
Utvecklingsgruppen för 
ALUNA 
Protokoll nr 6-2015 

Tid: 2015-10-15, kl 18.30-21.00 

Plats: Allianslokalen 
Närvarande: Yngve Jordeby, Stefan Pettersson, Torbjörn Söderlund, Sigurd Mattsson, Barbro 
Mattsson, Sven-Olov Andersson och Sonja Björk. Cecilia Holst tillsammans med lilla dottern 
Alice deltog en stund. 

Särskilt inbjudna: Sirkka-Liisa Bergkvist och Annika Belander, Näringslivskontoret, 
Östhammars kommun. 

Ordförande Yngve Jordeby hälsar alla välkomna och speciellt Sirkka-Liisa Bergkvist och 
Annika Belander som anslutit till mötet med anledning av invigning av den nyrenoverade väg 
288.  

§   1. Arrangemang i samband med att väg 288 blir färdigställd. 

Den formella invigningen beräknas ske den 1 december mellan kl 15.00-17.00 
och i huvudsak äga rum vid infarten till Alunda centrum och i Öppen Hands 
lokaler. 

Ytterligare ett ”firningstillfälle” planeras nämligen den 5 december mellan kl 
11.00-13.00, och i omgivning och lokaler som ovan. 

Vid båda dessa tillfällen skall finnas förtäring, utställningar och information 
både gällande vägrenoveringar, gjorda och kommande. Information från 
kommunen och Utvecklingsgruppen om framtida planeringar för Alunda. 

Den 5 november kommer Sirkka-Liisa Bergkvist, Annika Belander, Yngve 
Jordeby, Stefan Pettersson och Barbro Mattsson att träffas i Öppen Hand kl 
16.00 för att fastställa programmet för båda dagarna. Stefan Pettersson är 
projektledare. 

 

§  2. Föregående protokoll 

Sekreteraren går igenom föregående protokoll som därefter läggs till 
handlingarna. 

 

§  3. Remiss ang reviderat reglemente för Utvecklingsgrupper. 

Utvecklingsgruppen diskuterar remissen vars yttrande ska vara insänt den 27 
oktober. Yngve Jordeby avlämnar gruppens yttrande. 



 

 

§  4. Rapport från stormöte med Utvecklingsgrupperna 

Yngve Jordeby informerar om mötet med kommunens Utvecklingsgrupper som 
ägde rum i Gimo den 5 november. 

 

§  5. Namnsättning av gator och vägar i kommunen. 

Diskuteras olika möjligheter som kommuninnevånarna har att komma med 
förslag på namn gällande gator, vägar och platser. Ordförande anmodar 
ledamöterna i Utvecklingsgruppen att vara aktiva och vid kommande möte 
komma med förslag på gator och vägar som i dag inte är namngivna. 

 

§  6. Anslutning till ”Hela Sverige skall leva” 

Ordförande informerar om att han varit i kontakt med kontoret i Stavby som är 
anslutna till projektet och meddelar att ”Hela Sverige skall leva” är en 
folkrörelse med statsbidrag. Fördelen med att vara ansluten är att vi bl a erhåller 
en försäkring som kan vara bra att ha i de fall något inträffar då vi arrangerar 
möten och andra evenemang. Yngve Jordeby anmäler Utvecklingsgruppen till 
”Hela Sverige skall leva”. 

 

§  7. GC-vägen Spånga-Alunda. 

Yngve informerar om att skrivelse i ärendet översänts till ledning för 
Trafikverkets region i Eskilstuna. I övrigt har ingenting hänt i ärendet eftersom 
sakägare har överklagat ärendet till Mark och Miljödomstolen i Nacka. Yngve 
och Torbjörn arbetar vidare utifrån ärendets utveckling. 

§  8. Rapport ant remissvar till Räddningsnämnden. 

Sigurd Mattsson informerar om det remissvar som han avlämnat och där han 
poängterat att vi vill ha tillbaka IVPA (i väntan på ambulans) till Alunda. Likaså 
att bemanningen på brandstationen återgår till 1+4 som var fallet tidigare och 
inte 1+2 som är nuläget. 

 

§  9. Ekonomirapport. 

Yngve Jordeby lämnar en rapport om Utvecklingsgruppens ekonomi. Vi har 
under året förbrukat 15 500,- vilket innebär att det återstår ca 4 000,- att 
disponera i år. 

 



 

 

 

§  10. Ungdomsgården. 

Torbjörn Söderlund informerar om att det i nuläget inte finns något intresse för 
att driva ungdomsgården då antalet ungdomar har varit väldigt lågt. Han bevakar 
framtida ev intressen av drift av gården. 

 

§  11. Övriga frågor 

 Rapport om studieframgångar 

Stefan Pettersson informerar om att vad gäller utbildningsresultatet har 
Olandsskolan hamnat i den övre halvan av rankinglistan i landet, och vad gäller 
Uppsala län ligger Olandsskolan i topp. 

 Nätverksträff, Olandsskolan 

Torbjörn Söderlund kommer att vara med i en nätverksträff där skolans 
personal, polis m fl medverkar och stämmer av miljön i skolan och i samhället i 
stort. Mötet som är informellt kommer att äga rum på onsdag i nästa vecka. 

 Utbyggnad av Olandshallen. 

Torbjörn Söderlund kommer att medverka vid Alunda föreningslivs möte ang 
utbyggnad av Olandshallen. Han närvarar som representant för Alunda SK. 
Utvecklingsgruppen stöttar ärendet och menar att det är av stor vikt för 
samhället med en väl fungerade sporthall. 

 Invigning av lägenheter vid Prästgårdsallén. 

Sven-Olov Andersson informerar om invigningen av lägenheter vid 
Prästgårdsallén som han bevistat. Boendet som är tänkt för personer 70+ består 
av 5 st 2:or och 3 st 1:or. 

 Avslutat uppdrag. 

Sven-Olov Andersson meddelar att han efter 15 år som ledamot i 
Utvecklingsgruppen planerar att lämna den. Han kommer emellertid att vara 
kvar i gruppen till årsskiftet. Om möjligt skal Sven-Olov föreslå en ny medlem i 
Utvecklingsgruppen. 

 Vårdcentralen. 

Barbro Mattsson meddelar att Landstinget är väl medvetna om att vi vill bygga 
ny vårdcentral. Vår grupp har tidigare föreslagit platsen vi gamla Öppen Hand 
och bakomliggande bergparti som lämplig tomt att bygga på. Där ligger ärendet 
i dag. Utvecklingsgruppen kommer snarast att inbjuda representanter för 



Östhammars kommun till ett möte för att ge våra konkreta förslag och 
gemensamt komma vidare i det för viktiga utvecklingsärende. 

 Tomter för villabebyggelse. 

Yngve Jordeby har varit i kontakt med kommunen för att få veta vilka tomter 
som finns tillgängliga för byggnation i Alunda. I Alunda finns 4 tomter (delvis 
osäljbara p g a otjänliga markförhållanden). Alunda är den ort som har det lägsta 
antalet disponibla tomter för försäljning. Enligt kommunens hemsida kommer 
nästa villaområde vara klart för försäljning först år 2017/2018. Detta är ett 
orimigt förhållande och kontakter i ärendet kommer därför att tas med 
Kommunstyrelsen. 

Akuta plan- och byggärenden. 

Vad som är av mycket stor vikt för utveckling av Centrum är att vi får tomtmark 
och planer för ny vårdcentralbyggnad, utökad pendlarparkering och ombyggnad 
av gång- och cykeltunnel. För att snabbast möjligt få igång en planering av de 
här akuta utvecklingsärendena har kontakt tagits med kommunchefen för besök 
av aktuella beslutsfattare. 

Större planärenden. 

Linnéa Johansson, kommunens planarkitekt, som arbetar med översiktliga 
planer, har per telefon meddelat vissa uppgifter ang aktuellt planläge. Hon 
kommer att bjudas in till nästa sammanträde för att informera om kommunens 
framtida planer för Alunda. 

  

Nytt tak på Mullestugan/belysning motionsspår. 

Torbjörn Söderlund informerar om att nytt tak nu lagts på mullestugan, och 
Stefan Pettersson informerar om att belysningen utefter motionsspåret succesivt 
byts ut till lågenergilampor. 

 

§  12. Nästa sammanträde.  

Nästa sammanträde planeras bli torsdagen den 10 december kl 18.30. 
Möteslokal kommer att meddelas senare. 

 

Vid pennan¨ 

Sonja Björk  Yngve Jordeby 

Sekreterare  Ordförande   

 

 



 

 

 

 


