Utvecklingsgruppen för
ALUNDA
Protokoll nr 2-2018 18.30-21.00
Plats:Allianslokalen
Närvarande: Yngve Jordeby, Anna-Lena Eriksson, Torbjörn Söderlund, Urban Nordström,
Cicilia Holst, Cecilia Wetterlund, Roine Almgren, Erik Ekström, Stefan Pettersson.
Gäst: Susanna Westman, Kultur-och Fritidsförvaltningen
§1. Information/dialog med Susanna Westman ang kultur- och fritidsfrågor
-

-

-

-

-

Ombyggnad/nybyggnad av förråd vid Olandshallen: Ändrade förhållanden genom
utbyggnaden av sporthallen. Väntar på kostnadsberäkningen. Framfördes från
Torbjörn ang möjligheten med någon tillfällig lösning med flyttbart förråd.
Orienteringstavla vid elljusspåret: Allt klart för leverans. Belysningen kommer att
åtgärdas.
Beläggning av GC-vägen Alunda – Spånga: Utvecklingsgruppen framförde att en
beläggning av vägen skulle betyda mycket för fritid och motion i Alunda. Susanna
lovade att ta med synpunkterna till ledningsgruppen. Ansvaret ligget på tekniska
avdelningen.
Skyltning till biblioteket i Alunda: Utvecklingsgruppen framför nödvändigheten av en
bättre skyltning till biblioteket i Alunda. Från kommunen anges att man avvaktar en
utredning ang en likartad skyltning inom kommunen. Från Utvecklingsgruppen
framförs synpunkten att denna övergripande likriktning i kommunen medför en
långdragen hantering och ökad kostnad.
Huvudbiblioteket i Östhammar: Etableringen av ett huvudbibliotek innebär inga
större förändringar för verksamheten i Alunda. Diskuterades om biblioteket skulle
kunna utvecklas och bli ett kulturcentrum för Alundabygden.
Firande vid Alundabadet i maj månad: Ingen har kunskap om arrangemanget.
Torbjörn kontaktar handläggaren på kulturförvaltningen.
Övrigt: Kommunen kommer att se över föreningsstödet. Utvecklingsgruppen framför
det positiva med kommunens utbyggnad av den trevliga träffpunkten på ”Österbergs
Plan”. I samband med en kopp kaffe diskuterades olika detaljer som berör
Alundabygden och dess utveckling. Utvecklingsgruppen ser den dialog som här
genomförts som ett viktigt steg i samarbetet med kommunala enheter och en del av
bygdens utveckling, tack Susanna.

§2. Protokollet från förra mötet
Protokollet från förra möter genomgås. Detaljer som genomförts enligt protokollet
diskuterades, varefter protokollet läggs till handlingarna.

§3. Vårdcentralfrågan:
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Erik informerade om de olika kontakter som förevarit i frågan. Dessa är
överläggningar med kommunalrådet Margareta Berggren-Vidén och stiftelsen
Östhammarshem. Vid information i Alunda har från regionen meddelats att en ny
vårdcentralbyggnad i Alunda beräknas vara byggd år 2024 enligt liggande planer.
§4. Detaljplanearbetet:
Cicilia informerade om pågående detaljplanearbeten i Alunda. Vad gäller
Björnhålsskogen 2 pågår detaljarbeten, granskning sker 2018 och antas årsskiftet
2018/2019. Omfattar c:a 70 tomter.
Vad gäller Prästgårdshöjden pågår dagvattenutredning. Beräknas kunna antas
2018/2019. Gäller 180 bostäder.
§5. Vattenfrågan i Alunda:
Stefan kommenterade den positiva utvecklingen i ärendet både på kort och lång sikt.
§6. Skadegörelsen i samhället:
Uppgifter har framkommit om nattliga störningar i samhället. Olika förslag framkom
för att skapa förbättringar. Till nästa sammanträde kommer representant från polisen
att inbjudas, för att dels klarlägga problemen och dels diskutera olika insatser.
Torbjörn informerade från samverkansmöte ang skola/ungdom.
§7.Beläggningsskador:
Dålig underhållsstandard föreligger på flera vägdelar i vårt samhälle där kommunen är
Väghållare. Ansvarig tjänsteman på Tekniska kontoret kommer att inbjudas för
besiktningar och information om prioritering av insatser. Största skadorna finns på
Centrumvägen, Torpvägen, Korsängsvägen och Prästgårdsvägen. Yngve och Torbjörn
ansvarar.
§8.Pendlarparkeringen:
Nuvarande parkeringsutrymme är vardagar alltid fullbelagt. Synpunkter har framförts
till Utvecklingsgruppen att parkeringsmöjligheterna måste förbättras då man inte kan
finna någon parkeringsplats för vidare resa med kollektivtrafiken. Skrivelse från
Utvecklingsgruppen har översänts till kommunen. Vi emotser svaret.

(Sid 3/3)
§9.Gångtunneluppfart:
Urban rapporterade om vissa förberedande undersökningar. Han arbetar vidare med
att undersöka olika alternativa på förbättringar.
§10. Hälsans Hus:
Yngve arbetar med att klarlägga skolans intresse av en bassäng för simundervisning.
Vidare kommer en produktionskalkyl att tas fram. Yngve och Torbjörn ansvarar.
§11. Stefan rapporterar om arbetet med att finna nya ombud för DHL och Systembolaget.
§12. Nästa möte den 12 juni kl 18.00 hos Jordebys på Foghammarsvägen 4.
Sammanträdet avslutades.

Vid pennan
Anna-Lena Eriksson

Yngve Jordeby

Sekreterare

Ordförande

