Utvecklingsgruppen för
ALUNDA
Protokoll nr: 1/2014
Tid: 2014-01-08, kl 18.30-21.00
Plats: Allianslokalen

Närvarande: Yngve Jordeby, Sonja Björk, Barbro Mattsson, Sigurd Mattsson, Roine
Almgren, Stefan Pettersson och Lars-Olov Andersson
Inbjuden: Daniel Larsson

§1

Föregående protokoll
Genomgång av föregående mötes protokoll. Protokollet justeras och läggs till
handlingarna.

§2

Verksamheten 2013
Yngve Jordeby går igenom huvudfrågorna för år 2013 och konstaterar att fyra
av huvudfrågorna helt eller delvis fått sin lösning.

§3

Huvudfrågor 2014
Huvudfrågor för år 2014 diskuteras. Ordföranden kommer att tillsända
ledamöterna det nya förslaget.

§4

Ärendefördelning
Diskuteras ärendefördelningen inom utvecklingsgruppen. Ordföranden kommer
att tillsända ledamöterna den nya förslaget.

§5

Nya hemsidan.
Stefan Pettersson rapporterar om den nya hemsidan. Kirsti Mikkonen har
konstruerad den och där finns numera aktuella protokoll, presentation av
utvecklingsgruppen, skrivelser mm. Det beslutas att Kirsti Mikkonen skall
bjudas in till nästa sammanträde för att delge gruppen hur vi själva på ett enkelt
sätt kan hålla hemsidan uppdaterad. Ansvarig: Stefan Pettersson.

§6

Räddningstjänstens bemanning i Alunda.
Utvecklingsgruppen beslutar att inbjuda kommunalrådet Lennart Owenius till ett
möte i Alunda för information gällande hur vi kan få full bemanning vid
Räddningstjänsten.

§7

Väg 288
Yngve Jordeby informerar om och visar ritningar på den planerade
cirkulationsplatsen i centrala Alunda. Beslutas att kontakt ska tas med
kommunen och vägverket ang utformningen av platsen. Alla i utv gruppen
”spånar” på förslag till utsmyckning och Lars-Olov Anderson tar med sig frågan
till Tankesmedjan.
En skrivelse till tekniska kontoret ska sändas från Utvecklingsgruppen och HSO
gällande tillfartsvägen vid gångtunneln. Ansvariga: Barbro Mattson och Yngve
Jordeby.
Diskuteras beläggning på gång- och cykelväg utefter väg 288.
Utvecklingsgruppen finner det angeläget att den vägen beläggs med asfalt av
något slag. Frågan har bl a stor betydelse för att cykeltrafikanterna skall använda
denna separata och säkra vägdel, och därigenom viktig för såväl säkerhet som
framkomlighet. Torbjörn Söderlund hanterar ärendet.

§8

Remiss ang skogsåtgärder i Alunda
Stefan Pettersson och Yngve Jordeby svarar på remissen och lämnar ett yttrande
om bl a kvarlämnade skogsrester, slyröjning, och att virket körs ut med
varsamma metoder från områdena för att inte skada markytan.

§9

Kommunal områdesansvarig i Alunda
Ny områdesansvarig och kommunal kontaktman för Alunda är Anders Hedberg.
Beslutas att han ska bjudas in i vår ang den yttre miljön i Alunda som han har
ansvar för, och för att redogöra för vilken arbetsplan som finns.

§ 10

Hur jobbar vi vidare under 2014
Beslutas att inbjuda lokala politiker till ett allmänt möte i mitten på augusti, för
att få besked om vad som är planerat i framtiden för Alunda. Ansvarig: Stefan
Pettersson.
Beslutas att utvecklingsgruppens möten bör ske varannan månad under året.

§ 11

Medlemsfrågor
Utvecklingsgruppen bör eftersträva att få fler kvinnor att medverka i den nu
mansdominerade gruppen.

§ 12

Övriga frågor
Nybyggnation. Stefan Pettersson och Yngve Jordeby tar kontakt med HSB för
en ev planering av nybyggnation av bostadsrätter.
Industriområdet. Daniel Larsson informerar om industriområdet, vilka företag
som finns etablerade och vilka som företag som planerar att etablera sig.
Samtidigt påpekas att den dåliga uppfarten till området bör åtgärdas.
Facebook. Stefan Pettersson marknadsför utvecklingsgruppen på Facebook och
hänvisar till hemsidan och broschyren om Alunda
Hälsans hus. Sigurd Mattsson vill starta en förening för att få igång en styrelse
vad gälle hälsans hus. Beslutas om att utlysa ett allmänt möte där utv gruppen
medverkar. Yngve Jordeby bistår vid annonseringen och mötet planeras bli
måndagen den 3 mars kl 19.00 i Allianslokalen. Ansvarig: Sigurd Mattson.
Dialog turnén. Från kommunen har sänts en sammanfattning av kommunens
turné som genomförts sommaren 2013. Sammanfattningen har cirkulerat i utv
gruppen för yttrande. Diskuteras på mötet, och alla är överens om att syftet är
svårt att förstå.
Utvecklingsgruppernas möte i Gimo. Samtliga utvecklingsgrupper i kommunen
är inbjudna till ett möte i Gimo 2014-01-20. Från utv gruppen i Alunda kommer
Barbro Mattsson och Yngve Jordeby att delta.

§ 13

Nästa möte
På grund av medverkan från olika kommunala enheter vid kommande
sammanträden återkommer Yngve Jordeby med tid för nästa sammanträde.
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