
Utvecklingsgruppen för 

ALUNDA 

Protokoll nr: 6-2014 

Tid: 2014-11-11, kl 18.30-21.00 

Plats: Allianslokalen  

 

Närvarande: Yngve Jordeby, Stefan Pettersson, Torbjörn Söderlund, Lars-Olov Andersson, 

Sigurd Mattsson, Barbro Mattsson, Cecilia Holst. Roine Almgren och Sonja Björk. 

Speciellt inbjuden: Anton Karlsson, Desingfuture. 

 

Ordförande Yngve Jordeby hälsar alla närvarande välkomna till kvällens möte som inleds 

med: 

§  1 Ny hemsida. 

Anton Karlsson presenterar visuellt ett förslag på ny hemsida. Han visar sidans 

funktioner och hur vi själva ska kunna hålla den uppdaterad. Samtliga ledamöter 

uppmanas att gå in på sidan som nås via dfweb.se/alunda-utvgrupp, och komma 

med synpunkter och förslag till ev ändringar. Ändringar/förslag mailas till 

Stefan Pettersson under november månad. Stefan tar sedan kontakt med Anton 

för ev åtgärder. Hemsidan beräknas vara klar att tas i bruk i december. 

 

§  2 Föregående protokoll 

Ordförande går igenom föregående mötes protokoll och kan meddela ang 

punkten ombyggnad av väg 288 att ”Alundagossen” får stå kvar på sin 

nuvarande plats. 

 

§  3 Rapporter 

 Utvecklingsgruppernas möte med kommunen. 

Yngve Jordeby informerar om utvecklingsgruppernas möte med kommunen som 

ägde rum på biblioteket i Alunda 14-10-20. Från utvecklingsgruppen i Alunda 

framförde Yngve Jordeby ortens behov av nybyggnation både vad gäller villor 

och lägenheter. Förslag finns nu på utbyggnad av villor vid 

Björnhållsskogen/Travbanan på ett 90-tal tomter. Vidare redogjorde Torbjörn 

Söderlund för iordningsställande, planering och uppbyggnad av Marmavallen. 

  



Kommunskyltar 

Sigurd Mattsson och Torbjörn Söderlund har deltagit i möten ang skyltar i 

kommunen. Skyltarna delas in i tre kategorier: Kommuninformationsskyltar, 

Ortsinformationsskyltar och Välkomstskyltar. Vad gäller Välkomstskyltar finns 

en tävling utlyst och vinnande förslag i den kategorin kommer att sättas upp 

under sommaren 2015. 

 Möte med socialnämnden 

Yngve Jordeby och Barbro Mattsson informerar om mötet som ägde rum 9 

oktober på Olandsgården. Där framkom bl a att det inte finns någon kö till 

boendet på Olandsgården. 

 Ombyggnad av gångtunnel 

Barbro Mattsson och Yngve Jordeby har tillskrivit kommunen ang det stora 

behovet av ombyggnad av uppfarten från gångtunneln under väg 288. 

 Planering av Hälsans hus. 

Sigurd Mattsson meddelar att ett allmänt möte för att informera om Hälsans hus 

och för att få i stånd en juridisk förening kommer att utlysas torsdagen den 27 

november kl 19.00 i Allianslokalen. En speciell inbjudan kommer att skickas till 

Pensionärsföreningarna, Idrottsföreningen, Friskis & Svettis och 

Reumatikerföreningen. Yngve Jordeby har varit i kontakt med bitr rektor på 

Olandsskolan och mött ett stort intresse för att även skolan ska använda 

lokalerna. 

 Byggande av bostadsrätter i Alunda 

Utvecklingsgruppen har tillskrivit kommunstyrelsen ang det stora behovet av 

tomtmark för byggande av bostadsrätter i Alunda. För att försöka få igång ett 

bostadsrättsbyggande i Alunda kommer Stefan Pettersson och Yngve Jordeby 

kontakta HSB, Yngve Jordeby tar även kontakt med SH-Bygg och Sigurd 

Mattsson kontaktar Olandsbyggarna. 

§  4 Övrigt 

Medverkan vid skolans nätverksmöte. 

Torbjörn Söderlund rapporterar från sin medverkan vid skolans nätverksmöte 

och beskriver miljön i skolan som allmänt stökig med bl a ett femtal 

narkotikabrott.  

 Nybyggnation av vårdcentral 

Barbro Mattsson visar standardritningar över en vårdcentral, nu aktuell i 

Almunge, och menar att vi i Alunda kan använda oss av den modellen vid en 

nybyggnation i Alunda. 

  

 



Tack Lars-Olov! 

Sedan år 2000 har Lars-Olov Andersson varit ledamot i Utvecklingsgruppen. Ett 

stort tack riktar Utvecklingsgruppen till honom och överlämnar en bok om 

Alunda gjuteri – Handen, Ögat & Järnet, i gåva. 

§  5 Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde planeras bli måndagen den 19 januari 2015, kl 18.30 i 

Allianslokalen. 

 

Vid pennan 

Sonja Björk  Yngve Jordeby 

Sekreterare  Ordförande 

 

 


