
Utvecklingsgruppen för Alunda 

Protokoll nr 5-2019 

Tid: 2019-09-24, kl 18.30-21.00 

Plats: Allianslokalen 

 

Närvarande: Yngve Jordeby, Sonja Björk, Torbjörn Söderlund, Urban Nordström, Erik 

Ekström och Anna-Lena Eriksson. 

Särskilt inbjudna från Tekniska kontoret, Östhammars kommun: Thomas Tidstrand och 

Hanna Odeheim. 

Ordförande hälsar alla välkomna.  

 

§  1 Information och diskussion med kommunrepresentanterna. 

Sammanträdet inleds med att Thomas Tidstrand informerar om hur 

organisationen på den Tekniska avdelningen på kommunen är uppbyggd.  

Hanna Odeheim redogör för hur resurserna ser ut på den lokala gruppen i Gimo, 

hur många som arbetar där och vilka arbetsområden de ansvarar för. 

På fråga om vad som är på gång i Alunda berättar Thomas Tidstrand att 

pendlarparkeringen åtgärdas nu och att skadorna på motionsspåret kommer att 

åtgärdas inom kort. 

Utvecklingsgruppen framför frågor gällande slyröjning, minigolfbanans 

upprustande och åtgärder som behövs göras på Alundabadet. Thomas Tidstrand 

noterade våra frågor och önskemål och lovade att vidarebefordra dessa till 

berörda personer i kommunen. 

Ordförande tackar besökarna och de och Utvecklingsgruppen betonar vikten av 

att samspelet fungerar bra mellan parterna 

 

 

 

 

Däreftr fortsätter sammanträdet med: 

 

§  2. Föregående protokoll. 

Föregående mötes protokoll läggs efter genomgång till handlingarna. 



 

§  3 Vårdcentralen. 

Utvecklingsgruppen väntar på besked ang vårdcentralen från Regionen. Yngve 

Jordeby kommer att kontakta Regionen för en uppdatering. 

 

§  4. Vattenfrågan 

Stefan Petterson  har varit i kontakt med Gäsrike Vatten för information och fått 

till svar att allt förarbete är klart och att grävning av ledningen nu kan starta 

omedelbart efter kommunens beslut i ärendet. 

 

§  5. Alléprojektet. 

Yngve Jordeby meddelar att det från ”Företag i samverkan” har inkommit en 

förfrågan om Utvecklingsgruppen kan åta sig rollen som projektägare för 

”Alléprojektet”. På grund av att vår grupp inte är en juridisk enhet är det inte 

möjligt att åta sig detta 

 

  §  6.  Biblioteket. 

Informerades om att en ny bibliotekarie finns i Alunda som heter Tony 

Melander. Diskuteras om att inbjuda honom till ett sammanträde för att ev få till 

ett samarbete mellan biblioteket och Utvecklingsgruppen. 

 

§  7. Belysningspaketet. 

Yngve Jordeby meddelar att belysningspaketet finns hos honom och att 

belysning ska sättas upp i centrum inom kort. Vad gäller belysning av bron över 

Foghammarsån har Torbjörn Söderlund haft kontakt med Henrik Sundin i frågan 

och inväntar svar från honom. 

 

§  8. Focusgruppsfrågor. 

Torbjörn Söderlund kommer att delta i ett möte med Fokusgruppen den 26 

september och kommer att ta med sig frågor om brobelysningen. Ett förslag som 

framkommit är önskemål att på lekplatsen vid Torpvägen plantera bärbuskar. 

Torbjörn Söderlund informerar om att den tidigare frågan gällande upprustning 

av vindskydd och grillplats vid hoppbacken är genomfört. 

 

 

 



 

§  9. Ordningsfrågor i Alunda. 

Då det på senare tid framkommit att skadegörelse och andra otrevligheter ökat i 

samhället diskuteras att inbjuda polisen att vid ett allmänt möte komma och 

informera allmänheten.   

 

§  10. Årsmöte/Allmänt möte. 

Diskuteras att inbjuda allmänheten till ett möte i början/mitten av november. 

Yngve Jordeby återkommer med besked om dag och tid. 

 

§  11. Seniorbostäder. 

Östhammarshem meddelar sig villiga att informera om byggande av 

seniorbostäder i Alunda. Erik Ekström tar kontakt och inbjuder pensionärer från 

Alliansen till ett möte. Mötet kan tänkas ske i den lokal vid äldreboendet på 

Prästgårdsvägen/Olandsgården som finns i anslutning till lägenheterna. Från 

Utvecklingsgruppen kommer Anna-Lena Eriksson, Yngve Jordeby, Torbjörn 

Söderlund och Erik Ekström att delta. Yngve Jordeby återkommer med besked 

om dag och tid. 

 

§  12 Övriga frågor/Nästa möte.  

Skadegörelse i rondellen. 

Erik Ekström informerar om att han vid ett flertal tillfällen fått justera 

ljusramperna i rondellen efter att de varit brutna och troligen blivit hoppade på. 

Han har förstärkt ramperna för att försvåra framtida skadegörelse. 

Nästa möte 

Nästa möte planeras bli i samband med det Allmänna mötet vilket Yngve 

Jordeby kommer att återkomma om. 

 

Vid pennan 

 

Sonja Björk  Yngve Jordeby 

Sekreterare  Ordförande 

 

 

   



 

 


