Utvecklingsgruppen för
ALUNDA
Protokoll nr: 4-2015
Tid:2015-06-08, kl 18.30-21.00
Plats: Familjen Jordeby, Foghammar
Närvarande: Yngve Jordeby, Stefan Pettersson, Torbjörn Söderlund, Barbro Mattsson, Sigurd
Mattsson, Sven-Olov Andersson och Sonja Björk.
Ordförande Yngve Jordeby hälsar alla välkomna till Foghammarsvägen 4 för dagens
sammanträde.

§ 1

Föregående protokoll
Sekreteraren går igenom föregående protokoll och de paragrafer som diskuteras
kommer senare att behandlas som eget ärende i protokollet. Därefter läggs
protokollet till handlingarna.

§ 2

Hemsidan
Utvecklingsgruppens hemsida är nu ute i ”skarpt läge”. Cizzi Holst arbetar på att
justera nuvarande lathund så att sidan ska bli lättare för var och en att arbeta
med.

§ 3

Förslaget till MEX-gruppen
För sex månader sedan sändes ett förslag till MEX-gruppen (150317 § 7). Då
inget har hänt i ärendet tillskriver Yngve Jordeby gruppen och ber om ett
sammanträde tillsammans med Stefan Pettersson och Sigurd Mattsson.

§ 4

Rapport ang fritidsanordningar vid Alundabadsormådet.
Torbjörn Söderlund, här representant för Alunda SK, redogör för ett möte med
kommunen ang fritidsanordningar centralt i Alunda. Protokoll från mötet har
sänts till ledamöterna.

§ 5

Hälsans hus
Sigurd Mattsson redogör för projektet Hälsans hus som presenterades på
höstmarknaden. 120 st intresseanmälningar kom in under dagen och ett möte
kommer att ske 31 augusti kl 18.30 i Allianslokalen för att bilda en förening.

§ 6

Cykelvägsplan
Torbjörn Söderlund som är ansvarig för cykelvägsplanen sänder en skrivelse till
tekniska kontoret med förslag till kompletteringar av befintlig plan.

§ 7

Bredband
Utvecklingsgruppen har fått en förfrågan om intresse finns att anslutas till
bredband. Stefan Pettersson kommer att meddela att utvecklingsgruppen inte är
intresserade.

§ 8

Räddningstjänsten
Sigurd Mattsson informerar om ett möte han har deltagit i ang räddningstjänsten
i Östhammars kommun där han är suppleant. Han poängterar att han starkt ska
driva frågan om att IVPA (i väntan på ambulans) som togs bort i Alunda 2008,
ska få bli gällande igen.

§ 9

Sporthall
Då nuvarande sporthall är för liten, lokalerna räcker inte till för alla aktiviteter
som förekommer, kommer Yngve Jordeby och Torbjörn Söderlund sända en
skrivelse till kultur- och fritidsnämnden och hemställa om en utbyggnad.

§ 10

Lokala föreskrifter/Samtal med socialnämnden/Vårdcentralen
Ordförande överlämnar lokala föreskrifter till Barbro Mattsson som hon ska läsa
in sig på.
Samtal med socialnämnden kommer att ske i september och Barbro Mattsson
kommer att delta i detta evenemang.
Barbro Mattsson meddelar att det vid samtal med Landstinget framkommit att
bygga en ny vårdcentral i Alunda inte är prio ett. Nybyggnationen finns på plats
tio på deras lista. Ett nytt argument har dock framkommit då Forsmarks
säkerhetszon har flyttats ut och numera gäller för även Alunda och då är tanken
att en väl modernt fungerande vårdcentral är av nöden. Samtidigt kommer
signaler från kommunen att de är villiga att bygga en vårdcentral om säkerhet

finns om att de får Landstinget som hyresgäster. Barbro Mattsson fortsätter att
hålla sig underrättad om planerna på en nybyggnation.

§ 11

Nya landsbygdsprogrammet
Stefan Pettersson informerar om landsbygdsprogrammet Leader-Uppland, och
meddelar att ett nytt program är att vänta i årsskiftet. Utvecklingsgruppen har en
idé om att få en försköning av centrum/byggande av rondellen. Yngve Jordeby
tar kontakt med Leaderledamöter i Österbybruk för att söka medel till projektet.

§ 12

Översiktsplanen
På biblioteket i Alunda har en översiktsplan presenterats. Yngve Jordeby
kommer att till gruppens möte i augusti kalla Marie Nenzén för en mer
detaljerad redovisning. Han kommer även att sända information om planen till
ledamöterna i utvecklingsgruppen före mötet.

§ 13

Utvecklingsgruppernas möte på Gräsö den 11/6
Vid utvecklingsgruppernas möte på Gräsö kommer Yngve Jordeby och Sigurd
Mattsson att delta.

§ 14

Övrigt
Möte med förskolechef
Torbjörn Söderlund och Yngve Jordeby informerar om ett möte med
förskolechef Pedro Alwarez, Olandsskolan. Syftet med mötet var att
förskolechefen ville informera sig om planerade byggnationer i samhället utifrån
hans egen planering av verksamheten.
Villatomter
Sigurd Mattsson informerar om att ett 60-tal villatomter planeras på området
Björhhålsskogen.

§ 15

Nya medlemmar
Diskuteras om hur vi ska få ytterligare medlemmar till Utvecklingsgruppen.
Några namn kom på förslag och dessa ska tillfrågas om att vara med på nästa
möte.

§ 16

Nästa möte
Nästa möte planeras bli tisdagen den 18 augusti kl 18.30 i Allianslokalen.

Från Utvecklingsgruppen riktas ett stort tack till familjen Jordeby för dels den
förplägnad som biståtts gruppen under terminen och för den förplägnad som
bjudits vid dagens sammanträde.

Vid pennan
Sonja Björk
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