
Protokoll nr 4–2022 

Datum: 2022-09-07 

Plats: Kvartersgården, Albertinas väg 1 

Tid: 18.30 – 21.00 

Närvarande: Stefan Pettersson, Erik Ekström, Torbjörn Söderlund, Ulla Lovnér, Yngve Jordeby, 

Torbjörn Andersson 

§1 Mötet öppnas 

Stefan öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§2 Sekreterare för mötet 

Yngve valdes till att skriva protokollet. 

§3 Godkännande av dagordningen 

Informationen från Östhammarshem utgår på grund av sjukdom. Utvecklingsgruppen 

godkänner dagordningen för mötet.  

§4 Föregående mötesprotokoll 

Genomgång av föregående mötesprotokoll. Protokollet godkändes och lades till 

handlingarna. 

§5 Aktiviteten ”Oland Visar” 

Genomgång av Utvecklingsgruppens aktiviteter på mässan. Konstaterades att totala mässan 

på Lundafältet var en lyckad aktivitet, och att vår monter var trevligt upplagd med många 

besökare. Stort intresse visades för presentationen av MTB-banans anläggande.  

Vid Utvecklingsgruppens monter var vår ”Förslagslåda” uppställd där intresserade kunde ge 
förslag enligt rubriken ”Så här vill jag förbättra Alunda”. Förslag inlämnades dels från de 

politiska partier som var representerade på mässan och dessa förslag har redovisats i 

sammanställning på vår hemsida. Dels lämnades en mängd förslag från enskilda personer. 

Bland förslagen finns de som Utvecklingsgruppen redan arbetar med. Vidare finns följande 

förslag som vår grupp kommer att analysera vidare.  

- Göra Centrum mer attraktivt 

- Utveckla rondellen 

- Utveckla tennisbaneområdet 

- Etablering av bankomat i Alunda 

- Gångöverfart vid väganslutning till återvinningscentralen   

- Kulturinsatser i Alunda 

- Utveckla lekparken 

- Utlokalisering av kommunal verksamhet till Alunda 

 



§6 Avfallsplanen 

Stefan redogjorde för olika förhållanden som framgår av förslaget till avfallsplan. Beslutades 

att Stefan avger Utvecklingsgruppens remissvar. 

§7 Systembolagsombud 

Frågan diskuterades och beslutades att Stefan bearbetar ett förslag han framfört. 

§8 Möte med kommunens driftorganisation 

Stefan och Erik rapporterade från en sammankomst med Tomas Tidstrand och Hanna 

Odenheim från kommunens underhållsorganisation för underhåll av gata/park. Där togs 

olika underhållsfrågor upp till diskussion. Protokoll från mötet kommer från kommunen. 

§9 Elljusspåret 

Besiktning tillsammans med kommunen kommer att genomföras.  

§10 MTB-banan 

Torbjörn rapporterade om den verksamhet som pågår ang. etableringen. Stort intresse har 

visats vid de tillfällen då det inbjudits till aktiviteter på området.  

§11 G/C- väg vid Happstavägen 

Ärendet togs upp vid mötet med kommunens representanter. Utlovades undersökning av 

läget med ärendet. 

§12 Bankomaten 

Ulla redogjorde för kontakterna med kommunen. Några förslag till lösning har inte 

framkommit. Ulla och Stefan går vidare med ärendet för att finna en lösning.  

§13 Skolans utbyggnad 

Frågan tas upp på kommande möte. 

§14 Övriga frågor ”Laget runt” 

- Stefan redogör för frågor som kommer att tas upp på möte med 

Företagarföreningen. 

- Torbjörn tar upp frågan om användningen av vätgas. 

- Yngve tog upp frågan om någon form av allmänt stormöte. 

§15 Nästa möte 

Tisdagen den 18 oktober kl. 18.30 på Albertinas väg 1 

Mötet avslutades 

 

 


