
Sammanställning förbättringsförslag Oland Visar 2022 

 

Under Oland Visar på Lundafältet så hade vi en förslagslåda där man kunde lämna in förslag på hur 

man vill förbättra Alunda. 

Vi fick in över 20 olika förslag på förbättringar, vilket var mycket glädjande. 

Vi bad även de politiska partierna som var på plats att lämna in förslag. 

På plats var :BOA, C, KD, L, MED, M,MP, S, Sd, V. 

Då vi tömde förslagslådan hade följande lämnat förslag: 

 

BOA:  

Utveckla skolan i Alunda (Skolan rymde 800 elever. Efter ombyggnad rymde skolan 500 elever. 

KATASTROF!! I dag har det ställts upp 62 baracker vid Olandsskolan) 

Vi måste återställa utbildningsplatser, temporärt med Ekebyskolan och förskola. 

Även privatskola i Alunda ,så det finns valmöjlighet 

Prioritera företag i kommunen, genom att styra upphandlingar, med korta leveranstider, närodlat. 

Grundlagen säger att genom nyttja det Komunala självbestämmandet 75% av sysselsättningen är 

mindre företag i kommunen som svarar för sysselsättningen i Östhammars kommun. 

Detaljplaner så byggandet kan starta , omgående när reningsverket är åtgärdat. 

Ta bort minuttaxan för äldereomsorgen utbilda vårdpersonal. Total omorganisation inom 

socialförvaltningen genom att bilda arbetsgrupper som organiserar och arbetar självständigt 

Det finns mer!!! 

 

C: 

¤ Ny vårdcentral (bevaka så att ingen sätter käppar i hjulen) 

¤ Ombud för systembolaget 

¤ Gång och cykelvägar tydligare separerade från gatorna än målade linjer, exv Torpvägen, 

Korsängsvägen 

¤ Fortsatt underhåll av gator/vägar (Prästgårdsvägen) 

¤ Genomför beslutade detaljplan 

¤ Följ upp ÖP med nya bostadsområden/industriområden 

¤ Sanera och bygg om gamla vårdcentralen till bostäder 

¤ Förbättra/trafiksäkra korsningen Parkvägen/Kyrkvägen/Marmavägen 



¤ Ersätt modulerna vid skolan med permanenta lokaler 

¤ Bevaka att Landbadets stora bassäng blir renoverad/ommålad utan att badsäsongen blir störd 

¤ Cykelväg hela vägen Alunda – Gimo med att bygga sista delen Knutsbol -Gimo 

 

 

KD: 

¤ Vi vill bevara och utveckla Ekeby skola sista byskolan i kommunen 

¤ Lösa avloppsfrågan i Alunda 

¤ Vi vill skyndsamt starta byggande av nästa etapp av Björnhålet 

¤ I Alunda skall man kunna starta och växa som företagare. Därför vill vi se till att företagen får rätt 

förutsättningar tex tomter 

 

L: 

¤ Skolan: Motverka stöket på skolan genom mindre undervisningsgrupper, sociala team och särskilda 

grupper för barn som inte klarar av klassrumssituationen. 

Utveckla Ekeby skola med fler årskurser ex. F-6 och fritt skolval med skolskjuts till alla elever 

¤ Återstarta lokala företagarföreningarna och lyssna på småföretagens behov i stället för att anordna 

galor etc som kommunen gillar 

¤ Centrumutveckling ur idéer  och tankar på orten 

Underlätta lokala initiativ 

 

MED: 

MARK och detalj Plan med ambitioner 

 

M: 

¤ Moderaterna vill utveckla bostadsrätter för de äldre 

¤ Utveckla skolan, fler platser 

¤ En lagom tillväxt 

¤ Vårdcentral i Alunda 

 

 



MP: 

Vi vill gärna se utveckling av möjligheter att jobba på distans. Tex genom att stötta utveckling av 

kontorshotellalt, lokaler med tillfälliga arbetsplatser. 

Utöver det ser vi också bla, vikten av ett aktivt föreningsliv och kultur och vill utveckla såväl 

föreningar som kulturskolan och öka tillgängligheten till biblioteket. 

 

 

 

Efter att ha skickat påminnelse till S, Sd och V, kom svar från dem: 

S:  

Jag kollar upp varför den inte blev inlämnad, vi gjorde flera inspel på lappen under dagarna. 

Tack snälla för att du frågade. 

Jag vet att mer utnyttjande av Lundabanan, utveckling av Landbadet, bygga med sans o vett nu när 

vattnet kommer, låta Alundaborna vara mkt delaktiga i utvecklingen, fortsätta utvecklingen av 

skolan, och förskolorna, förbättra skolmaten, fler trygghetsboenden, se till att VC via Regionen byggs 

så snabbt som möjligt, fler hyresrätter så det blir en blandad bebyggelse. Anhörigträffar o satsningar 

på Vården. Mer samarbete samverkan med företagarföreningen. 

 Är vad jag minns på direkten. Återkommer har säker glömt något. 

Tack snälla för du påpekade det. 

Vi ses på öppet hus om VA Alunda den 29/8 15.00 på Biblioteket. Annons kommer. 

Mvh 

Maggan 

 

 

Sd: 

Utveckling Alunda 

Alunda är en attraktiv bostadsort för föräldrar som vill att deras barn ska kunna röra sig tryggt och 

fritt utomhus utan risk för att bli sexuellt trakasserade eller förnedringsrånade. Vi vill stödja en 

fortsatt sådan utveckling. Nya bostäder ska därför främst vara villor och bostadsrätter. 

En fortsatt befolkningsökning i Alunda ställer stora krav på en utökning av Olandsskolans redan i dag 

mycket ansträngda kapacitet, och att det byggs förskolor. Här vill vi se närmare på ett samspel med 

Ekebyskolan som för närvarande har överkapacitet; det kan handla om att flytta tillbaka högre högre 

årskurser från Olandsskolan, att ändra upptagningsområde och att ge Alundabarn möjligheten att 

välja skolplats i Ekeby. 



En fortsatt tillväxt i Alunda kräver en helhetslösning för trafiken. Det finns alltför många gator och 

vägar som inte har säkrats för de mjuka trafikanterna; speciellt Korsängsvägen och Happstavägen 

mellan Granngården och Marmavägen. Den stundtals kaotiska trafiksituationen i Alunda centrum 

måste också lösas. 

Vi ställer oss positiva till en fortsatt utvidgning av Klevs industriområde. 

 

V: 

Här kommer ett svar på frågan om hur vi vill förbättra Alunda:  
 
För att Alunda ska kunna fortsätta växa och utvecklas är det avgörande att det finns tillräcklig service 
i form av vårdcentral, skola, vatten och avlopp, tomter och nya bostäder. Vi i Vänsterpartiet kommer 
att jobba för att den gemensamt ägda välfärden ska nå alla i kommunen och att det ska finnas plats 
för fler i orter som växer, 
 

 


