
Utvecklingsgruppen för 
ALUNDA 
Protokoll nr 6-2016 

Tid: 2016-01-18, kl 18.00-20.00 

Plats: Allianslokalen 
Närvarande: Yngve Jordeby, Stefan Pettersson, Cecilia Holst, Torbjörn Söderlund, Erik 
Ekström och Sonja Björk. 

Ordförande hälsar alla välkomna till mötet som därefter fortsätter med: 

 

 

§  1 Föregående protokoll 

Sekreteraren går igenom föregående mötes protokoll som efter diskussion läggs 
till handlingarna. 

 

§  2 Banker/Bankomat 

Yngve Jordeby som tidigare sänt en skrivelse till Bankomat AB med förfrågan 
om anledningen till bankomatens stängning men inte fått något svar kommer att 
ytterligare ta kontakt för att få information. 

 

§  3 Tomtområden/Boständer 

Det planerade bostadsområdet vid Korsängsvägen skall utredas ytterligare, 
vilket innebär att byggstarten försenas ett år. Ett löfte dock, att en plan över 
området skall finnas klar för att kunna visas i augusti i samband med Oland 
Visar. 

Ang området Prästgårdshöjden kommer beroende på markägande, kommunen 
att planera en del av området och Alunda församling en del. Utvecklingsgruppen 
har lämnat ett yttrande gällande bl a vägnätet inom området (§ 8 160822),och 
kommunen har valt att gå på Utvecklingsgruppens linje. 

Från Östhammarshem har meddelats att det planeras en start 2017 för 
byggnation av två hus med 23 resp 17 lägenheter på området Trädgårdsbäcken 
II. 

 

 



 

§  4 Hälsans hus 

Då Sigurd Mattsson som brukar redogöra för läget gällande Hälsans hus är sjuk 
och inte deltar i sammanträdet återkommer han med information vid nästa 
sammanträde. 

 

§  5 Möte med tekniska kontoret. 

Yngve Jordeby, Sigurd Mattsson och Erik Ekström har haft ett möte med 
tekniska kontoret och bl a dryftat närmiljön vid väg 288. Kommunen säger sig 
inte vara intresserad av att bidra till någon utsmyckning utan menar att 
vägverket får sätta upp ett bullerplank. Ordföranden anser att ett nytt möte bör 
komma till stånd.  

Vad gäller pendlarparkeringen har en ny markförhandlare kommit till för inköp 
av mark.  

Österbergs plats ska omformas, det gäller bl a flytt av sittplatser. 

 

§  6 Möte med Socialnämnden 

Torbjörn Söderlund, Yngve Jordeby och Barbro Mattsson har deltagit i ett möte 
med socialnämnden. Yngve Jordeby ställde frågan om vårdcentralens framtid i 
Alunda och fick till svar att man inom nämnden arbetade mycket seriöst med att 
den ska få vara kvar. 

 

§  7 Vårdcentralen 

Relaterande till § 6, kan nämnas att Utvecklingsgruppen fått den uppfattningen 
att det inte är någon tvekan om att vårdcentralen ska få vara kvar i Alunda. 
Nästa steg bör dock vara att ta kontakt med kommunen för att arbeta vidare med 
frågan. 

 

§  8 Cirkulationsplatsens utformning. 

Utvecklingsgruppens ledamöter har fått sig tillsänt en ritning på 
cirkulationsplatsens utformning. Platsen är indelad tre sektioner. Mittsektionen 
av platsen föreslår vi att vi ska få smycka själva. Utvecklingsgruppen beslutar 
att utse Erik Ekström som projektledare, och att han tar kontakt med Henrik 
Johansson, som arbetar med design, för att få fram ett förslag. Sektion två 
föreslås planteras med krypgran, och sektion tre med gräs och lökväxter. 

 

 



 

§  9 Höstmöte 

Diskuterades huruvida Utvecklingsgruppen ska bjuda in till ett höstmöte. Då 
inget speciellt finns att dryfta beslutar gruppen att i stället inbjuda till ett möte 
vinterhalvåret 2017. 

 

§  10 Unga medlemmar i Utvecklingsgruppen. 

Från Jakob Spangenberg har till Utvecklingsgruppen sänts ett brev med 
uppmaningen att försöka få fler ungdomar aktiva i gruppen. Efter diskussion 
beslutas att Cecilia Holst ska lägga ut en inbjudan på Facebook och att Yngve 
Jordeby ska skriva till ungdomsorganisationerna i Alunda för att om möjligt 
sänka medelåldern i gruppen. 

 

§  11 Gruppens ekonomi 

Yngve Jordeby meddelar att av årets anslag på 10 000:- finns ungefär hälften 
kvar att disponera. Diskuterades att redan nu inköpa material till Oland Visar 
nästa år och att inköpa namnbrickor för ledamöterna att bära vid samma tillfälle. 

 

§  12 Övrigt. 

 Hemsidan. 

Diskuteras att hemsidan behöver fyllas på med nya händelser och Yngve 
Jordeby får i uppdrag att lägga in aktuella händelser och reflektioner. 

 Wikipedia 

Torbjörn Söderlund påtalar att texten om Alunda om man söker på Wikipedia är 
väldigt undermålig. Yngve Jordeby får i uppdrag att utforma en text historisk- 
och realtid och att skicka den till Cecilia Holst för publicering. 

 Motionsspåret 

Torbjörn Söderlund påtalar sin besvikelse över kultur- och fritidsnämnden på 
kommunen. Han menar att han inte får något gehör gällande införskaffande av 
material till underhåll av spåret. 

 Oland Visar i Alunda 2017 

Utvecklingsgruppen kommer att delta i projektet som går av stapeln 11-13 
augusti. Den 24 oktober kl 18.30 kommer ett informationsmöte att äga rum i 
Furhöjdskyran. Utvecklingsgruppen utser Stefan Pettersson till gruppens 
projektledare för Oland Visar. 

  



 

Nätverksträff 

Torbjörn Söderlund meddelar att han bevistat en nätverksträff i Olandsskolan 
den 4 oktober då bl a polis, rektor m fl deltagit. Han meddelar att det 
förekommer lite stök, men i stort sett är förhållandet bra på skolan. 

 

§  13 Nästa sammanträde. 

Nästa sammanträde planeras bli tisdagen den 6 december kl 18.00 i 
Allianslokalen. 

 

 

Vid pennan 

Sonja Björk  Yngve Jordeby 

Sekreterare  Ordförande 

 

 

 

 

 


