Utvecklingsgruppen för
ALUNDA
Protokoll nr 5-2016
Tid: 2016-08-22, kl 18.00-20.00
Plats: Allianslokalen
Närvarande: Yngve Jordeby, Roine Almgren, Erik Ekström, Torbjörn Söderlund, Sigrud
Mattsson, Stefan Pettersson och Sonja Björk.
Ordförande hälsar alla välkomna till första sammanträdet efter sommaruppehållet, och mötet
fortsätter med:

§ 1

Föregående protokoll
Sekreteraren går igenom föregående mötes protokoll som efter diskussion läggs
till handlingarna.

§ 2

Banker, bankomat
Yngve Jordeby har brevledes och även per telefon varit i kontakt med Bankomat
AB för att försöka få till en lösning gällande att bankomaten ska få vara kvar i
Alunda. Företaget har inte varit tillmötesgående vilket uppfattas som att de har
bestämt sig för att ta bort automaten. Utvecklingsgruppen beslutar att inte vidta
fler åtgärder i frågan.

§ 3

Vårdcentralen
Yngve Jordeby informerar om att vårdcentralerna Alunda-Rasbo nu även är
sammankopplade med vårdcentralen i Gimo. Gällande planer på en
nybyggnation i Alunda har inget hänt. Yngve Jordeby kontaktar Margareta
Berggren-Widén för ett möte där frågan om byggnation lyfts på nytt. Barbro
Mattsson arbetar fortlöpande med frågan via sina kanaler.

§ 4

Väg 288, utsmyckning av cirkulationsplats, GC-väg
För utsmyckning av rondellen gäller att vi själva får komma med förslag.
Diskuteras att utforma en tävling för att få fram ideer. Kontakt ska tas med
Angela Bexenius för att klargöra vad kommunen kan bidra med ekonomiskt
gällande rondellen men även ett bullerplank. Yngve Jordeby och Erik Ekström
kommer även att söka bidrag från Leader landsbygd till projektet.

Torbjörn Söderlund informerar om att han träffat representanter från Vägverket
vid GC-vägen Alunda-Spånga som meddelade att vägen nu är färdigställd.
§ 5

Hälsans hus
Sigurd Mattsson informerar om att arbetet fortskrider med att få fram underlag
för att kunna söka bidrag till ombyggnationen av Hälsans hus.

§ 6

Happstavägen
Torbjörn Söderlund infornerar om väg 686 Happsta-Alunda. En skrivelse har
sänts till kommunen gällande en GC-väg. Frågan är väckt och blir
förhoppningsvis åtgärdad

§ 7

Levande centrum i Alunda
Torsdagen den 15/9 kl 07.30-10.30 i Furuhöjdskyrkan kommer det att vara en
specialistträff med temat: ”Levande centrum i Alunda”. Sista anmälningsdag för
evenemanget är den 9/9 och anmälan lämnas till: www.foretagisamverkan.se, tel
073-742 82 28. Önskvärt är att så många som möjligt i Utvecklingsgruppen
som har möjlighet deltar.

§ 8

Yttrande ang planförslag.
Yngve Jordeby redogör för det yttrande som han, Sigurd Mattsson och Stefan
Pettersson givit ang planförslaget för Prästgårdshöjden. Ledande punkt i
förslaget är vägnätet. Där går de emot det förslag som visar att utfarten ska gå
via nya bostadsområdet Olandsvägen. Ett bättre alternativ är att låta utfarten gå
via Torpvägen.

§ 9

Övrigt.
Sopsortering
Tjänstemannen Per Edfors, Östhammars kommun har varit i kontakt med Yngve
Jordeby för att få veta hur Utvecklingsgruppen ställer sig till sopsorteringen vid
Torpvägen. Utvecklingsgruppen har tidigare påpekat det olämpliga med att ha
sorteringen på den platsen och ser med tillfredställelse att den flyttas. Kan
Anledningen till frågan är att det planeras en ev nybyggnation på tomten.
Utvecklingsgruppen ser positivt på att återvinningsstationen tas bort och här
aktuell plats kan användas för byggenskap.

Översiktsplan
Ett yttrande gällande översiktsplanen, Alunda ska lämnas inom kort. Erik
Ekström, Stefan Pettersson, Sigurd Mattsson och Yngve Jordeby läser in sig på
kommunens hemsida och ringer in synpunkter till Yngve senast den 29/8.
Motionsspåret
Torbjörn Söderlund meddelar att Jonas Eklund och Göte Wiklund kommer att
utforma en översiktskarta som kommer att finnas vid motionsspåret.
Process vid nybyggnation
Sigurd Mattsson planerar att ta kontakt med kommunen för att få en redogörelse
för hur processen går till vid nybyggnation.

§ 10

Nästa sammanträde
Nästa sammanträde planeras bli tisdagen den 18 oktober kl 18.00 i
Allianslokalen.

Vid pennan
Sonja Björk
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Ordförande

