Utvecklingsgruppen för Alunda
Protokoll nr 3-2019
Tid: 2019-04-25, kl 18.30-21.00
Plats: Allianslokalen
Närvarande: Yngve Jordeby, Sonja Björk, Anna-Lena Eriksson, Urban Nordström, Roine
Almgren, Erik Ekström, Torbjörn Söderlund och Stefan Pettersson.
Speciellt inbjudna: Mark och Exploateringssamordnare Senny Ennerfors med kollegan Emma
Sundin samt Planchef Cecilia Holst, samtliga från Östhammars kommun. Paragraf 1 och 2.

§1

Översiktsplan med fördjupning
Emma Sundin och Senny Ennerfors presenterar en ny tidsplan gällande Alunda,
vilket innebär att ett kortare tidsperspektiv kommer att gälla, detta för att hålla
planen mer aktuell. Tanken är att den nya planen skall aktualiseras vart tredje år.
Förslag för Alunda beräknas vara klart för remiss till oss under år 2020.

§ 2

Planer för nybyggnation.
Cecilia Holst redogör för vad som gäller i nuläget och meddelar att den stora
stötestenen för Alunda är vattentillgången. Så länge vattenfrågan inte är löst kan
ingen nybyggnation starta.
Om nuvarande tidsplan håller beräknas vattenfrågan vara löst 2021 och då är det
klart för byggstart vid området Björnhålsskogen II.
Utvecklingsgruppen framför önskemålet att planerna bör fastställas snarast
möjligt, detta för att möjliggöra att lednings- och vägarbeten kan stå klara när
vattnet finns att tillgå i ledningsnätet.
Cecilia meddelar även att detaljplanen för Prästgårdshöjden i princip är klar.
Från Utvecklingsgruppen kommer en förfrågan om ytterligare tomter för
industri eftersom det efterfrågats från näringsidkare. I nuläget finns inte mark att
tillgå, men man tar med sig frågan till kommunen för behandling.

§ 3

Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkänns och lades till handlingarna. Gällande
biblioteksförbättringar får Torbjörn Söderlund i uppdrag att till nästa möte
inbjuda chefen för Kultur/Fritid Elin Dahm som uttryckt önskemål om att få
komma och berätta om planer på förbättringar gällande biblioteket.

§ 4

Den genomförda dialogrundan
Totalt var det ca 60 personer som deltog i mötet. Utvecklingsgruppens olika
medlemmar var i kontakt med aktuella politiker och tjänstemän och framförde
Utvecklingsgruppens synpunkter i för oss angelägna utvecklingsfrågor. I de
flesta fall skedde en bra dialog ang olika utvecklingsfrågor. I något fall var
dialogklimatet inte positivt och några konkreta resultat kunde inte uppnås.

§ 5

Vårdcentralbyggnadens renovering
Verksamheten vid Alunda vårdcentral har sedan den 18 mars varit överflyttad
till Gimo/Österby vårdcentraler. Detta är naturligtvis en stor olägenhet för
bygdens folk. Från många äldre personer har vi fått synpunkter på den oro som
skapats genom reseproblem mm. Utvecklingsgruppen har på många olika sätt
haft kontakt med berörda tjänstemän i kommunen och framfört nödvändigheten
av en snabb renovering av lokalerna så att en återflyttning av personalen till
Alunda kan ske så snart som möjligt.
Lasse Karlsson har i dag den 25 april meddelat att den tekniska undersökningar
av lokalerna skall ske denna vecka. Efter detta tas beslut om erforderliga
renoveringsåtgärder. Utvecklingsgruppen har tidigare framfört önskemålet om
att arbetet skall bedrivas på sådant sätt att en återflyttning av personalen till
lokalerna i Alunda kan ske efter semestern, senast den 1 september 2019.
Utvecklingsgruppen har utlovat insatser för att om möjligt förkorta tiden för
renoveringsarbetet.

§ 6

Belysning i centrum
Torbjörn Söderlund meddelar att han, Urban Nordström och Elisabeth Eriksson,
tillhörande Focusgruppen kommer att träffas och arbeta med belysningsfrågor i
centrum. Tidigare levererade armaturer beräknas kunna sättas upp till hösten

§ 7

Nästa möte
Nästa möte planeras bli onsdagen den 12 juni. Vi träffas då hos familjen
Jordeby, Foghammarsvägen 4, kl 18.30.
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