
Utvecklingsgruppen för 
ALUNDA 
Protokoll nr 3-2017 

Tid: 2017-06-19, tid: 18.00-20.30 

Plats: Familjen Jordeby, Foghammar 
!
Närvarande: Yngve Jordeby, Sigurd Mattsson, Stefan Pettersson, Erik Ekström, Barbro 
Mattsson, Sonja Björk, Roine Almgren och Torbjörn Söderlund. 

Speciellt inbjuden: Sara Svensson, Östhammars kommun. 

Ordförande Yngve Jordeby hälsar alla välkomna till terrassen vid Foghammarsvägen och 
förklarar mötet öppnat. 

!
§  1. Oland Visar, aktiviteter, arbetsfördelning i gruppen mm 

Stefan Pettersson informerar tillsammans med Sara Svensson om de 
grundläggande formerna för aktiviteter på Oland Visar. Efter kontakt med 
kommunen gällande aktiviteter som Utvecklingsgruppen tänkt att de ska bidra 
med informerar Sara Svensson vad som är kommer att gälla. Det är främst på 
boende-byggsidan som de kommer att bidra med bl a två personer som kommer 
att finnas med på de bussar som ska gå runt i Alunda för att presentera planerade 
bostadsbyggsområden. Kommunen bistår också med skyltar vid de aktuella 
områdena. 

Gällande arbetsfördelning under utställningsdagarna kommer Stefan Pettersson 
att tillsända ledamöterna en lista där dagar och tider presenteras. 

!
§  2. Österbergs plats. 

Torbjörn Söderlund informerar om planerna för omdaning av Österbergs plats (§ 
3, 170516), och meddelar att arbetet planeras påbörjas två veckor efter 
midsommar. 

!
§  3. Vattenfrågan. 

Stefan Pettersson redogör för det förslag som ligger från kommunen, nämligen 
att vatten ska ledas från Tierps kommuns ledning via Örbyhus till Alunda. 



!
!
§  4. Protokoll 

Föregående mötes protokoll gås igenom och läggs därefter till handlingarna. 

!
§  5. Hälsans Hus. 

Sigurd Mattsson informerar om att det varit ett möte med styrelsen för Hälsans 
Hus och att där beslutats om att projektet kommer att läggas vilande. Efter att 
alla konton avslutas kommer Utvecklingsgruppens ekonomiska förening överta 
ev tillgångar. Alla handlingar gällande projektet kommer att överlämnas till 
Utvecklingsgruppen för arkivering. Meningen är att det i framtiden kan komma 
till användning om projektet tas upp på nytt. 

!
§  6. Rondellutsmyckningen. 

Erik Ekström informerar om att arbetet med att ta fram älgarna fortskrider. En 
ändring av tidigare planer är att smyckningsytan utökats och att det därför finns 
möjlighet att placera fyra älgar där i stället för tre som planerats. Yngve Jordeby 
och Erik Ekström tar kontakt med berörda myndigheter för att säkerställa att 
antalet älgar kan ändras. 

!
§  7, Fokusgrupperna i Alunda. 

Fokusgrupper i Alunda är ett nytt projekt som Yngve Jordeby informerade om. 
Fokusgrupperna ingår i ett stort EU-projekt där ”Företag i samverkan” är 
projektansvarigt. Fokusgrupperna bildas ortsvis utifrån de lokala behoven. I 
Alunda finns en aktiv Fokusgrupp som nu arbetar med tätorternas fysiska miljö. 
Björn Engsten är projektansvarig. 

!
§  8. Rapport från stormöte i Ekeby. 

Yngve Jordeby rapporterar från ett möte med Utvecklingsgruppernas 
ordföranden i kommunen som ägt rum i Ekeby. Han redogjorde där för de 
projekt som är aktuella för oss i Alunda bl a rondellutsmyckningen och Oland 
Visar. 

!
§  9. Beläggning av GC-vägen 



Gällande önskemål att få GC-vägen Alunda-Spånga belagd, har det inte hänt 
något i ärendet. Torbjörn Söderlund och Yngve Jordeby arbetar vidare med 
kontakter med Vägverket. 

!
§  10. Övrigt 

Vårdcentralen 

Barbro Mattsson informerar om att tidigare planer på att bygga om/bygga nya 
vårdcentraler i kommunen är skjutna på framtiden då det saknas pengar. Ett 
alternativ är att vi själva bygger lokalerna, efter att fått hyrlöfte från Landstinget. 
Möjligen kan vi då få en ny vårdcentral tidigare. 

Nya medlemmar. 

Då medlemsantalet i Utvecklingsgruppen minskar önskar ordförande att var och 
en i gruppen vidtalar och föreslår personer som kan vara med och delta i arbetet. 

Alundaälgen på Oland Visar. 

Diskuteras hur vi ska presentera Alundaälgen på Oland Visar. Ett alternativ kan 
vara en ”roll up”, ett annat en färdig älg (så som den kommer att se ut i 
rondellen). Ett informationsblad ska också finnas där historiken bakom älgen 
framgår. Yngve Jordeby och Erik Ekström  arbetar vidare med frågan. 

!
§  11. Nästa sammanträde. 

Nästa sammanträde planeras bli tisdagen den 29 augusti kl 18.30 i 
Allianslokalen. 

Ledamöterna tackar familjen Jordeby för förnämlig förplägnad och 
ordförande Yngve Jordeby önskar alla en trevlig sommar. 

!
Vid pennan 

Sonja Björk  Yngve Jordeby 

Sekreterare  Ordförande 

!


