamöterna. Slutdatum för remissen är 15 juni så före dess vill han ha
våra åsikter som med fördel kan mailas till honom.

Biblioteket.
Yngve Jordeby skriver till kulturnämnden gällande dålig skyltning och
begränsad parkeringsmöjligheter kvällstid vid biblioteket i Alunda.

Räddningstjänstens dialogturné.
Yngve Jordeby och Sigurd Mattsson kommer att delta vid dialogturnéns möte i
Östhammar.

Leader, Uppland.
Stefan Pettersson meddelar att han sedan en tid tillbaka ingår i Leader Upplands
styrelse.

Skyltar.
Sigurd Mattsson och Torbjörn Söderlund informerar om de två olika skyltar som
ska uppsättas vid infarterna till Alunda. Dels en välkomstskylt dels en skylt med
plats för reklam.

Vattenspegel mellan broarna
Torbjörn Söderlund vill driva frågan om att man mellan broarna vid
Foghammarsån gör en uppdämning för att få en vattenspegel. Tanken är också
att göra platsen tillgänglig med gångstigar och att parksoffor ska ställas ut.

Hälsans hus
Sigurd Mattsson informerar om att vid ett årsmöte den 31 augusti kommer
föreningen för Hälsans hus att startas upp och registereas. Vid vårmarknaden
den 9 maj kommer ett informationsbord att finnas för att ”ragga” medlemmar.
Tryckta informationsblad kommer att finnas som sponsrats av
Utvecklingsgruppen. I övrigt arbetar Sigurd Mattsson med en kalkyl gällande
renoveringen och annan representant arbetar med att kalkylera kostnaderna.

§

12

Nästa möte.
Nästa möte planeras bli måndagen den 8 juni kl 18.30 hos familjen Jordeby
i Foghammar.

Vid pennan

Sonja Björk

Yngve Jordeby

Sekreterare

Ordförande

