Utvecklingsgruppen för
ALUNDA
Protokoll nr: 4-2014
Tid: 2014-06-09, kl 18.30-21.30
Plats: Familjen Jordeby, Foghammar
Närvarande: Närvarande: Yngve Jordeby, Barbro Mattsson, Sigurd Mattsson, Lars-Olov
Andersson, Sven-Olov Andersson, Torbjörn Söderlund, Roine Almgren och Sonja Björk.
Inbjuden: Ann-Christin Edlund.
Ordförande Yngve Jordeby hälsar alla välkomna till terrassen på Foghammarsvägen 4 för
dagens sammanträde.

§ 1

Föregående protokoll
Föregående protokoll gås igenom och de paragrafer som diskuteras kommer
senare att behandlas som eget ärende i protokollet.

§ 2

Väg 288
Yttrande ang delen Alunda-Gimo
Yngve Jordeby meddelar att Utvecklingsgruppen och markägare har möjlighet
att inkomma med yttrande till Trafikverket ang ovan nämnda vägsträcka. Inget
yttrande kommer att sändas från Utvecklingsgruppen.
Beläggning på gång-cykelväg Spånga-Alunda
Trafikverket förordar att sträckan inte ska beläggas med asfalt utan vara en
grusväg. En skrivelse är insänd i frågan och den kommer att finnas med på
agendan vid ett möte den 11 juni. Torbjörn Söderlund bevakar ärendet
Estetisk genomgång av vägens närmiljö på delen Alunda kyrka – Olandsskolan.
Ärendet har tidigare behandlats (§ 5,140422) och Yngve Jordeby har skrivit till
Trafikverket. Utvecklingsgruppen avvaktar svar.

§ 3

Föreläggande från kommunen ang skylten ”Nära till allt”
Ett föreläggande från kommunen gällande nämna skylt vid infarten till Alunda
har inkommit. Anledningen är att det inte finns något bygglov. Yngve Jordeby
tillskriver byggnadsnämnden och ansöker om anstånd för bygglovet då ärendet
är oklart och efterforskningar behöver göras. Skrivelsen bifogas protokollet.

§ 4

Välkomstskyltar till Östhammars kommuns olika delar.
Sigurd Mattsson informerar om att en tävling kommer att utlysas gällande
utformning av en välkomstskylt som ska kunna användas av alla orter i
kommunen. Tävlingen kommer att pågå till i mitten på oktober. Torbjörn
Söderlund bevakar ärendet.

§ 5

Sammankomst med Anders Hedberg, vår kontaktman vad gäller markoch parkfrågor.
Anders Hedberg, miljöansvarig i kommunen har inbjudits till ett möte den 16
juni kl 10.00 för genomgång av den kravlista (§ 5 140422 del 2) som är insänd
till honom. Mötesdeltagarna träffas vid ICA parkeringen och alla tillgängliga i
Utvecklingsgruppen är välkomna att delta.

§ 6

Kommunens försäljning av tomtområde i Foghammar.
Yngve Jordeby informerar om försäljningen av kommunal mark (§ 4 140422)
och meddelar att endast tomten vid Söderby kommer att försäljas.

§ 7

Utökning av pendlarparkeringen.
Vid föregående sammanträde diskuterades utökningen (§ 12 140422 del 3) och
Yngve Jordeby har efter att ha tillskrivit kommunen fått ett positivt svar
gällande att utöka parkeringen mellan Bremers väg och Foghammarsån.
Skrivelsen bifogas protokollet.

§ 8

Hemsidans utveckling.
Stefan Pettersson meddelar att Anton Karlsson, Designfuture webbyrå fortsätter
att arbeta med Utvecklingsgruppens utformning av hemsidan. Vid nästa möte
kommer han att presentera ett förslag. Stefan Pettersson bevakar ärendet.

§ 9

Utförd gångbanedel vid Smedbergsparken.
Yngve Jordeby meddelar att arbetet med att göra en gångbana utmed
Smedbersparken nu är klart. Dessutom har gjorts en ”ficka” vid gångbanan för
att bereda plats för en parksoffa.

§ 10

Övriga frågor
Politikerträff.
I Utvecklingsgruppen har tidigare diskuterats att inbjuda politiker verksamma i
Alunda till en träff med allmänheten för att ha möjlighet att ställa frågor.
Utvecklingsgruppen menar att det i år då det är valår är viktigt att det finns ett
sådant tillfälle för frågor och information. Det föreslås att ett sådant möte
kommer till stånd i slutet av augusti. Ansvarig: Stefan Pettersson.
Hundrastplatsen
Stefan Pettersson arbetar vidare med att få till stånd en hundrastplats i Alunda
( § 9 140422) tillsammans med Ann-Christin Edlund.
Gång- och cykelvägar i Alunda
Torbjörn Söderlund har tillsammans med Ingemar Eriksson haft en genomgång
av planer för ett utformande av gång- och cykelvägar. Arbetet fortskrider och
Torbjörn Söderlund bevakar ärendet.
Information ang seniorbyggande i Alunda
Sven-Olov Andersson informerar om de eventuella byggplaner som finns på
området vid f d handelsträdgården.
Nya skyltar i Alunda
Utvecklingsgruppen ger i uppdrag åt Roine Almgren att ta fram skyltar till
Marmavallen och Österbergs plats. Dessutom finns behov av att Allianslokalen
får en skylt då många aktiviteter förekommer i lokalen och att den inte alltid är
lätt att hitta till.
Förplägnad
Från Utvecklingsgruppen riktas ett stort tack till familjen Jordeby för dels den
förplägnad som biståtts gruppen under terminen och för den förplägnad som
bjudits vid dagens sammanträde.

§ 11

Nästa möte.
Nästa möte planeras bli måndagen den 18 augusti 2014 kl 18.30 i
Allianslokalen.

Vid pennan
Sonja Björk

Yngve Jordeby

Sekreterare

Ordförande

