
Protokoll nr 1-2023 

Datum: 2023-2-13 

Plats: Kvartersgården, Albertinas väg 1 

Tid: 18.30 – 21.00 

Närvarande: Stefan Pettersson, Erik Ekström, Yngve Jordeby, Torbjörn Andersson, Torbjörn 

Söderlund 

Inbjuden: Under punkt 1-.3: Kommunpolis Bengt Eriksson.  Adjungerad från Företagarföreningen 

Jennie Kjellberg. 

§ 1 Mötet öppnas 

Stefan öppnade mötet och hälsade speciellt kommunpolis Bengt Eriksson välkommen. 

§ 2 Sekreterare för mötet 

Yngve valdes att föra protokollet 

§ 3 Information från kommunpolisen Bengt Eriksson 

- Information om polisens organisation och arbetsuppgifter 

- Redovisar arbetsområdet och möjliga insatser 

- Arbetar brottsförebyggande 

- För Alunda är det inget som sticker ut just nu 

- Brottsligheten i Östhammars kommun inte särskilt stor 

- Narkotikabrottsligheten har varit låg i två år 

- Viktigt att alla bedrägeribrott anmäles per telefon eller dator 

- Diskussioner fördes kring olika problem som kan uppstå mm 

§ 4 Godkännande av dagordningen 

Föreslagen dagordning godkändes 

§ 5 Föregående mötesprotokoll 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna 

§ 6 Stormöte  

- Arrangeras den 18 april kl 19.00 i Allianslokalen.  (Om möjlighet till medverkan finns från 

politikerna) 

- Stefan tar erforderliga kontakter 

- Yngve bokar lokalen 

- Alla medverkar i förberedelserna, detaljer på nästa möte 

§ 7 Aktivitetsplan för år 2023 

Diskussion fördes angående fördelning av arbetet med projekten. Stefan upprättar en förteckning 

som bilägges protokollet. 

  



§ 8 Östhammarshem, aktivitetsområde 

Stefan informerar om att kontakter har skett i ärendet, projektstart i vår 

§ 9 Elljusspåret 

Stefan informerar om att dränerings- och röjningsarbeten har utförts genom kommunen 

§10 Gångbro vid returvägen 

Torbjörn Andersson rapporterar om det brev han sänt till Trafikverket. Avvaktar beslut från 

Trafikverket. 

§ 11 Skolans utbyggnad 

Tas upp på nästa möte. 

§ 12 Laget runt 

- Ang bankomatfrågan har inte något nytt hänt. Tas upp på nästa möte. 

- Årsredovisning för år 2022 skall lämnas till kommunen. Erik ansvarar. 

§ 13 Nästa möte och avslutning 

Nästa möte tisdagen den 21 mars kl 18.30 

Mötet avslutades 

 

  

 

 

 

 

 

  


