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 Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid Ekeby bygdegård, kl. 18:30 – 21:30 
 

Närvarande Margareta Widén Berggren (S), ordförande 
Veronica Andersson, Företag i Samverkan 
Micaela Zackrisson, Företag i Samverkan 
Torvald Augustson, Ekeby utvecklingsgrupp 
Stefan Lindgren, Ekeby utvecklingsgrupp 
Yngve Jordeby, Alunda utvecklingsgrupp 
Torbjörn Söderlund, Alunda utvecklingsgrupp 
Bengt-Erik Andersson, Gräsö Skärgårdsråd, t.o.m. kl. 21:05 
Roger Jansson, Gräsö Skärgårdsråd, t.o.m. kl. 21:05 
Anders Bäckman, Harg/Hargshamns utvecklingsgrupp 
Peter Rödin, Harg/Hargshamns utvecklingsgrupp 
Madeleine Jansson, Harg/Hargshamns utvecklingsgrupp 
Karl Ekström, Österbybruks utvecklingsgrupp 
Peter Zoné, Österbybruks utvecklingsgrupp 
Paul Sandberg, Gimo utvecklingsgrupp 
Rune Nilsson, Östhammars utvecklingsgrupp 
Bengt Johansson, Norrskedika utvecklingsgrupp 
Stefan Landberg, Norrskedika utvecklingsgrupp 
Sverre B Svahnström, Öregrunds utvecklingsgrupp 
Hans Tibell, Utvecklingsgruppen för Söderön-Tvärnö-Raggarön 
Anders Linden, Utvecklingsgruppen för Söderön-Tvärnö-Raggarön 
Ulf Andersson, chef för tillväxtkontoret 
Annila Bexelius, teknisk chef 
Peter Nyberg, kommundirektör, fr.o.m. kl. 18:45 
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 Kersti Ingemarsson  

 
 Ordförande ……………………………………………..  
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1. 
 
Genomgång av föregående anteckningar 
 
Anteckningar från utvecklingsgruppernas möte 2017-03-13 redovisas och läggs 
till handlingarna. 
_____ 
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2. 
 
Presentation, ungdomsrådet 
 
Ordförande informerar om ungdomsrådet i Östhammars kommun. 
Sekreteraren får i uppdrag att delge utvecklingsgrupperna kontaktuppgifter till 
ungdomsrådet. 
_____ 
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3.  
 
Kommunens tomtförsäljning, ändring i vad gäller system och prisnivåer, inform-
ation 
 
Yngve Jordeby väcker frågan om att det har kommit viss information om att 
kommunens tomtförsäljning skall ändras i vad gäller system och prisnivåer. In-
formation önskas i ärendet. 
 
Annila Bexelius informerar om tomtpriser och områden med lediga tomter.  
Befintliga lediga tomter kostar 300 kr/kvadratmeter. 
Kommunens tomtkö är avetablerad.  
Nya tomtområden lämnas till försäljning genom mäklare framöver. 
 
Diskussioner förs om tomter i Öregrund och detaljplaneläggning av Björnhåls-
skogen i Alunda. 
_____ 
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4. 
 
Skyltning 
 
Frågan om skyltning och önskemål om en återkoppling från tillväxtkontoret togs 
upp vid mötet i mars. 
 
Ulf Andersson föredrar ärendet. 
 
Information lämnas om Hamnutveckling i Öregrund, - EU-stöd och ny detalj-
plan, ett Projektsamarbete med Åland – 3-årigt projekt 2018-2021. 
 
En presentation gällande ”framme”skyltar, informationstavlor, genomförande av 
ett profilerande skyltsystem för Östhammars kommun lämnas. Ett genomförande 
i Östhammars tätort kostar indikativt kkr. 250 exklusive produktion, uppsättning 
och underhåll. Presentationen biläggs anteckningarna. 
 
Ett skyltprogram kommer att presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde 20 juni 2017.  
 
Fråga om det finns någon antagen policy för kommunens informationstavlor, tas 
upp. 
 
Föreslås att utvecklingsgrupperna samverkar gällande information om pågående 
evenemang på välkomstskyltarna dvs. Alunda kan (vid mån om plats) skylta om 
större händelse som kommer hända i Österbybruk osv. Evenemang ska anmälas 
på ett elektroniskt formulär. Själva upp/nedsättning sköts manuellt av utsedd 
personal. 
 
Micaela Zackrisson meddelar; 
”Snart kör vi en kampanj för att marknadsföra våra ortswebbsidor! 
Runt midsommar kommer vi att börja marknadsföra våra ortswebbsidor på Östra 
Upplands webbplats, som har ca 11 000 besökare i veckan. Om du inte redan är 
med, se till att även ditt företag/förening syns på din orts webbsida.  
Även under välkomstskyltarna ”Framme i…” kommer adressen till sidan att 
finnas och adresserna är sedan tidigare med i vår gemensamma ortsannonsering i 
Östra Uppland”. 
 
Fråga om varför Östhammars och Öregrunds hamn inte finns med i hamnguiden, 
tas upp. Kommundirektören undersöker frågan och återkopplar. 
_____ 
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5. 
 
Fokusgrupperna, information 
 
Micaela Zackrisson föredrar ärendet och informerar om Fokusgrupperna som 
finns i tätorterna och hur deras arbete tangerar/kompletterar utvecklingsgrupper-
nas arbete. Presentationen biläggs anteckningarna. 
_____ 
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6. 
 
Utvecklingsgruppernas hemsidor 
 
Östhammars kommun länkar till utvecklingsgruppernas hemsidor och önskar få 
information om aktualitet, ändringar etc. 
 
Gimo Utvecklingsgrupp har funderingar på att integrera utvecklingsgruppens 
hemsida med www.gimoinfo.se   
 
Micaela Zackrisson meddelar att Företag i Samverkan snart kör igång en kam-
panj för att marknadsföra ortswebbsidor. Alla företag som är medlemmar i nå-
gon av företagarföreningarna och som vill finnas med på ortswebbsidan, har 
möjlighet att kostnadsfritt ha sitt företagsnamn på aktuell sida.  
 
Vill ni synas mer på webbsidan med bilder, kontaktuppgifter och länkar till ert 
företags sociala media så kostar det för företagarföreningens medlemmar 500 
kr/år ex moms (Icke medlem 700 kr/år ex moms) Även speciallänkar, som bok-
ning och blommogram, går att ordna. Läs mer på respektive webbsida! 
 
Annonserar ni i Östra Uppland på vår gemensamma ortssida en gång i månaden, 
får ni ännu större spridning då annonserna även syns på webbsidan och i UNT. 
Rabatterade priser på ortsannonseringen för medlemmar i företagarföreningarna!  
 
Kampanjinformationen skickas skyndsamt ut till utvecklingsgruppernas kon-
taktpersoner men biläggs också anteckningarna. 
_____ 
 
 
  

http://www.gimoinfo.se/
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7. 
 
Flyktingmottagande och integration i Östhammar kommun 
 
Peter Nyberg föredrar ärendet och redogör för bakgrund och nuläge avseende 
integration i Östhammars kommun. Presentationen biläggs anteckningarna. 
_____ 
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8. 
 
Aktuellt från respektive utvecklingsgrupp 
 
Ekeby – arbetar med marknadsföring och informerar om att badet har fått en 
handikappramp, välkomstskylt till Ekeby är uppsatt, Ekeby har en fungerande 
skola som man absolut vill behålla samt åtgärder för tomtförsäljning fortlöper. 
 
Alunda – lämnar information om genomfört event Oland Visar.  
Utsmyckning av rondellen är ett stort och viktigt projekt.  
Fråga om gång- och cykelväg (sidoväg) 5 km grusväg mellan Alunda-Skoby, tas 
upp. Annila Bexelius informerar om sidovägen. 
 
Gräsö – informerar om projekten för färjeläget och att diskussioner förs om in-
förande av kommunalt avlopp på Gräsö. 
 
Harg/Hargshamn – berättar om en lyckad strömmingsfestival, 1500-2000 be-
sökare samt om kvarstående vildsvinsproblem. Fråga om kommunskyttar, tas 
upp. Information lämnas om varför kommunskyttar inte längre finns. 
 
Österbybruk – berättar om centrumjobbet som fokusgrupperna sysslar med, 
möte om Österbyskolan, möte med ungdomsrådet, regional cykelplan och om 
asfaltering efter fiberläggning. 
 
Gimo – jobbar för att rekrytera fler till utvecklingsgruppen, förslagslådan är bra 
och ger stor respons och det finns ett antal prioriterade mål att bevaka.  
 
Östhammar – har inget att rapportera vid mötet. 
 
Norrskedika – berättar om möte med kommunen, Trafikverket, SKB m.fl. om 
bl.a. gång- och cykelväg mellan Norrskedika – Östhammar. Utvecklingsgruppen 
har som förslag att ha betande kor utmed Norrskedika sträckan. Diskussioner 
förs om ansökt bidrag till hjärtstartare. Återkoppling kommer skyndsamt att ske i 
frågan. 
 
Öregrund – informerar om att gruppen f.n. har 2 vakanser och att man infört en 
process, dvs. ser över rekryteringsunderlaget, för samråd med föreningslivet 
samt tittar på en bemanningsmodell. Diskussioner förs om att omforma utveckl-
ingsgruppen till ideell förening. Förslagslådan används dåligt. 
 
Söderön – informerar om ett genomfört välbesökt öppet möte, båt- och grann-
samverkan, fiberutbyggnad, rekrytering 
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9. 
 
Övriga frågor 
 
Utvecklingsgruppen för Söderön-Tvärnö-Raggarön lyfter frågan om erfaren-
hetsutbyte mellan utvecklingsgrupperna, genom att träffas förutsättningslöst på 
ett enkelt och informellt sätt och utbyta erfarenheter t.ex. om hur man jobbar 
inom respektive utvecklingsgrupp. Vi tror att detta kan inspirera varandra till att 
utveckla och förbättra hur vi fungerar och jobbar och därmed bli ett ännu bättre 
verktyg för den lokala utvecklingen inom kommunen för såväl tätorter, gles-
bygd, skärgård och inland. 
 
Utvecklingsgruppen står gärna som värd för projektmötet med utvecklingsgrup-
perna och föreslår en helgdag i oktober månad. Förslaget bejakas av de andra 
utvecklingsgrupperna. 
_____ 

Fråga om vattentillgången i Österbybruk tas upp. Österbybruksbefolkningen har 
haft erfarenhet av vattenbrist (tankbilar från Gimo) och undrar 
- hur fixar kommunen/gästrike vatten akuta problem 
- vad finns det för strategi att upptäcka brister och fel i Va-systemet tidigt för att 
förhindra läckage (spill av knapphändiga vattenresurser) 

Annila Bexelius informerar att vattennivåerna är generellt låga på alla orter. 
Problemet i Österbybruk berodde på att brunnen delvis var igensatt, därav tank-
ning. Nya brunnar är på gång. 

Det är till Gästrike Vatten man kontaktar vid frågor om VA, vill ha hjälp eller 
göra en felanmälan. Telefon: 020-37 93 00. E-post: info@gastrikevatten.se 
Gästrike Vatten ansvarar för dricksvattenförsörjningen och avloppshanteringen i 
kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar. 

Fråga om reningsverkens kapacitet och tillgången till vatten i Alunda besvaras. 

Fråga om höjning av taxa beror på att Gästrike Vatten AB tog över besvaras med 
att höjningen hade skett oavsett och att kommunfullmäktige beslutar om taxan.  

Fråga om asfaltsarbete i kommunen och allmän översyn över brister som behö-
ver snyggas eller rättas till besvaras med att kommunen generellt lägger asfalt 
varje år. Tjänsten är upphandlad på lång tid och det är hård prioritering att göra 
det absolut nödvändiga. Kommunen samarbetar med Trafikverket. Synpunkter 
kan lämnas och upptäckter kan anmälas till Gatu- och trafiksamordnare  
Anders Hedberg. Telefon 0173-86 192 eller 0730-742 126.  
E-post: anders.hedberg@osthammar.se 
_____ 

mailto:%20info@gastrikevatten.se

