
Utvecklingsgruppen för Alunda 
Protokoll nr 5-2018 

Tid: 2018-10-24, kl 18.30-20.30 

Plats: Allianslokalen 
Närvarande: Yngve Jordeby, Sonja Björk, Roine Almgren, Anna-Lena Eriksson, Urban 
Nordström, Torbjörn Söderlund och Erik Ekström. 

 

Ordförande Yngve Jordeby hälsar alla välkomna och inleder sammanträdet med: 

§  1 Föregående mötets protokoll.  

Ordförande går igenom föregående mötets protokoll där Erik Ekström 
kommenterar vad som tagits upp i § 5, vilket gäller framgent och Torbjörn 
Söderlund meddelar ang spontanidrottsplatsen, § 9, att intresse finns och att en 
träff för information kommer att ske den 6 november. Därefter läggs protokollet 
till handlingarna. 

 

§  2 Detaljplanerna Prästgårdshöjden och Björnhålsskogen 2, lägesbeskrivning 

Cecilia Holst som inte deltar i sammanträdet låter meddela via mail att: 
Prästgårdshöjden beräknas gå upp för antagande i början av 2019, och 
Björnhålsskogen beräknas gå upp för granskning under första kvartalet 2019. 

 

§  3 Vattenfrågan i Alunda. 

Yngve Jordeby informerar om att det finns konkreta planer och visar en karta 
över hur det tilltänkta vattenledningssystemet ska placeras. Ett möte med 
markägarna har ägt rum den 27 september. 

 

§  4 Gångtunnel/trappor. 

Urban Nordström och Yngve Jordeby meddelar att ett möte med Lasse 
Karlsson, Östhammars kommun kommer att ske den 30 oktober då gångtunneln 
och trappor i anslutning till den ska diskuteras. 

 

§  5 Hälsans hus. 

Inte något nytt har framkommit gällande arbetet med Hälsans hus meddelar 
Torbjörn Söderlund, men han arbetar vidare med projektet. 



 

§  6 Vårdcentralen. 

Erik Ekström informerar om att de jobbar vidare med frågan i kommunen. 
Utvecklingsgruppen inväntar nya sjukvårdsstyrelsen för att på nytt ta tag i 
ärendet. 

 

§  7 Pendlarparkeringen. 

Yngve Jordeby har kontaktat kommunen skriftligen ang ärendet men inte fått 
något svar. Han tar kontakt igen för att aktualisera frågan. 

 

§  8 Gångbaneutbyggnad Korsängsvägen-Marmavägen. 

Yngve Jordeby och Torbjörn Söderlund tog en första kontakt med trafikverket 
och kommunen 2016. Nu meddelas att medel finns att åtgärda vägen, att 
kommunen projekterar ärendet och att utbyggnaden planeras vara färdig under 
2019. 

 

§  9 Vinterbelysning i centrum. 

Focusgruppen och Företagarföreningen har tillsammans med Henrik Sundin 
gjort en inspektion i Alunda centrum för att få till en vinterbelysning. Tanken är 
att någon form av belysning i träden ska sättas upp. Vid ett möte den 30 oktober 
skall ett beslut tas. Då Torbjörn Söderlund är ortsamordnare arbetar han vidare i 
ärendet. 

 

§  10 Parkeringsregler i Alunda. 

Vid en kontroll nyligen framkom att många som parkerat på område där det 
krävs parkeringssnurra inte hade uppmärksammat att så var fallet, vilket 
renderade parkeringsböter. Invånarna i Alunda påpekar att det är otydligt skyltat 
och frågan ska tas upp med politikerna vid mötet den 19 november i 
Allianslokalen. 

 

§  11 Olandsskolans utbyggnad. 

Inget nytt har framkommit i ärendet. 

 

 

 



 

§  12 Äldrevårdsplatser. 

Yngve Jordeby informerar om att prognosen för befolkningsökningen i Alunda 
är ca 300-500 personer per år vilket innebär att planering för äldreboende bör 
komma i gång. Mark finns tillgänglig att bygga på för kommande behov. Yngve 
Jordeby arbetar vidare med frågan. 

 

§  13 Övrigt. 

 Belysning i motionsspåret/informationstavla. 

Torbjörn Söderlund meddelar att det är på gång att ersätta den gamla 
belysningen i spåret samt att en informationstavla rörande spåret finns färdig att 
sättas upp. 

 

 Alléprojektet. 

Tanken är att en allé ska planteras från kyrkan till rondellen i Alunda. Träden 
ska stå på vänster sida om 288:an (om man kommer från Uppsala). Ett möte 
kommer att hållas den 7 november till vilka Lasse Karlsson oh Helen Åsbrink 
från kommunen är inbjudna. Vid mötet kommer att bestämmas hur det ska 
arbetas vidare med projektet. 

 

 Ny kyrkoherde i Alunda 

Då vi fått en ny kyrkoherde i Alunda, Jens Petersen anser Utvecklingsgruppen 
angeläget att ta kontakt med honom. Vi kan knyta kontakter gällande t ex kultur, 
samhällsfrågor mm. Sonja Björk och Yngve Jordeby tar kontakt för att 
presentera Utvecklingsgruppens arbete och målsättning. 

  

Hela Sverige ska leva, nominering till årets lokala grupp 2018. 

I projektet Hela Sverige ska leva finns möjlighet att nominera en 
utvecklingsgrupp 2018. Det är Utvecklingsgruppens mening att vi ska skicka in 
en nominering. Utvecklingsgruppen uppdrar åt Yngve Jordeby och Sonja Björk 
att ombesörja detta. 

 

 Rondellutsmyckning 

Den nära nog obefintliga planteringen av vårlökar på rondellen diskuterades. 
Olika förlag till komplettering föreslogs. 

 



§  14 Nästa möte. 

Nästa möte sker i Allianslokalen den 19 november, då samtliga 
Utvecklingsgrupper i Östhammars kommun är inbjudna. Tidpunkten är troligen 
kl 19.00, men Yngve Joreby återkommer med en specifik inbjudan. 

 

Sonja Björk  Yngve Jordeby 

Sekreterare  Ordföranden  

 

 

 

 

 


