
Protokoll nr 5–2022 

Datum: 2022-10-26 

Plats: Kvartersgården, Albertinas väg 1 

Tid: 18.30 – 21.00 

Närvarande: Stefan Pettersson, Erik Ekström, Cecilia Willén Johansson, Yngve Jordeby, Torbjörn 

Andersson 

§1 Mötet öppnas 

Stefan hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

§2 Val av sekreterare för mötet 

Cecilia väljs som sekreterare för mötet. 

§3 Godkännande av dagordningen 

Utvecklingsgruppen godkänner dagordningen. 

§4 Info från Östhammarshem  

Punkten utgår. Utvecklingsgruppens ordförande har vid flertalet gånger försökt att boka 

möte utan framgång.  

§5 Föregående mötesprotokoll 

Stefan går igenom föregående mötesprotokoll. Särskilt nämns det yttrande som lämnats från 

utvecklingsgruppen gällande avfallsplanen. Utvecklingsgruppen godkänner att lägga 

protokollet till handlingarna. 

§6 Stormöte 

Enligt stadgarna ska utvecklingsgruppen ha offentliga möten som det annonseras om. I 

februari månad tänker sig utvecklingsgruppen att det vore lämpligt att ett offentligt möte 

skulle kunna hållas. Utvecklingsgruppen tänker sig att det ska vara ett allmänt möte där det 

nya styret tillsammans med tjänstemän från organisationen får presentera viljan med Alunda 

framåt.  

§7 Avfallsplan 

Utvecklingsgruppen har lämnat yttrande. 

§8 Systembolagsombud 

Stefan föredrar punkten. Förhandlingar pågår med ett par intressenter.  

§9 Hemsidan 

Dialog förs gällande administrationen av hemsidan med Alunda företagarförening.  

 



§10 Översiktsplanen 

Yttrandet som utvecklingsgruppen lämnade i samrådsskedet har på något sätt kommit på 

villovägar. Utvecklingsgruppen har pratat med kommunen och fått in yttrandet i 

granskningsskedet. I huvudsak berör synpunkterna industritomterna i Alunda. 

§11 Elljusspåret 

3 november ska utvecklingsgruppen träffa tjänsteperson på kommunen för att prata om 

röjning och dränering elljusspåret.  

§12 MTB-banan 

Tobbe föredrar punkten. Nio prova-på-tillfällen. Avslutning för säsongen på lördag den 29 

oktober mellan 14.00-15.00. Verksamheten kommer att fortsätta i vår. Bidrag avses att sökas 

från RFSISU 2023. Det finns eventuellt andra bidrag att också söka som på längre sikt 

behöver ses över. 

§13 GC väg Happstavägen 

Yngve föredrar punkten. Ingenting har hänt sedan sist. Punkten skjuts fram till kommande 

år. Punkten utgår från kallelser. 

§14 Bankomaten 

Eftersom Ulla inte deltar på mötet finns i nuläget ingen information. 

§15 Skolans utbyggnad 

Det finns i dagsläget ingen ny information gällande skolan utbyggnad. 

§16 Laget runt 

Tobbe informerar om att skyltar satts upp nere i Alunda. 

§17 Nästa möte 

Datum: 5 december 2022 

Plats: Albertinas väg 1 

Tid: 18.30 

 

 

 

 


