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 Aktuell information  2011/3 
 
Ni som har glömt bort att betala medlemsavgiften för år 2011 har fått ett 
inbetalningskort i era kuvert. Har vi gjort fel kontakta någon av oss i styrelsen. 
Ni, som anmält E:mail får utskick både brevledes och elektroniskt denna gång 
på grund av att ni ännu är så få. 
 
Översiktplanen 
Det är nu mer än ett år sedan förslaget till ny översiktsplan var utställt. Det 
lämnades flera hundra yttranden från de boende. Länsstyrelsen lämnade under 
utställningstiden sitt granskningsyttrande. Efter utställningstiden skall 
kommunen sammanställa de avlämnade synpunkterna och redovisa sina förslag 
med anledning av dem i ett utlåtande, som skall fogas till handlingarna i ärendet. 
Vi meddelade tidigare att kommunens utlåtande, enligt uppgift, skulle 
offentliggöras i september 2011. Ingenting tyder för närvarande på att något är 
på gång i den riktningen. 
 
Översiktsplanen skall styra detaljplanearbetet, utbyggnaden av vatten och 
avlopp och andra åtgärder i boendemiljön. Beslut om översiktsplanen skall 
därför föregå vidare arbete med detaljer inom området. Det verkar för 
närvarande som att Gävle kommun försöker kringgå Plan-och bygglagens 
bestämmelser om medborgarnas inflytande på översiktsplanen genom, att 
först diskutera detaljer med enskilda grupper. 
 
Vatten och avlopp 
Byalaget har deltagit i ett antal möten angående olika tekniska lösningar för 
vatten och avlopp inom området. Det har dessutom förekommit ett antal möten 
om både trafik och  busskommunikationer. 
 
Gävle kommun har sedan länge beslutat att hela området ut till Harkskär skall ha 
kommunalt VA. Vatten- och avloppsledningen är framdragen ända till Aludden. 
Kostnaden för investeringen har så vitt kunnat utrönas till största delen betalats 
med skattemedel. 
 
Byalaget krävde tidigt: ” kommunalt vatten och avlopp snarast till hela 
området och med samma taxor som övriga kommunen.”  På de senaste 
mötena har så gott som alla deltagare haft samma ståndpunkt som Byalaget. 
. 
Engesbergs Camping 
Den nu gällande översiktsplanen från 1993 förutsatte en utveckling av 
fritidsområdet. Det fick en egen detaljplan vid slutet av nittiotalet, vilken 
fortfarande gäller. Vatten och avloppssystemet inom fritidsområdet sågs över. 
Reservbrunnar anlades i skogen ovanför Engesbergs stugområde. Ledningar 
drogs fram till pumpstationen vid Engesviksvägen. Ett nytt minireningsverk 
byggdes vid viken nedanför stora byggnaden.( nedanför fotbollsplanen)  
 



I början av 2000-talet lanserades från kommunledningskontoret att campingen 
skulle läggas ned och att man skulle bygga bostäder på området. Det skedde helt 
stick i stäv både med översiktsplanen och gällande detaljplan för området. 
 
Byalaget menar att området skall utvecklas som det camping och fritidsområde, 
som gällande planer föreskriver och inte användas till bostadsbebyggelse. 
Området är en lunga mot havet för både stadsbor och ortsbor. 
 
Kom ihåg att meddela era E: postadresser genom att sända ett meddelande till 
norrlandetsbyalag@telia.com 

 
 
Styrelsens sammansättning under 2011 
 

Ordförande  Lars Berglund, Gråbergsvägen 34, 805 95  Gävle 
  026 – 993 75 
  0766 – 354 25 
  berglund.bonan@telia.com 
  
V.ordförande  Gustaf Sjöberg, Engesviksvägen 34, 805 95  Gävle 
  026 – 990 91 
  070 – 920 14 76 
  kristinelund@gavlenet.se 
  
Sekreterare  Ola Lindqvist, Staketgatan 11, 803 24  Gävle 
  026 – 16 63 60 
  sommarbostad: Kobacken 18, 805 95  Gävle 
  026 – 997 14 
  070 – 645 11 24 
  norrlandetsbyalag@telia.com 
  
Ledamot  Marie Matton, Sollidenvägen 11, 805 96  Gävle 
  08 – 660 45 75, 026 – 990 17, 997 70 
  0708 – 660 457  
  marie.matton@telia.com 
  
Ledamot  Leif Eklund, Ängskavlestigen 27, 805 95 Gävle 
  026 - 995 97,  

070 - 255 25 55 
  leif-eklund@telia.com  
  
Suppleant/Kassör Anders Holmgren, Utvalnäsvägen 5, 805 95  Gävle 
  026 – 993 38 
  070 – 206 26 98 
  anders.holmgren44@telia.com 
  
Suppleant  Jonas Forseth, Djuphamnsvägen 47, 805 95 Gävle 
  070 3499416 
  jonasforseth@gavle.se 

 


