
Utvecklingsgruppen för Alunda 

Protokoll nr 4-2019 

Tid: 2019-06-26, kl 14.00-16.00 

Plats: Allianslokalen 

Närvarande: Yngve Jordeby, Sonja Björk, Anna-Lena Eriksson, Roine Almgren och Erik 

Ekström. 

Övriga deltagare:  

Regionsråd Malena Ranch från Regionen. Kommunalråden Jacob Spangenberg och 

Margareta Widén-Berggren, enhetschef Lars Karlsson, Östhammar kommun. Styrelsens 

ordförande Örjan Mattson och Vd Jessica Elardsson från Östhammarshem. 

Inledning: 

Alunda Utvecklingsgrupp har initierat till denna sammankomst för att klarlägga 

läget för två viktiga huvudfrågor som berör nuläge och framtid för Alunda 

Vårdcentral. Detta gäller dels renovering av nuvarande lokaler för en snabb 

återflyttning av verksamheten samt dels information om planeringsläget för 

nybyggnad av lokaler för en framtida vårdcentral i Alunda. 

Kommunalrådet Jacob Spangenberg ledde dagens överläggningar och 

meddelande kommunens engagemang för Alunda Vårdcentrals fortsatta 

verksamhet nu och i framtiden.  

Yngve Jordeby från Utvecklingsgruppen förde fram lokala synpunkter på den 

för bygden viktiga frågan om vårdcentralens verksamhet nu och i framtiden. 

Alunda har sedan år 1932 haft en väl fungerande provinsialläkar-

/vårdcentralverksamhet i Alunda och med engagerad personal. Vi har nu genom 

verksamhetens flyttning till Gimo sett de stora olägenheter som uppstått för 

många människor i Alundabygden och den misstämning som uppstått. Vi ser det 

som två huvudfrågor där det dels är den viktiga framtidsfrågan om nybyggnad 

av lokaler för vårdcentralen i Alunda där Regionen har huvudansvaret samt dels 

frågan om återställning av nuvarande lokaler för en snabb återflyttning där vår 

kommun har huvudansvaret. 

 

§  1 Renovering av vårdcentralens byggnad. 

Malena Ranch informerar om att anledningen till den omfattade renoveringen 

beror på att Arbetsmiljöverket vill ha en grundlig undersökning eftersom berörd 

personal haft hälsoproblem relaterade till lokalerna.  

Lars Karlsson bekräftar att provtagningar har gjorts och att ett sista resultat 

väntas bli klart inom snar framtid. Han menar dock att de resultat som 

framkommit så här långt visar på att det måste göras en omfattande renovering 



om lokalerna ska kunna användas i framtiden. Ett alternativ till nuvarande 

situation är att man söker en annan tillfällig lokal att bedriva verksamhet i.  

Information om och en sammanställning av provtagningar och ev åtgärder 

beräknas vara klara i september och skall lämnas till Regionen, Östhammars 

kommun och Utvecklingsgruppen i Alunda 

 

§  2 Nybyggnation av vårdcentral. 

Örjan Mattsson och Jessica Elardsson informerar om att rivningsbeslut finns för 

nuvarande byggnad på den tomt där det planeras för en nybyggnation. Planera 

för bygget är långt framskridna och vad som saknas är en beställning från 

Östhammars kommun/Regionen för att påbörja byggnationen. 

Malena Ranch meddelar att Regionen är intresserad av det nybyggnadsförslag 

som presenterats av Östhammarshem. Utredning pågår om frågans formella 

hantering. Kommunalråden uttalar kommunens stöd för nybyggnad av 

Vårdcentralslokaler i Alunda och stöder föreliggande förslag.  

 

§  3 Avslutning. 

Ordföranden framför Utvecklingsgruppens tack till alla för ett visat stort 

engagemang för Vårdcentralen i Alunda och vi ser fram mot ett fortsatt bra 

samarbete och redovisningar i september. Önskar alla en trevlig sommar. 

 

 

Vid pennan 

 

Sonja Björk  Yngve Jordeby 

Sekretarare  Ordförande 


