Utvecklingsgruppen för
ALUNDA
Protokoll nr 5-2015
Tid: 2015-08-18, kl 18.30-21.00
Plats: Allianslokalen
Närvarande: Yngve Jordeby, Stefan Pettersson, Barbro Mattsson, Sigurd Mattsson, Roine Almgren,
Erik Ekström, Torbjörn Söderlund och Sonja Björk
Speciellt inbjuden: Anton Carlsson, Clime webb & design, Marie Nänzen, Östhammars kommun.
Ordförande Yngve Jordeby hälsar alla välkomna och riktar ett speciellt välkommen till Erik Ekström
som deltar i Utvecklingsgruppens möte för första gången.

§ 1

Hemsidan.
Anton Carlsson informerar om att företagen i Alunda vill ”dela” hemsideadress med
Utvecklingsgruppen. Det innebär är att man loggar in på Alunda.se med tillägg för det
egna företaget. Från Utvecklingsgruppens sida möter det inte något hinder och vi ger
Anton Carlsson i uppdrag att se till att det fungerar rent praktiskt.

§ 2

Översiktsplanen
Marie Nenzén från Östhammars kommun, som arbetar med översiktsplanen redogör för
arbetet med planen och dess framtida betydelse för orterna i kommunen. Ledamöterna
får tillfälle att yttra sig över planen och komma med förslag till ändringar och
förbättringar. Yngve Jordeby, Stefan Pettersson och Sigurd Mattsson kommer att träffas
för att göra en sammanställning av Utvecklingsgruppens förslag samt maila dessa till
kommunen före den 15 september.
Samtidigt uppmanar Yngve Jordeby ledamöterna att till honom maila ytterligare
ändringar eller frågor som kan uppkomma. Maila före ovanstående datum.

§ 3

Remiss från Räddningsnämnden
Från Räddningsnämnden har inkommit en remiss. Yngve Jordeby och Sigurd Mattsson
går igenom remissen och kommer att avlämna ett svar.

§ 4

GC-väg
Arbetet med gång- och cykelvägen Alunda-Spånga är skjutet på framtiden då
markägare överklagat till mark- och miljödomstolen. Yngve Jordeby och Torbjörn
Söderlund får i uppdrag att arbeta vidare med att få en belagd yta på GC-vägen.

§ 5

Mark- och exploateringsgruppen
Ärendet gällande tomtmark mm som ligger hos MEX-gruppen har inte givit någon
respons trots påstötning. Yngve Jordeby tillskriver gruppen igen för att få igång en
dialog.

§ 6

Vårdcentralen
Över sommar har inte någonting hänt på vårdcentralfronten. Vad som anges i
protokollet 150608 § 10, gäller i nuläget. Barbro Mattsson kommer att ta upp frågan
igen i ett möte i augusti. Yngve Jordeby kommer att kontakta kommunen ang mark att
bygga en vårdcentral på.

§ 7

Invigning av 288:an
I november 2015 beräknas renoveringen av väg 288 vara klar fram till Alunda centrum.
Stefan Pettersson tar kontakt med Ulf Andersson el Jakob Spangenberg för att på något
sätt högtidlighålla nya vägen och på så sätt också få marknadsföring för Alunda.

§ 8

Bostäder i Alunda
Yngve Jordeby har varit i kontakt med Östhammarhem för att stämma av
bostadssituationen i Alunda. De sex lägenheter för 55+ boende som finns på
Olandsgåren är klara för inflyttning i september. Området Trädgårdsbäcken 2 kommer
att ritas om och där kan någonting möjligen ske 2017.

§ 9

Möte med socialnämnden
Till mötet med socialnämnden som kommer att ske 14 september kommer Barbro
Mattsson och Yngve Jordeby att delta.

§ 10

Hälsans hus
Ett offentligt möte gällande Hälsans hus kommer att hållas i Allianslokalen den 31
augusti kl 18.30. Meningen är då att bilda en förening för att driva frågan vidare.

§ 11

Biblioteket
Yngve Jordeby har tillskrivit kommunens kulturnämnd gällande dålig skyltning och
begränsad parkeringsmöjlighet kvällstid vid biblioteket i Alunda.

§ 12

Välkomstskyltar
Torbjörn Söderlund informerar om att välkomstskyltarna som ska sättas upp vid
infarterna till kommunens tätorter är tillverkade och klara. När skyltarna ska sättas på
plats är inte i nuläget klarlagt.

§ 13

Nästa sammanträde
Nästa sammanträde planeras bli den 8 oktober kl 18.30 i Allianslokalen.
Kom ihåg mötet and Hälsans Hus den 31 augusti. Sprid till så många som möjligt
ang detta möte.

Vid pennan
Sonja Björk

Yngve Jordeby

Sekreterare

Ordförande

