
 

Utvecklingsgruppen för 

ALUNDA 

Protokoll nr: 5-2014 

Tid: 2014-09-29, kl 18.30-20.30 

Plats: Allianslokalen 

Närvarande: Yngve Jordeby, Roine Almgren, Sonja Björk, Sigurd Mattsson, Lars-Olov 

Andersson och Torbjörn Söderlund. 

Ordförande Yngve Jordeby hälsar alla välkomna till kvällens sammanträde och inleder med 

en genomgång av noteringarna som gjorts vid det allmänna mötet den 18 augusti då speciellt 

lokala politiker inbjudits. Från de mötesanteckningarna diskuterades särskilt: 

§  1 Lägenheter för seniorer 

Meddelas att Östhammarshems bygge av mindre lägenheter vid Olandsgården 

har påbörjats. 

Torpvägens dåliga standard 

Vägen har fått en ny beläggning av acceptabel karaktär. 

Svåråtkomlig gångtunnel för rörelsehindrade 

Beslutas att Utvecklingsgruppen arbetar vidare med att Barbro Mattsson och 

Yngve Jordeby fortsätter en dialog med kommunen. 

Motionsspårets skötsel 

Frågan om vem som har ansvar för spåret är väckt hos politikerna och 

Utvecklingsgruppen avvaktar besked i ärendet. 

Information om bygden 

En hemsida finns, men en ny är under utveckling. Anton Karlsson, Designfuture 

webbyrå kommer att under nästa möte presentera ett nytt förslag. 

Räddningstjänsten i Alunda 

Utvecklingsgruppen kommer att arbeta vidare med frågan och tillskriva 

kommunen i ärendet. 

 

§  2 Ida Eklöf, kontaktperson i kommunledningen 

Ida Eklöf skulle ha medverkat vid kvällens sammanträde men är sjuk. Hon 

kommer att inbjudas till nästa sammanträde. 



§  3 Rapport frön möte med kommunen om Östhammars tillväxtstrategi. 

Yngve Jordeby och Stefan Pettersson deltog i mötet och framförde från 

Utvecklingsgruppen i Alunda fem viktiga punkter för att utveckla Alunda: 

Byggklara tomter 

Alternativa bostadsmöjligheter 

Kommunala serviceutbudet behöver bli bättre 

Marknadsföringen av kommunen och dess orter behöver förbättras 

Bättre närmiljö i samhället för ett tryggare boende mm 

 

§   4 Ombyggnaden av väg 288 

 Nuläget 

Arbetet pågår med stor intensitet. Beläggning från Hov till Stavby beräknas vara 

klart detta halvår. 

Beläggning av gång/cykelvägen 

Eftersom vägen, Spånga vägskäl – Alunda, inte är projekterad är det oklart om 

den kommer att beläggas. Yngve Jordeby och Torbjörn Söderlund arbetar vidare 

i ärendet. 

 

§  5 Förslag till livsmedelspolicy för kommunen. 

Ordföranden redogör för en skrivelse som inkommit. Utvecklingsgruppen 

lämnar skrivelsen utan erinran och Barbro Mattsson kommer att svara 

kommunen ang förslaget.  

 

§  6 Skrivelse till kommunstyrelsen ang tomtmark 

Yngve Jordeby presenterar skrivelsen som kommer att tillsändas 

kommunstyrelsen. Skrivelsen biläggs protokollet. 

 

§  7 Samtal med socialnämnden 

Yngve Jordeby informerar om en skrivelse från socialnämnden gällande 

äldreverksamheten i Alunda. Ett möte kommer att hållas på Olandsgården den 9 

oktober och Yngve Jordeby och Barbro Mattsson kommer att delta. 

 

 

 



§  8 Hur får vi företag att bygga bostadsrätter i Alunda 

Diskuteras om att ta kontakt med SO-Bygg, HSB och ett företag som heter 

Boviera för att sondera terrängen för ett bostadsrättsbyggande i Alunda. Frågan 

kommer även att tas upp i nästa sammanträde. 

 

§  9 Huvudfrågor 2014 

 Vid genomgång av huvudfrågorna kan konstateras att  

Medverka till etablering av sport-motionsanläggning kan strykas från listan 

”Huvudpunkter år 2014”. Det är med stor glädje som Utvecklingsgruppen 

konstaterar att anläggningen är klar och invigd. Ett stort tack till Torbjörn 

Söderlund ochKristina Söderlund för arbete och engagemang under planering 

och färdigställande av den fina anläggningen vid Marmavallen. 

Gällande utemiljön i samhället har en stor förbättring skett under denna sommar. 

Stort tack till Anders Hedberg och Anders Eriksson på Tekniska kontoret. 

Kulturaktiviteter. Förslag har inkommit att anordna ett evenemang liknande 

kulturnatten i Uppsala. Diskuteras att kommande år ge en utmärkelse till någon 

person i Alunda som har gjort någonting bra för bygden föregående år. Sigurd 

Mattsson får i uppdrag att göra en undersökning från närliggande orter med 

liknande evenemang gällande kriterierna för en sådan utmärkelse. 

 

§  10 Förslag/information och synpunkter från ledamöterna. 

Torbjörn Söderlund meddelar att han kommer att närvara vid skolans 

nätverksmöte. 

Torbjörn Söderlund och Sigurd Mattsson kommer att delta vid kommunens 

möte gällande välkomstskyltar i kommunen. 

 

§  11 Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde planeras bli tisdagen den 4 november kl 18.30 i 

Allianslokalen då även Lars-Olov Andersson kommer att avtackas. 

 

Vid pennan 

Sonja Björk  Yngve Jordeby 

Sekreterare  Ordförande 

 

 


