
Utvecklingsgruppen för Alunda 

Protokoll nr 7-2019 

Tid: 2019-12-10, kl 18.30-20.30 

Plats: Allianslokalen 

Närvarande: Yngve Jordeby, Sonja Björk, Erik Ekström, Stefan Pettersson, Torbjörn 

Söderlund samt Maria Färnström som inbjuds för att följa Utvecklingsgruppens arbete. 

Särskilt inbjuden: kommunpolis Bengt Eriksson, Östhammars kommun. 

 

Ordförande Yngve Jordeby hälsar alla välkomna och mötet inleds med en diskussion om 

nuläget och framtiden gällande kriminalitet i Alunda. Bengt Eriksson betonar att hans roll i 

samhället mest går ut på brottsförebyggande arbete. Han menar att grannsamverkan och 

vuxna på byn är viktiga faktorer i det arbetet. Han meddelar att färre anmälningar om 

narkotika och skadegörelse har kommit till hans kännedom. Han betonar även att bra 

belysning i samhället är viktigt för att alla ska känna sig trygga. 

Utvecklingsgruppen beslutar att i vår inbjuda till ett stormöte där polis även medverkar, för att 

få till stånd en aktiv medverkan bland invånarna till grannsamverkan och vuxna på byn. 

Därefter fortsätter sammanträdet med: 

 

§  1. Föregående protokoll. 

Föregående protokoll diskuteras varefter det läggs till handlingarna. 

 

§  2. Aktuellt i vattenfrågan. 

Stefan Pettersson meddelar att han varit i kontakt med kommunen och fått 

informationen om att alla i kommunfullmäktige är eniga om, och kommer att 

besluta om igångsättandet av grävning för vattenledningen. Projektet beräknas 

vara klart i februari 2022. 

 

§  3. Aktuellt ang vårdcentralen. 

Yngve Jordeby meddelar att han varit i kontakt med kommunens tekniska 

kontor som meddelat att renoveringen av vådrcentralen ännu inte är färdigställd. 

Slutliga prov är ännu inte analyserade, men skall ske omgående. Vårdcentralen 

har varit utrymd sedan 1 mars 2019, alltså i 10 månader. Vid kontakt med 

chefen för vårdcentralen meddelades att ingen information lämnats från 

kommunen om färdigställandet. 

 



 

 

§  4. Belysningspaketet. 

Yngve Jordeby informerar om att belysningen av träd i centrum nu är 
genomfört. Gällande brobelysning har det inte framkommit något nytt, Torbjörn 
Söderlund arbetar vidare med det projektet.  

Yngve Jordeby informerar även om att det finns planer på att fasadbelysa höger 

sida av Centrumvägen för att lysa upp för gångtrafikanter och få en bättre 

totalbelysning. 

 

§  5. Kommunens utredningspaket ang olika grupper. 

Yngve Jordeby meddelar att kommunen startat upp en utredning rörande de 

olika gruppernas verksamhet inom tätorterna i kommunen. En konsult har i 

uppdrag att intervjua personer som ingår i olika grupper. Utredningen beräknas 

vara klar under februari månad 2020. 

 

§  6. Rondellbelysningen. 

Efter att det vid flertal tillfällen förekommit skadegörelse på belysningen i 

rondellen och som Erik Ekström åtgärdat, har han nu tagit kontakt med Henrik 

Sundin på kommunen som lovat att ta hand om ärendet. 

 

§  7. Seniorbostäder. 

Erik Ekström informerar om den sammankomst som Utvecklingsgruppen 

ordnade tillsammans med Östhammarshem. Representanter för 

pensionärsorganisationerna deltog. Befintligt trygghetsboende förevisades och 

chefen för Östhammarshem informerade om förhållanden kring byggande av 

trygghetsbostäder. Det informerades även om alternativet genom byggande av 

kooperativa bostäder för äldre. Deltagarna visade sin uppskattning av de 

befintliga lägenheterna och såg fram emot möjligheterna att tillsammans med 

Östhammarshem kunna skapa nya bostäder i Alunda av typ trygghetsboende, 

eller andra typer för seniorer. Han meddelar att bostadskön i Östhammars 

kommun normalt är 3 år. Planer finns på att pensionärer ska få kortare kö. 

 

§  8. Kommunal vägvisare. 

Torbjörn Söderlund och Yngve Jordeby meddelar att det beslutats från 

kommunen att en vägvisare ska sättas upp centralt vid Österbergs plats för 

hänvisning till Bibliotek – Apotek – Vårdcentral – Tandläkare mm. Beställning 

på vägvisaren är gjord. 

 

 



§  9. Övrigt. 

 Skolan 

Stefan Pettersson informerar om vikten av att skolan byggs ut, alt byggs om, 

eftersom man i dagsläget är trångbodda. Han betonar vikten av att 

Utvecklingsgruppen ser det som ett viktigt projekt att jobba med i framtiden.  

 Motionsspåret 

Stefan Pettersson meddelar att renoveringen av spåret nu är i gång. En 

förhoppning är att arbetet ska vara klart till nyår. 

 

§  10. Nästa möte, avslutning. 

Nästa möte kommer att ske i början av februari. Yngve Jordeby återkommer 

med dag och tid. 

Ordförande tackar alla för det gångna året och önskar alla En God Jul och Ett 

Gott Nytt År. 

 

Vid pennan 

 

Sonja Björk  Yngve Jordeby 

Sekreterare  Ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


