
Protokoll nr 3-2021 

Datum: 2022-02-15 

Plats: Kvartersgården, Albertinas väg 1 

Tid: 18.30 

Närvarande: Stefan Pettersson, Yngve Jordeby, Cecilia Willén Johansson, Maria Färnström, Erik 

Ekström, Torbjörn Söderlund, Torbjörn Andersson 

§1 Mötet öppnas 

Stefan Pettersson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§2 Val av sekreterare 

Cecilia väljs till sekreterare för dagens möte. 

§3 Godkännande av dagordning 

Utvecklingsgruppen godkänner dagordningen för mötet.  

§4 Föregående protokoll  

Förra mötesprotokollet lästes upp för gruppen och läggs till handlingarna. Mötesprotokollet finns att 

hämta på utvecklingsgruppens hemsida, men finns även publicerad på utvecklingsgruppens 

facebooksida.  

§5 Hemsida 

Hemsidan gås igenom, struktur och upplägg. Diskussion kring huruvida utvecklingsgruppens 

medlemmar ska synas på bild på hemsidan eller inte. Alla är eniga om att bild inte behövs. Hemsidan 

känns professionell. Kontaktuppgifter till alla medlemma finns synligt och bra såväl som 

utvecklingsgruppens mejladress.  

Hemsidan ska vara ett levande dokument! 

§6 Information om fritidsaktiviteter 

Urban ska föredra punkten men är inte med på mötet. Därför skjuts punkten fram till nästkommande 

möte.  

§7 Information om Alundaprojektet 

Stefan fick i uppdrag att undersöka hur långt Alundaprojektet har kommit. Via mejl med kommunen 

har det framkommit att projektet kommit en bit på vägen men att det ännu inte är helt i mål. Nästa 

steg i projektet är att tillsätta en projektgrupp för genomförandet och att involvera civilsamhället och 

näringslivet. I dagsläget har kommunen dock inte de resurser som krävs för detta men förhoppningen 

är att komma igång under Q1 2022. Planen är då även att genomföra en del utåtriktade aktiviteter 

för att samla in tankar och kunskaper från de som idag bor i Alunda.   

§8 Happstavägen och GC-väg, skrivelse skickad 

Yngve föredrar punkten. En skrivelse har skickats till kommunledningen, gällande Happstavägen och 

GC-väg. Inget svar har kommit. Yngve jobbar vidare med frågan. 



Yngve har ringt denna veckan för att höra hur det gått. Östhammar Direkt visste inget och beklagade 

detta. Ingen återkoppling ännu.  

§9 Elljusspåret 

Stefan föredrar punkten. De trasiga lamporna är på väg att lösas. Röjningen är också på gång då det 

just nu är mycket ris. Det går framåt.  

§10 MTB-bana 

På föregående möte diskuterades MTB-bana och pumptrack (mellan utomhusbadet och 

pulkabackens nedre del). Tobias Andersson fick i uppdrag att tillsammans med Urban gå ut i fält för 

att undersöka ytan.  

Urban, Tobbe och Gustav har varit ute och kollat i fält. Urban har även gjort en skrivelse som 

skickades till kommunen. Möte har bokats men pga av sjukdom och annat skjuts det på ett tag 

framåt.  

Nästa steg är ett nytt möte med kommunen. Mer information kommer på nästa möte.  

§11 Verksamhetsplan 2022 

Verksamhetsplanen gås igenom och biläggs protokollet.  

Utvecklingsgruppen beslutar att tillsammans med företagarföreningen närvara på Oland Visar. 

Bemanningsfrågan kommer senare. 

Utvecklingsgruppen går också igenom vilka som är ansvariga för respektive område.  

Utvecklingsgruppen godkänner verksamhetsplanen (med ansvariga). Till verksamhetsplanen läggs 

aktuella frågor som succesivt uppkommer.  

§12 Övrigt 

Idéer och tankar som gruppen har tas upp genom att gå laget runt.  

Bangolfen, skidbacken och vattenförsörjningen tas upp. Vattnet kommer i mars. Hur blir skidbacken i 

framtiden? Bangolfen – för att få föreningsbidraget har det lagts på PRO. Ett bidrag kommer varje år.  

Översiktsplanen, finns på biblioteket. Öppet möte den 28 februari, 17-20, på biblioteket i Alunda. 

14/2-18/4 samrådstid. 

Information om vad som finns i Alunda – året runt (exempelvis pulkabacken, skridskobanan, 

alundabadet etc).  

Vaktmästare i Alunda. De andra orterna har vaktmästare men inte Alunda. Datum kring när det 

kommer vaktmästare vore bra att ha.  

Skyltar/vägvisare för Alunda. Torbjörn A får i uppdrag att fråga om vägvisaren för de olika 

kommunala verksamheterna i Alunda.  

Skötsel för skidbacken diskuterades kopplat till finansiering. 

Nästa möte: 

Måndagen 4 april  

Albertinasväg 1, 18.30 


