
Utvecklingsgruppen för 
ALUNDA 
Protokoll nr 7-2015 

Tid: 2015-12-10, kl 18.00-21.00 

Plats: Biblioteket 

Närvarande: Yngve Jordeby, Sigurd Mattsson, Roine Almgren, Sven-Olov Andersson, 
Torbjörn Söderlung, Stefan Pettersson, Erik Ekström, Barbro Mattsson och Sonja Björk. 

Före mötet samlas ledamöterna till information från kommunen ang det planerade 
bostadsområdet Björnhålsskogen II. 

 

§  1 Föregående protokoll 

Ordförande går igenom föregående mötes protokoll och konstaterar att (§ 1) 
arrangemanget i samband med invigning av 288 har genomförts med den äran. 
Vidare (§ 5) gällande namnsättning av gator och vägar, får Torbjörn Söderlund i 
uppdrag att till kommunen anmäla namnförslag. Därefter läggs protokollet till 
handlingarna. 

 

§  2 Nytt reglemente för utvecklingsgrupperna. 

Ett nytt reglemente har antagits för utvecklingsgrupperna i kommunen. Efter 
genomgång finner gruppen att ingen erinran kommer att lämnas gällande 
innehållet. 

 

§  3 Tomtområdet Björnhålsskogen. 

Diskuteras den i dag tidigare informationen gällande Björnhålsskogen. 
Utvecklingsgruppen uppdrar åt Yngve Jordeby, Sigurd Mattsson och Stefan 
Pettersson att skriftligt till kommunen sända gruppens förslag till ev ändringar 
och förbättringar gällande planeringen av området. 

 

§  4 Kommunens svar på våra förslag till akuta plan/byggprojekt. 

Yngve Jordeby går igenom kommunens svar på vår skrivelse och konstaterar 
både felaktigheter och missförstånd varför han kommer att tillskriva 
kommunledningen för att få till stånd en överläggning för att rätta till detta.  

 

 



§  5 Huvudfrågor 2015. 

Ordförande går igenom gruppens huvudfrågor 2015 och konstaterar att flera av 
de uppsatta målen har genomförts. 

 

§  6 Huvudfrågor 2016. 

Ordförande uppmanar ledamöterna att till första sammanträdet 2016 komma 
med förslag till frågor som känns relevanta att arbeta med framöver. 

 

§  7 Hälsans Hus. 

Sigurd Mattsson informerar om att arbetet med att skapa Hälsans Hus 
fortskrider. Han meddelar att det i dagsläget finns 200 intressenter och att 
tyngdpunkten i arbetet nu ligger på att finna finansiärer till projektet. 

 

§  8 Övrigt 

 Estetisk utformning av närområdet till väg 288, delen Kyrkan – Happstavägen. 

Närområdet till vägen är i dag inte estetiskt tilltalande. Behov finns av att en 
landskapsarkitekt tittar över aktuell sträcka och kommer med förslag. Yngve 
Jordeby och Stefan Pettersson arbetar med projektet. 

 Föreningen Alunda Utvecklingsgrupp 

Föreningen Alunda Utvecklingsgrupp har varit vilande. Ordförande menar att 
det bör blåsas liv i den igen för att gruppen bl a ska kunna söka bidrag av olika 
slag. Vid nästa sammanträde planeras första mötet i föreningen hållas. 

 Utveckling av affärslivet. 

Torbjörn Söderlund informerar om att han har planer på att till skolan komma 
med förslag om att göra någon form av enkätundersökning. Undersökningen 
skulle kunna bedrivas som ett projekt i samhällskunskap t ex och syftet vara att 
få veta vilka som i Alundas yttre bostadsområden föredrar att handla i Alunda. 
Utvecklingsgruppen föreslår att han ska lämna ovanstående förslag till 
Företagarföreningen. 

 

§  9 Tack Sven-Olov 

Då Sven-Olov Andersson bevistar sitt sista sammanträde i Utvecklingsgruppen 
tackar Yngve Jordeby för de 15 år som han varit med och överlämnar 
Vattholmaänglar som gåva. 

 

 



§  10 Nästa sammanträde. 

Nästa sammanträde planeras bli torsdagen den 4 februari kl 18.30 i 
Allianslokalen. 

Ordförande avslutar mötet med att önska alla En God Jul och Ett Gott Nytt År. 

 

Vid pennan 

Sonja Björk  Yngve Jordeby 

Sekreterare  Ordförande 

 


