Utvecklingsgruppen för
ALUNDA
Protokoll nr 3-2016
Tid 2016-04-19, kl 18.30-20.30
Plats: Allianslokalen
Närvarande: Yngve Jordeby, Torbjörn Söderlund, Sigurd Mattsson, Erik Ekström, Cecilia
Holst och Sonja Björk.
Särskilt inbjudna från tekniska kontoret, Östhammars kommun: Fredrik Nyman och Anders
Eriksson

§ 1

Diskussion med Fredrik Nyman och Anders Eriksson.
Utvecklingsgruppen har mellan 1/3-15/4 2016 haft en förslagslåda stående på
olika platser i Alunda centrum. I lådan har ett 60-tal förslag lagts. Några av
dessa berör utemiljön i samhället och av den anledningen har Fredrik Nyman
och Anders Eriksson bjudits in.
Bl a diskuterades att förnya/förbättra lekplatsen mellan Prästgårdsvägen och
Gärdesvägen. På detta svarar ovanstående att den lekplatsen planeras tas bort
till förmån för en mötesplats med soffor och planteringar på samma ställe.
Platsen ska vara lättillgänglig med tanke på närheten till Olandsgården. Bättre
belysning i centrum/korsningen Parkvägen-Prästgårdsvägen var en annan
fråga som ovanstående ska ta med sig till kommunen för åtgärd. Samma sak
gäller frågan om att asfaltera om Torpvägen och Prästgårdsvägen. Ett
grönare torg var ett önskemål vilket ska åtgärdas samt mer mötesplatser i
centrum för människor som också är på gång.

§ 2

Hemsidans hantering
Cecilia Holst är den i Utvecklingsgruppen som i dag lägger in material på
hemsidan. Hon planerar att fortsätta det arbetet men kommer att göra en enkel
manual för den händelse någon annan i gruppen har behov av att arbeta med
sidan.

§ 3

Namnförslag.
Från kommunen har kommit en förfrågan om Utvecklingsgruppen tillsammans
med Hembygdsföreningen kan vara behjälplig med att ge namnförslag på 5 st
gator i det nya bostadsområdet som planeras vid Korsängsvägen. Eftersom

husen kommer att byggas där det nu är skogsmark föreslår Utvecklingsgruppen
att gatorna ska få trädnamn, t ex Ekvägen, Aspvägen, Björkvägen osv.

§ 4

Inbjudan
Yngve Jordeby informerar om att från Östhammars kommun har inkommit en
inbjudan till ett möte under rubriken: Var med och skapa världens bästa
lokalsamhälle! Tid: Tisdagen den 3 maj kl. 18-30-21.00. Plats: Kvarnen i Gimo.

§ 5

Verksamhetsplanen.
Bostadsförsörjningen i Alunda.
Sigurd Mattsson informerar om att kommunen fortsatt planerar för byggande i
Alunda.
Gustis planerar att bygga 2 hyreshus i samband med byggnationen vid
Olandsvägen.
Yngve Jordeby informerar om den att den skrivelse som sänts till kommunen
med inbjudan om en ledig kontorslokal i Alunda inte fått någon respons.
Vårdcentralen.
Yngve Jordeby har deltagit i en träff i Rasbo ang. vårdcentralen Alunda/Rasbo.
Ordföranden i Landstingets vårdnämnd deltog för att svara på frågor och få
information. Olika förslag diskuterades. Det beslöts att bilda en arbetsgrupp för
att arbeta vidare med olika frågor
Hälsans hus.
Sigurd Mattsson meddelar att styrelsen för Hälsans hus nu kan börja arbeta mer
konkret. I första hand söks nu bidrag för att komma igång med projektering av
ombyggnationen.
Närmiljö
Yngve Jordeby söker pengar till bl a arkitekt för att få till stånd en
uppfräschning av infarten till Alunda. Besked väntas från näringslivschefen på
kommunen.
Kultur.
Yngve Jordeby berättar att det finns långt gångna planer på ett Oland Visar
2017.
På sökmotorn Wikipedia är det väldigt magert vad gäller information om
Alunda. Planer finns på att tillfråga Örjan Mattsson om att göra sidan mer
informativ vad gäller historiskt och i dag.

§ 6.

Övrigt
Nätverksträff
Torbjörn Söderlund informerar om att han deltagit i en nätverksträff med
skolan-polisen-socialtjänsten ang. ungdomssituationen i Alunda. Rent generellt
kan sägas att det är lugnt på skolan med litet skadegörelse. Det framkom dock
ett behov av nattvandring vilket polis och socialtjänsten har ansvar för.
Medborgarförslag
Torbjörn Söderlund ämnar lämna in ett medborgarförslag gällande en
damm/vattenspegel mellan broarna som löper över Foghammarsån.
Friluftsscen
Stefan Pettersson och Sigurd Mattsson har planer på att iordningställa en
friluftsscen vid pulkabacken ”Stupet” i närheten av Alundabadet.
Simskola
Torbjörn Söderlund meddelar att han fått förfrågan om varför det inte finns
tillgång till simskola vid Alundabadet. Han lämnar frågan vidare till Lena
Hellgren fritids- och kulturchef i Östhammars kommun.

§ 7

Nästa möte.
Nästa möte planeras bli torsdagen den 9/6 kl. 18.00 hos familjen Jordeby i
Foghammar.

Vid pennan
Sonja Björk

Yngve Jordeby

Sekreterare

Ordförande

