Utvecklingsgruppen för Alunda
Protokoll nr 3, 12.06.2018, 18.00-21.30, plats Foghammarsvägen 4
Närvarande: Yngve Jordeby, Anna-Lena Eriksson, Torbjörn Söderlund, Urban Nordström,
Cecilia Wetterlund, Roine Almgren, Erik Ekström, Stefan Pettersson
Inbjuden: Henrik Sundin, Tekniska kontoret, Östhammars kommun

§1. Information/dialog med Henrik Sunden ang tekniska frågor i Alunda
-

-

Henrik informerade om organisation och personal för Park och gata
Personal för underhållsarbeten i Alunda är stationerade i Gimo.
Ansvariga för Alunda är Hanna, Magnus och Andersson.
Struktureringen av underhållsarbetena är på gång
Om synpunkter finns ang olika underhållsbehov skall meddelande ske till kommunens
växel/Östhammar direkt som för synpunkterna vidare till aktuell enhet.
Diskuterades olika förhållanden där synpunkter framfördes ang risbortkörning, sen
sandsopning och omfattande beläggningsskador
Ang beläggningsunderhållet framfördes speciellt, stort behov på kort sträcka av
Centrumvägen vid ICA samt på delar av Torpvägen. Trafiklinjer och
gångbanesymboler bör utföras på Centrumvägen vid ICA-omrädet. Förslag finns i
gruppen.
Henrik meddelade att vissa kompletteringar planeras på lekplatsen vid Torpvägen
Utvecklingsgruppen uttalade sitt stora gillande av mötesplatsen på Österbergs Plan
och framförde tack till Henrik för ett engagerat arbete med planering och utförande
Olika underhålls- och byggnadsfrågor i Alunda diskuterades i en positiv anda.

§2. Information från utvecklingsgruppernas möte med kommunledningen den 11 juni
-

-

-

Yngve och Urban representerade vår grupp och från Alunda framfördes dels
synpunkter ang vattenfrågan i Alunda, dels behov av utökning av industriområdet
dels fråga om läget för den fördjupade översiktsplanen samt dels att
underhandskontakter mellan kommunens tjänstemän och utvecklingsgruppen borde
ske i större omfattning.
Från övriga grupper framfördes inte något som berör Alunda
Från kommunen meddelades
att på befintliga välkomstskyltar till orterna kan föreningar och andra enheter få
meddelanden om allmänna aktiviteter uppsatta för en kostnad av 975:-, ytterligare
upplysningar på kommunens hemsida, meddela till ”Östhanmmar Direkt”.
Kommundirektören meddelade ang vissa administrativa förhållanden
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-

-

Angående vattenfrågan meddelade kommunalråden att kommunstyrelsen tagit ett
inriktningsbeslut om att ansluta ett ledningssystem till befintligt ledningssystem som
finns i Örbyhus med vatten från Tierpsåsen
Information gavs ang bokslut för 2017 och andra aktuella frågor
Nästa stora möte med kommunledningen sker den 19 november kl 18.30 i Alunda.

§3. Lägesbeskrivning av Verksamhetsplan för år 2018
-

-

-

-

-

-

De två detaljplanerna som är under utarbetande har utlovats att färdigställas för
fastställelse under januari 2019
Det finns behov av trygghets/seniorboenden i Alunda. Kontakt tas med
pensionärsorganisationerna, kommunen och Östhammarshem för att undersöka
möjligheterna att bygga aktuella byggnader i Alunda. Erik Ekström ansvarar.
Vattenfrågan i Alunda, Stefan tar uppföljande kontakter med Gästrike Vatten
Lokaler för Vårdcentralen i Alunda, kontakter tas med aktuella politiker i Region
Uppsala för information och efterlysning av de olika partiernas inställning till aktuell
fråga
Yngve informerade om den skrivelse som har översänts till kommunen den 12 april
2018, något svar har ännu inte kommit, Henrik undersöker var ärendet ligger
Skolbadhuset, Yngve har meddelat Per Åsberg att vi önskar kontakt i ärendet för
vissa erfarenhetsuppgifter för vissa kostnadsberäkningar, Åsberg har inte återkommit
Stefan meddelade ang kontakter för nya ombud i Alundaför DHL-frakt och för
Systembolaget. Alunda foto blir nytt ombud för DHL-frakt och företag för ombud för
Systembolaget har inte hittats. Utvecklingsgruppen diskuterade frågan och det
konstaterades att ICA vore det lämpliga ombudet i Alunda. Stefan och Yngve, som
representant för Företagarföreningen, fick i uppdrag att överlägga med Elisabet på
ICA om deras möjligheter att bli ombud.
Diskuterade möjligheten att etablera en multiarena i Alunda. Thorbjörn och Cecilia
fick i uppdrag att arbeta med frågan
Frågan om beläggning på GC-vägen Alunda – Spånga ligger för avgörande på
Lantmäteriet i Uppsala. Kommunen har utlovat att under vissa förutsättningar
bekosta en beläggning av aktuell väg, Yngve bevakar ärendet
Gångbana bör utbyggas på Happstavägen, delen Korsängsvägens anslutning till
Marmavägen. Torbjörn och Yngve tillskriver Trafikverket och kontaktar kommunen i
ärendet
Olandsskolans utbyggnad, Stefan informerade om de kontakter som tagits. Stefan
och Cecilia bevakar ärendet
Urban presenterade ett förslag till ombyggnad av uppfarten från GC-tunneln. OK från
gruppen med komplettering av trappa från östra hållplatsen
Yngve informerade om att polismyndigheten har kontaktats ang utemiljön i Alunda
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§4. Övriga frågor
-

Diskuterades frågan om någon populär slogans för Alundabygden. I nuläget finns inga
förslag. Alla funderar kring frågan till nästa möte
Vi står inför en valrörelse, kan vi utnyttja denna tid för utvecklingsfrågor i Alunda.
Beslutades att Stefan och Yngve tar fram förslag på skrivning till förekommande
partier i Östhammar för att få svar på frågor som berör aktuella utvecklingsområden i
Alunda.

§5. Nästa möte den 14 augusti kl 18.30 i Allianslokalen.
§6. Stort tack till alla för ett aktivt arbete i Utvecklingsgruppen
samt tillönskan om en fin sommar!
Avslutning

Anna-Lena Eriksson

Yngve Jordeby

Sekreterare

Ordförande

