Utvecklingsgruppen för
ALUNDA
Protokoll nr: 3/2014
Tid: 2014-04-22, kl 18.30-20.30
Plats: Allianslokalen
Närvarande: Yngve Jordeby, Cizzi Holst, Stefan Pettersson, Torbjörn Söderlund, Lars-Olov
Andersson, Sigurd Mattsson, Barbro Mattsson, Roine Almgren och Sonja Björk.
Inbjuden: Anton Karlsson, Designfuture webbyrå.

Ordförande Yngve Jordeby hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.
§ 1

Hemsidan.
Till kvällens sammanträde har Anton Karlsson, Designfuture webbyrå inbjudits
för att informera om möjligheten att hjälpa utvecklingsgruppen med att utforma
en ny hemsida. Efter presentation av sitt företag visar Anton hur hemsidan
skulle kunna utformas och hur vi själva kan hålla den uppdaterad.
Utvecklingsgruppen beslutar att infordra en offert, och att den skickas till Stefan
Pettersson. Slutgiltigt beslut kommer att tas vid sammanträde i augusti.

§ 2

Rapport från överläggningar ang räddningstjänsten
Yngve Jordeby informerar om de överläggningar som bedrivits ang
räddningstjänsten. Utvecklingsgruppen beslutar följande inriktning:
1. Nuvarande räddningsorganisation för Uppsala, Tierps och Östhammar kommuner
fortsätter att gälla
2. Att bemanningen i Alunda ökas till 1+4, som medger rökdykning
3. Att ett vattenfordon tillföres Alunda

§ 3

Välkomstskyltar
I Gimo kommer det onsdagen den 23 april hållas ett informationsmöte gällande
utformandet av välkomstskyltar i kommunen. Från Utvecklingsgruppen kommer
Torbjörn Söderlund att delta.

§ 4

Försäljning av kommunal mark
Yngve Jordeby informerar om den försäljning av mark i Foghammar resp
Söderby som kommunen stått i begrepp att genomföra. Försäljningen har inte
föregåtts av någon information. Utvecklingsgruppen har meddelat synpunkter
till kommunchefen.

§ 5

Miljön kring väg 288
Kravlista
Yngve Jordeby har varit i kontakt med kommunen resp Trafikverket för att få
information om det finns en möjlighet att dessa kan bistå med kostnaderna för
en landskapsarkitekt. Meningen är att få hjälp att utforma miljön kring väg 288
på ett professionellt sätt. Projektchefen för väg 288 har meddelat att det inte
finns möjligheter inom projektet. Utvecklingsgruppen går vidare med skrivelser
till Trafikverket och andra möjliga finansiärer.
I samband med miljödiskussionen meddelar Sigurd och Barbro Mattsson att de,
efter en inventering har skickat en kravlista till kommunen. På listan finns
önskemål gällande städning, gräsklippning, slyröjning mm i samhället.
Inventeringslistan bifogas protokollet.

§ 6

Rapport från överläggningar med Östhammarshem.
Seniorbostäder
Tomter vid Björnhålsskogen
Yngve Jordeby och Sven-Olov Andersson har haft en kontakt med
Östhammarshem gällande bostadssituationen i Alunda och kan meddela
följande: Trädgårdsbäcken 2 ligger närmast i tiden och kan påbörjas år 2015.
Nybyggnationen i Smedbergsparken är ställd på framtiden, likaså planerna på att
bygga på ett våningsplan på befintliga hus på samma tomt. Tillbyggnad av
lägenheter i fastigheten vid Olandsgården projekteras nu och kommer att starta i
höst. Där planeras för 8 st trygghetsboenden.
Lars-Olov Andersson informerar om att Svenska Seniorbostäder inför framtiden
planerar att bygga 8 st huskroppar med 3-rumslägenheter på den tomt där gamla
handelsträdgården nu finns.
Sigurd Mattsson informerar om att det i nuläget är 3 tomter sålda vid området
Björnhålskogen. Ytterligare 10-11 tomter finns kvar till försäljning.

§ 7

Nya namn på platser
Torbjörn Söderlund har till kommunen inkommit med namnförslag på dels den
grusplan som ligger i anslutning till landbadet, dels den grönyta invid ICAparkeringen i centrum. Hans förslag var: Grusplanen – Marmavallen, grönytan
– Österbergs plats. Båda namnförslagen har godkänts av kommunen.

§ 8

Anslag till Alunda SK mm
Torbjörn Söderlunds meddelar att Alunda SK fått ett anslag på 500 000,- genom
föreningslyftet.
Anslaget ska användas till en upprustning av Marmavallen med ett ytegym, en
ny beläggning av mjuk asfalt för ansats till höjdhopp, justering av
längdhoppsgrop mm. Meningen är att allmänheten, idrottsföreningen och skolan
ska kunna använda sig av anläggningen.

§ 9

Hundrastplats
Vägen vid återvinningsstationen
Stefan Pettersson jobbar vidare med hundrastplatsfrågan. Han har fått
information om att en sådan finn i Östrerbybruk och kan ta kontakt med
ansvariga personer för tips och råd. Samtidigt ska han undersöka om det finns
ett intresse i Alunda för en rastplats.
Stefan informerar också om att den dåliga vägen upp till återvinningsstationen
har blivit åtgärdad. Vattenfall har grusat vägen.

§ 10

Träff med plan o byggchef – förvaltningschef
Yngve Jordeby organiserar en träff med plan o byggchef Kjell Sanfel och
förvaltningschef Per-Olof Kroon på kommunen för att få information om
framtida planer för Alunda vad gäller tomtmarker och byggnationer.

§ 11

Promenadstråk
Gång- och cykelvägar
Torbjörn Söderlund informerar om att han inom kort ska träffa Ingemar
Eriksson för att kunna färdigställa ett planerat promenadstråk på ca 5 km.
Barbro Mattsson informerar om att det finns en detaljerad undersökning
gällande framkomlighet i Alunda samhälle. Detta apropå diskussionen om hur
svårt det är för äldre på Olandsgården att ta sig fram med rullator eller rullstol på

Prästgårdsvägen. Det har tidigare meddelats att gångbanan skall åtgärdas när
tomtområdet vid Olandsgården exploateras.

§ 12

Parkering och belysning i centrum
Vårdcentralen
Pendlarparkering

Barbro Mattsson har kontinuerlig kontakt med Gert Georgsson gällande
parkeringsplatser och belysning i Alunda centrum. Bl a behöver
parkeringsplatsernas markeringar förbättras.
Gällande vårdcentralen och en ev nybyggnation informerar Barbro Mattsson att
hon i morgon ska delta i ett möte gällande detta och återkommer vid nästa
sammanträde med resultat.
Då pendlarparkeringen vid 288:an mot Foghammarsån varje vardag är fylld är
behovet av en utbyggnad av nöden. Yngve Jordeby tar kontakt med kommunen
för åtgärd.

§ 13

Nästa möte
Nästa möte planeras bli måndagen den 9 juni kl 18.30 hos familjen Jordeby i
Foghammar.

Vid pennan
Sonja Björk

Yngve Jordeby

Sekreterare

Ordförande

