Utvecklingsgruppen för Alunda
Protokoll nr 4, 06.09.2018, 17.00-20.30, plats Allianslokalen
Närvarande: Yngve Jordeby, Anna-Lena Eriksson, Torbjörn Söderlund, Urban Nordström,
Roine Almgren, Erik Ekström.
Inbjudna: Torsten Blomé Östhammars kommun, Christer Grundström.
§1.Information/dialog med Torsten Blomé, översiktsplanerare, ang förslag till
”Fördjupad översiktsplan för Alunda”
Information lämnades angående
-

Bakgrund för upprättande av fördjupad översiktsplan
Avsikt med planen
Arbetsuppläggning: Bakgrundsmaterial, förberedelser, kungörande, antagande
Mål: Flexibla boenden, grönområden, tillgängligt aktivt liv, trygghet,
bebyggelsestruktur
Förslaget utgår från att befolkningen i Alunda beräknas öka med 300-500 personer
per år.
Planeringen avser en tidsperiod på 20 till 30 år.
Arbetsordning: 01.10.18 förslag till Länsstyrelsen för yttrande, kungörelse för
yttranden Januari-19, planen antas av fullmäktige mars-19
Just nu pågår förberedelsefasen med mängder av interna diskussioner

Samrådsförslaget som digitalt översänts till Utvecklingsgruppen redovisades och
diskuterades. Kartmaterial som visar olika planeringsförhållanden nu och i framtiden
redovisades och utdelades. Utvecklingsgruppen har möjligheter att inkomma med
synpunkter på samrådsförslaget och andra dithörande frågor.
Utvecklingsgruppen ser denna ”Fördjupade översiktsplan för Alunda” som mycket viktig för
vår bygds funktion och utveckling.
Utvecklingsgruppens medlemmar lämnar v38/-18 sina synpunkter på samrådsförslaget till
Yngve för att utgöra underlaget för gruppens synpunkter som skall lämnas till projektledaren
v39/-18.
§2.Penlarparkeringen vid bussterminalen
Torsten Blomé meddelar att kommunen arbetat med ett förslag där antalet
parkeringsplatser fördubblas inom befintlig yta. Utföres 2019.

Sid2/3
§3.Gångtunnel mm
Urbans förslag presenteras för kommunen genom Yngve och Urban.
§4.Systembolagsombud
Stefan har meddelat att ingen kontakt erhållits med systembolaget. Stefan arbetar vidare.
§5. Trygghetsboende
Erik meddelar att frågan kommer att tas upp med Östhammarshems vd som besöker Alunda
den 4 okt.
§6. Skolans utbyggnad
Stefan har meddelat att planeringen ”lagts på is” på grund av vattenfrågan. Stefan och
Cecilia arbetar vidare.
§7. Hälsans hus
Utifrån ombyggnads- och driftkostnader synes inte hälsohusprojektet kunna genomföras.
Torbjörn och Urban undersöker möjligheten att utnyttja befintliga lokaler i badhuset till
andra hälsobefrämjande ändamål. Yngve tar kontakt med Berggren för att diskutera någon
form av samarbete med befintligt verksamhet.
§8. Detaljplaneförslag för Prästgårdshöjden
I det slutliga förslag som nu presenterats har de synpunkter som Utvecklingsgruppen tidigare
framfört beaktats. Något yttrande avges därför inte vid denna utställning.
§9. Spontanidrottsplats
Torbjörn redovisar kontakter med Peter Jansson. Möte med idrottsklubbar för att utröna
intresset.
§10. Gångbaneutbyggnad på del av Happstavägen
Underhandskontakter har skett. Yngve och Torbjörn arbetar vidare.
§11. Vårdcentralbyggnaden
Erik meddelar att Östhammarshems vd Anders Erixon under kommande vecka kommer att
ha kontakt med regionen i aktuell fråga. Erik bevakar frågan.
§12. Allmän belysning i Centrum
Fokusgruppen arbetar med detta projekt. Urban tar kontakt med befintlig arbetsgrupp.
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§13. Vägbulor på Korsängsvägen
Många negativa synpunkter har framkommit på anläggningens funktion. Yngve tar upp
frågan med kommunen.
§14. Avslutning
Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna.
Nästa möte den 24 oktober kl 18.30 i Allianslokalen

Anna-Lena Eriksson

Yngve Jordeby

Sekreterare

Ordförande

