Utvecklingsgruppen för
ALUNDA
Protokoll nr: 1-2015
Tid: 2015-01-19, kl 18.30-21.00
Plats: Allianslokalen
Närvarande: Yngve Jordeby, Sonja Björk, Sven-Olov Andersson, Torbjörn Söderlund, Roine
Almgren, Sigurd Mattsson, Barbro Mattsson och Stefan Pettersson.
Ordförande Yngve Jordeby hälsar alla välkomna till kvällens möte.

§ 1

Föregående protokoll
Sekreteraren föredrar föregående mötes protokoll som utan anmärkning läggs
till handlingarna.

§ 2

Ekonomisk redovisning.
Ordförande redogör för utvecklingsgruppens ekonomi och konstaterar att den är
i balans.

§ 3

Projektet hemsidan.
Stefan Pettersson informerar om att sidan snart är klar för att läggas ut i ”skarpt
läge”. Vad som återstår är att lägga över gamla texter. Stefan får i uppdrag att
vidtala Cecilia Holst för framtagande av en lättfattlig manual för ledamöterna att
använda vid uppdatering av hemsidan. Tanken är att vid nästa sammanträde
ledamöterna ska få en utbildning på hur systemet fungerar.

§ 4

Projektet Hälsans hus.
Sigurd Mattsson informerar om att styrelsen för Hälsans hus har träffats fyra
gånger och håller i nuläget på att skriva statuter för föreningen. Kommunen vill
ha information om avsikten med/handhavandet av lokalerna. Om kommunen
godkänner projektet kommer föreningen Hälsans hus att bildas och arbetet sätts i
gång för att ro det hela i hamn.

§ 5

Projektet välkomstskyltar.
Torbjörn Söderlund och Sigurd Mattsson som varit deltagare i gruppen som
framtagit välkomstskyltar för kommunen berättar att alla inkomna förslag nu
”kokats ner” till ett. Det förslaget (som är hemligt i dag) kommer att visas vid ett
frukostmöte den 4 februari. Tanken är att skyltarna ska sättas upp under
sommaren 2015. Skyltarna kommer att vara belysta, med en display i
nederkanten för presentation av lokala event mm.

§ 6

GC-väg utmed väg 288.
Vägverket projekterar vägen som med all sannolikhet kommer att beläggas med
grus. Yngve Jordeby och Torbjörn Söderlund har skrivit till kommunen ang stöd
för att få en annan beläggning på vägen. Yngve Jordeby tar kontakt med Lars
Gunnar Karlsson ang projekteringen GC-väg Rasbo-Uppsala för att få
information om hur deras projekt utformats. Torbjörn Söderlund och Yngve
Jordeby jobbar vidare med frågan och Barbro Mattsson tar kontakt med Lisa
Landberg på kommunen för att möjligen påverka den vägen.

§ 7

Gångtunnel.
Barbro Mattsson som varit i kontakt med kommunen ang ombyggnad av
gångtunneln i centrala Alunda har träffat Lasse Karlsson som meddelar att de
avvaktar trafikverkets utredning av ombyggnad av vägen och rondellen. Barbro
Mattsson fortsätter att bevaka ärendet.

§ 8

Vårdcentralen.
Chefen för vårdcentralen i Alunda har vid Utvecklingsgruppens kontakt
meddelat att det är ett akut behov av en ny central. Hon ser positivt på att
Utvecklingsgruppen agerar i frågan. Barbro Mattsson och Yngve Jordeby
arbetar vidare med frågan.

§ 9

Strategier för tomter för bostadsbebyggelse mm
Yngve Jordeby, Sigurd Mattsson och Stefan Pettersson har arbetat fram ett
förslag på markområden lämpliga för bostadsbebyggelse i Alunda. På en karta
presenteras fyra lämpliga områden.
1. Planlagt område vid Olandsgården som lämpar sig för seriebebyggelse eller liknande.
2. Område norr om kyrkans mark som gränsar till Skyndelvägen/Torpvägen som lämpar
sig för flerfamiljshus, kedjehusbebyggelse och seniorbostäder.
3. Område omfattande gamla Filadelfialokalen och intilliggande kommunala området
(med högt oestetiskt berg) som lämpar sig för ny vårdcentral och bostadshus.

4. Område mellan nuvarande pendlarparkering och Foghammarsån som lämpar sig för
utbyggnad av långtidsparkeringen.
Ovanstående förslag godkändes av Utvecklingsgruppen. Dessa förslag kommer att
presenteras vid föredragning för kommunledningen den 9 februari 2015.
Inriktningen är att konkreta förslag på byggnadsplatser skall föreligga till slutet av
2015, då utbyggnaden av väg 288 är klar.

§ 10

Årets företagare.
Utvecklingsgruppen beslutar enhälligt att till Årets företagare föreslå ”Gustis”,
Stefan Gustafsson.

§ 11

Huvudfrågor 2015.
2014 års förteckning gås igenom och revideras. Ny förteckning kommer att
sändas/lämnas till ledamöterna.

§ 12

Övriga frågor.
Skrivelse till brandförsvaret.
Yngve Jordeby informerar om att en skrivelse översänts till Brandförsvaret och
Räddningsnämnden i Uppsala ang behovet av förbättrade resurser för
Räddningstjänsten i Alunda. Utvecklingsgruppen godkänner åtgärden.
Information från Torbjörn Söderlund
Vid tillkomsten av Marmavallen var en av eldsjälarna Kristina Söderlund. Detta
har uppmärksammas och hon är en av de nominerade till Årets Eldsjäl. En
presentation kommer att ske den 5 mars i TV, och vi ser med tillförsikt fram mot
programmet inte minst med tanke på att Alunda som ort sannolikt kommer att
presenteras.

§ 13

Nästa sammanträde.
Nästa sammanträde planeras bli måndagen den 23 februari kl 18.30 i
Allianslokalen.

Vid pennan
Sonja Björk

Yngve Jordeby

Sekretarare

Ordförande

