
Protokoll nr 3 2022

Datum: 2022-04-02

Plats: Kvartersgården, Albertinas väg 1

Tid 18.30 – 20.45

Närvarande från Utvecklingsgruppen: Stefan Pettersson, Torbjörn Söderlund, Erik Ekström, Tobias 
Andersson, Yngve Jordeby.

Från Företagarföreningen deltog: Maria Blomqvist, Fredrik Helen

Ulf Andersson från Östhammars kommun var inbjuden för att ge information om ”Alundaprojektet”

§1 Sammanträdet öppnades

Stefan öppnade mötet och hälsar alla välkomna.

§2 Val av sekreterare

Yngve väljs till sekreterare

§3 Godkännande av dagordning

Dagordningen för sammanträdet godkändes

§4 Alundaprojektet

Ulf gav en allmän information om projektet och berörde delarna

- Bakgrund till projektet
- Projektledare har anställts
- Vilka verksamheter som kommer att beröras
- År 2035 skall Alunda ha en befolkning på 1000 personer mer än i dag (C.a 77 personer per år)
- Tidsplanen för projektet är långsiktigt 
- Projektet bygger på samverkan mellan kommun, privata aktörer. Intressegrupper och 

föreningar
- Projektets olika faser redovisades
- En enkätundersökning kommer att genomföras för innevånarna i Alunda

En allmän diskussion skedde angående projektet och allmänna frågor.

§5 ”Oland Visar”, bygdens stora aktivitet 12 till 14 augusti 2022

Maria Blomqvist från Företagarföreningen  lämnar en allmän information om projektet. Olika 
aktiviteter diskuterades. Samarbete mellan Företagarföreningen och Utvecklingsgruppen kommer att 
ske angående utställningsanordningar. Stefan redovisar förslag till vår grupps utställningsanordningar 
i tält på storleken 10 gånger 5 gånger 10 meter. 

§6 Föregående protokoll

Föregående sammanträdes protokoll genomgicks och läggs till handlingarna.

    Sid 2/2



§6 Yttrande ang lokalhyror i kommunens fastigheter.

Berör Alunda i liten omfattning. Yttrande har avlämnats.

§7 Yttrande över föreslagen översiktsplan

Information har skett från kommunen. Yngve har handlagt ärendet och föreslår yttrande angående

- Utökning av byggnadsområden norrut
- Större områden för industrier och byggnader för företag
- Markytor som möjliggör utökningar av nuvarande pendlarparkeringar. 

Yngve ges i uppdrag att ta fram ett förslag till yttrande.

§8 Utbyggnad av gång/cykelbana på del av Happstavägen

Svar på av utvecklingsgruppen inlämnad skrivelse i ärendet har inte kommit från kommunen. Yngve 
redovisar kommunens plan för utbyggnad av gång- och cykelvägar i Alunda. 

§9 Elljusspåret

Meddelas att besiktning av spåret kommer att ske kommande vecka.

§10 MTB bana

Tobias redovisade vad som skett och meddelade att gemensam överläggning kommer att ske med 
kommunens representanter.

§11 Bankomat i Alunda

Inget har hänt i frågan beroende på svårigheten att finna mark i Centrum för uppbyggnad av 
utrymme för bankomat. Gällande bestämmelser för ”Allmän parkmark” synes vara orsaken. 
Diskuterades angående möjligheten att på plats med Bankomat AB kunna diskutera olika alternativ 
för en lösning av lokalproblemet.

§12 Vägvisare till kommunala serviceinrättningar

Torbjörn får uppdrag att ta kontakt med kommunen i ärendet och medverka till att etablering sker.

§13 Systembolagsombud i Alunda

Stefan fortsätter med att ta lämpliga kontakter

§14 Övriga frågor

Inga ytterligare frågor uppkom.

§15 Nästa sammanträde och avslutning

Nästa sammanträde tisdagen den 7 juni kl 18.30 i Kvartersgården.

Yngve Jordeby Stefan Pettersson

Sekreterare Ordförande




