Utvecklingsgruppen för
ALUNDA
Protokoll nr 4-2016
Tid: 2016-06-09, kl 18.00-21.00
Plats: Familjen Jordeby, Foghammar
Närvarande: Yngve Jordeby, Roine Almgren, Sigurd Mattsson, Barbro Mattsson, Erik
Ekström, Sonja Björk, Torbjörn Söderlund och Stefan Pettersson.

§ 1

Föregående protokoll
Sekreteraren går igenom föregående mötes protokoll som diskuteras och därefter
läggs till handlingarna.

§ 2

Banker, bankomat
Yngve Jordeby har varit i kontakt med ansvariga personer och även tillskrivit
dem angående banknedläggningarna i Alunda. Tanken är att vi vill ha en
bankomat kvar i samhället. Inget svar har inkommit på skrivelsen och Yngve tar
ytterligare en kontakt med Bankomat AB för att få klarhet i frågan.

§ 3

Hälsans hus
Sigurd Mattsson informerar om arbetets fortskridande vad gäller Hälsan Hus. Ett
årsmöte har hållits och medel till fortsatt arbete ska sökas. Bl a söker föreningen
medel från Upplands Bygd för att kunna arbeta fram en förstudie. Med den som
bas kan en relevant kalkyl lämnas till Allmänna arvsfonden för att få medel till
ombyggnationen.

§ 4

Vägnamn
Torbjörn Söderlund har tillsammans med Yngve Jordeby besökt området
Björnhålsskogen II för att studera miljön och därmed komma med förslag till
vägnamn. Förslagen blev: Skogsvägen, Aspvägen, Granvägen, Björkvägen och
Videvägen.

§ 5

Vårdentralen
Efter turbulensen som blev i våras då det meddelades att vårdcentralen skulle
stänga i sommar har det nu beslutats att så inte kommer att ske. Barbro Mattsson

meddelar att man ligger lågt på Landstinget ang utbyggnader av vårdcentraler.
Yngve Jordeby menar att vi inte ska ”tiga still” utan arbeta vidare med frågan.
Han föreslår att en skrivelse i ärendet att bygga ny vårdcentral i Alunda bör
ställas till vårdstyrelsen/sjukvårdsdirektören.

§ 6

Förslagslådans resultat
Sekreteraren går igenom de inkomna förslagen till förslagslådan och hanteringen
av förslagen. Tanken är att de personer på listan som står som hanterare ska
kunna svara på frågor gällande förslagen. Då listan finns utlagd på
Utvecklingsgruppens hemsida uppdrar gruppen åt Cecilia Holst att lägga ut
information om att besökare på sidan kan kontakta ansvarig hanterare om frågor
uppstår.

§ 7

Miljön vid väg 288
Yngve Jordeby som av kommunen ansökt om bidrag för att få en vackrare
omgivning utmed väg 288 meddelar med besvikelse att ansökan avslagits.

§ 8

Trädgårdsbäcken II, mm
Yngve Jordeby som varit i kontakt med Östhammarshem meddelar att
byggnationen av hyreshus på tomten Trädgårdsbäcken II planeras att påbörjas
år 2017.
Vidare meddelas att Olandsbyggarna på tomten vid Prästgårdsvägen omgående
påbörjar ett bygge av 2 hyreshus innehållande 10 lägenheter med 2:or och 3:or.
Byggstarten av villaområdet vid Korsängsvägen är senarelagd på grund av att
ytterligare miljöbesiktning och en arkeologisk undersökning ska göras.
Vad gäller bostadsområdet vid Prästgårdshöjden finns nu en plan för samråd. I
omedelbar närhet till ovanstående område äger Alunda församling mark som var
planerad som skogskyrkogård i framtiden. Efter en utredning har det
framkommit att församlingen med stor sannolik inte kommer att ha behov av
platsen vilket innebär att marken kommer att avyttras till bebyggelse.

§ 9

Handelsutveckling
Det har framkommit önskemål om att Handlargruppen och representanter från
Utvecklingsgruppen ska försöka få till ett möte med Handelsutvecklingsgruppen
på kommunen.

§ 10

Befolkningsutveckling i kommunen
Yngve Jordeby meddelar att Östhammars kommun under år 2015 ökat med 167
personer. Av dessa är 81 personer inflyttade till Alunda vilket borde bevisa att
Alunda är den ort i kommunen som har stor utvecklingspotential.

§ 11

Utvecklingsgruppernas möte
Måndagen den 13 juni möts Utvecklingsgrupperna i kommunen i Societetshuset
i Öregrund. På mötet kommer bl a att diskuteras gruppernas sammansättning
och mötesformer. Från Alunda kommer vi att hävda att nuvarande form fungerar
bra och att vi inte önskar ändra på det. Stefan Pettersson och Yngve Jordeby
kommer att närvara vid mötet.

§ 12

Övrigt
Oland visar
I mitten av augustin 2017 kommer ett Oland visar att äga rum i Olandsskolan.
En styrelse för genomförandet har bildats och Utvecklingsgruppen utser Erik
Ekström att vara kontaktman gentemot styrelsen.
GC-vägen
Dom har fallit i mark-miljödomstolen vilket innebär att vägverket åläggs att
göra GC-vägen färdig mellan Alunda och Spånga. I åliggandet finns däremot
inte med att vägen ska beläggas. Yngve Jordeby tar kontakt med
regionförbundet i Eskilstuna för att om möjligt få stöd för att vägen ska
asfalteras.
Medborgarlöftet
Inget meddelande från kommunen har inkommit ang medborgarlöftet vilket
Torbjörn Söderlund efterlyser.
Översiktsplanen
Den nya översiktsplanen som nu finns tillgänglig ska Yngve Jordeby, Sigurd
Mattsson och Stefan Pettersson gå igenom inför gruppens första möte i höst.
Olandsskolan
Torbjörn Söderlund informerar om att han mottagit klagomål från föräldrar till
barn som går på Olandsskolan. Klagomålen gäller ordning och underhåll och
han menar att intrycket är att det är stökigt i skolan i stort.

Välkomstskyltarna i kommunen
Efter ett möte med berörda parter vad gäller välkomstskyltarna så meddelar
Torbjörn Söderlund att det på fler håll i kommunen inte blivit bra vad gäller
skyltarnas placering och utformning. Skylten vid infarten till Alunda är inte bra
och den planeras att flyttas, dessutom bör det finnas en trädridå bakom skylten
för att erhålla kontrast.

§ 13

Nästa möte
Nästa möte planeras bli måndagen den 22 augusti kl 18.00 i Allianslokalen.

Ordförande Yngve Jordeby tackar alla ledamöter och önskar en trevlig sommar.
Utvecklingsgruppen riktar ett stort tack till familjen Jordeby för dels den
förplägnad som biståtts gruppen under terminen och för den förplägnad som
bjudits vid dagens sammanträde.

Vid pennan
Sonja Björk

Yngve Jordeby

Sekreterare

Ordförande

