
Utvecklingsgruppen för 

ALUNDA 

Protokoll nr: 2/2014 

Tid: 2014-03-11, kl 18.00-21.00 

Plats: Brandstationen 

 

Närvarande: Yngve Jordeby, Lars-Olov Andersson, Torbjörn Söderlund, Sonja Björk, Sven-

Olov Andersson, Barbro Mattsson, Sigurd Mattsson och Stefan Pettersson. 

Inbjudna: Lennart Owenius, kommunalråd, Cecilia ”Cizzi” Holst, inbjuden, Anders Olsson, 

räddningstjänsten, Torsten Andersson, räddningstjänsten och Lars-Gunnar Karlsson, Rasbo i 

Samverkan.  

Sammanträdets första del, där kommunalrådet Qwenius deltar, har som huvudfråga 

arbetssituationen och bemanningen på brandstationen i Alunda. Detta utifrån den 

neddragning av bemanningen som skedde för några år sedan. 

Yngve Jordeby inleder med en historisk sammanfattning från starten 1934 till i dag. 

Sammanfattningen visar att räddningstjänsten (brandkåren) i nära nog 60 år haft resurser 

bestående av 20 man och tre bilar fram till 2008. Efter detta skedde en drastisk neddragning 

av bemanningen till 12 man och tankbilen togs bort. Detta trots att en utbyggnad succesivt 

sker av samhället. 

Brandmännen Torsten Andersson och Anders Olsson redogör för hur en utryckning går till 

och vilka tidsaspekter som kan gälla. Som exempel togs en villabrand i Foghammar där 

jourstyrkan 1+2 man rycker ut. Denna styrka kan inte göra rökdykning, varför styrka från 

Gimo måste avvaktas för att gå in i huset med rökskydd. En väntetid på 10 till 15 minuter 

innan exempelvis personer kan hämtas ut. 

Den utredning som utförts av nuvarande räddningsorganisation och bl a innefattade den 

riskanalys visar bl a på att räddningstjänsten i Alunda har de flesta utryckningarna i 

kommunen. Utredningen ger förslag på att personresurserna i Alunda skall vara 20 personer 

(1+4). Slutliga beslutet blev inte vad utredningens grundförslag angav, utan blev 12 man 

(1+2).  

Lennart Owenius redogjorde för nuvarande organisations politiska representation och 

beslutsmöjligheter. Nu liggande beslut bygger på politiska ställningstagande. Owenius delar 

uppfattningen att det är önskvärt med ytterligare en bil för att tillgodose vattenresurser vid 

utryckning. Diskussion om olika organisationsförhållanden. 

Lars-Gunnar Karlsson beskriver de räddningsförhållanden som gäller för Stavby-

Tunaområdet. För dessa områden är bemanningen av räddningstjänsten i Alunda viktig för att 

upprätthålla trygghet och säkerhet i bygden. Diskussion om olika räddningsförhållanden. 



Yngve Jordeby redogjorde för utvecklingsgruppens förslag utifrån gällande förhållanden i 

bygden och med hänvisning till ovanstående: 

 att nuvarande räddningsorganisation för Uppsala, Tierps och Östhammars kommuner 

fortsätter att gälla 

 att bemanningen i Alunda ökas till 1+4, som medger rökdykning 

 att tankbil tillföres Alunda 

Beslutas om följande åtgärdspunkter: 

1 Lennart Owenius tar med sig våra önskemål till kommunstyrelsen och 

räddningstjänstens organisation. 

2 Utvecklingsgruppen skriver till räddningsnämnden ang gruppens förslag. 

3 Ett ”större möte” anordnas med ledningen och representanter från t ex LRF. 

4 Ett akut behov av en bil för vattenresurs. 

5 Lars-Gunnar Karlsson tar kontakt med olika enheter. 

6 Stegvis ökning av bemanning på stationen. 

Ordförande Yngve Jordeby tackar de medverkande för bra diskussioner och förslag, samt ger 

en förhoppning om fortsatt gott samarbete för utvecklingen av brandförsvaret i Alunda. 

 

 

Därefter fortsätter sammanträdet med en genomgång av huvudfrågorna under år 2014 

mm. 

§  1 Bostadsförsörjningen i Alunda 

§  2 Skapa nya områden för bostadsbebyggelse 

Ingen planering från kommunen finns ang förslag till nybyggnation i Alunda. 

Cizzi Holst och Sigurd Mattsson tar kontakt med kommunen för information 

om hur långt gångna planerna är på byggande vid Korsänsvägen. 

Gällande hyres- och bostadsrätter skall undersökas om intresse finns från HSB 

att bygga lägenheter. Stefan Pettersson får i uppdrag att få fram ett namn på 

kontaktperson så utvecklingsgruppen kan arbeta vidare med frågan. 

Sven-Olov Andersson meddelar att Östhammarshem planerar att starta 

utbyggnaden vid Prästgårdsvägen 12 under år 2015. Anders Eriksson vd vid 

Östhammarshem kontaktas av Sigurd Mattsson, Sven-Olov Andersson och 

Yngve Jordeby för att göra en avstämning av planer mm. 

 

§  3 Utveckla tomtområden för industribebyggelse 

Stefan Petetrsson informerar om att nya områden finns och planeras vid 

industriområdet i Alunda. Han tar även kontakt med tekniska nämnden på 

kommunalkontoret för att få vägen upp till området åtgärdad då den är i mycket 

dåligt skick. 



 

§  4 Ökade parkeringsmöjligheter i centrum  

Bakom centrumhusen finns en stor parkering som inte utnyttjas till fullo. 

Anledningen tros vara att den parkeringen är dåligt skyltad. Stefan Pettersson 

får i uppdrag att se till att en större, tydligare skylt sätts upp. Dessutom föreslås 

att parkeringen intill nedfarten vid gångtunneln begränsas till en 2-

timmarsparkering då den i nuläget nyttjas som en långtidsparkering för pendlare. 

 

§  5 Närmiljön utmed ombyggda vägen 288 i Alunda 

Ordföranden efterlyser förslag på utsmyckning av rondellen. Ett förslag är att 

kommunen utlyser en tävling för att få in olika förslag, ett annat förslag är att 

låta en landskapsarkitekt lösa problemet. Yngve Jordeby ansvarar för 

kontakterna. 

 

§  6 Skolbadhuset, ”Hälsans hus”, förnya anläggningen 

Sigurd Mattsson aviserar att ett datum kommer att fastställas för ett offentligt 

möte. Skolan bör informeras och involveras i arbetet. Yngve Jordeby tar 

kontakt med Olandsskolans rektor för ett sammanträffande. 

 

§  7 Medverka till etablering av sport- motionsanläggning 

Torbjörn Söderlund meddelar att Alunda Sportklubb har sökt medel till att 

utveckla ytan vid Marmavallen med t ex ett ute gym. I dagsläget är inte 

någonting fastställt och han jobbar vidare med frågan. 

 

§  8 Utveckling av affärs- och serviceverksamhet 

I dagsläget är det svårt att sia om verksamheter som ska kunna fylla de tomma 

affärslokalerna i centrum. Handelsutveckling är ett projekt som vi skulle kunna 

använda oss av. Sigurd Mattsson tar med sig frågan till företagarföreningen. 

 

§  9 Utemiljön i samhället 

Lars-Olov Andersson kontaktar Annila Bexenius, chef på tekniska kontoret för 

att få till en bättre utsmyckning av de centrala delarna av Alunda. Ett förslag på 

hundrastgård tas upp till diskussion och en möjlighet är att lägga den vid 

området Abrahamstorp. 

 

 



§  10 Kulturaktiviteter 

Finns ingenting att rapportera 

 

§ 11 Räddningstjänsten, återställande av utr-styrkan 

Se inledning av protokollet 

 

§  12 Medverka till nybyggnad av vårdcentralen 

Barbro Mattsson har haft ett möte med Landstinsservice och kommer att ha ett 

nytt möte den 31 mars. Hon arbetar vidare i ärendet. 

 

§  13 Utredning av akuta frågor 

Finns ingenting att rapportera 

 

§  14 Årsredovisning 

Yngve Jordeby informerar om och redogör för den årsredovisning för 

utvecklingsgruppens verksamheten 2013 som är inskickad till kommunen. 

 

§  15 Hemsidan 

Diskuteras hemsidan och det komplicerade system som finns för uppdatering. 

Stefan Pettersson har kontakt med en hemsidebyggare i Foghammar som han 

föreslår ska få uppdraget att göra en ny sida. Föreslås att han inbjuder personen 

till nästa sammanträde för en presentation. 

 

§  16 Möte ang ungdomar i Alunda 

Torbjörn Söderlund informerar om ett möte han deltagit i gällande 

ungdomssituationen i Alunda. Med på mötet var bl a polisen, som uttrycker en 

oro för spridning av droger i samhället. 

 

§  17 Politikermöte 

Stefan Pettersson kontaktar kommunen för att få fram en lista på politiker med 

Alunda-adress. Meningen är att de ska bjudas in i höst till ett allmänt möte. 

 

 



 

§  18 Välkommen Cecilia Holst 

Ordförande Yngve Jordeby välkomnar Cecilia ”Cizzi” Holst till 

utvecklingsgruppen med en förhoppning om att hon skall trivas hos oss. 

 

§  19 Nästa möte 

Nästa möte planeras bli tisdagen den 22 april kl 18.30. Platsen för sammanträdet 

kommer ordföranden att meddela senare. 

 

 

Vid pennan 

Sonja Björk  Ynge Jordeby 

Sekreterare  Ordförande 

 

 

 

 


