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Verksamhetsplan för 2014.

Styrelsen föreslår att följande verksamhetsplan blir grund för 2014 års arbete:

Styrelsearbetet 
Arbetet i styrelsen skall utgå från de utsedda arbetsgrupperna.  
Arbetsgrupperna skall bli livaktigare genom att ge fler ortsbor möjlighet att delta 
och komma med förslag på åtgärder. 
RiS skall inbjuda till minst två allmänna träffar kring aktuella frågor.

Ristaren
Skall som tidigare år utkomma i sex upplagor och behandla aktuell information, 
samt reportage om bygdens föreningar och företag.

Hemsidan 
Skall bli en viktig informationskälla för hela bygden och dess föreningsliv 
genom att aktivt följa viktiga händelser och föra diskussioner kring 
förbättringsförslag. Styrelsen skall sträva efter att få hemsidan att bidra med 
rapporter och notiser av allmänintresse.

Bredband 
Arbeta på att alla som vill kan få erbjudande om anslutning till ett fibernät 

Vägarna
Av stor vikt blir att följa arbetet med 288:an HOV  -  ALUNDA och
g/c vägen JÄLLA – HOV, samt de mindre vägarnas standard. 

Kollektivtrafiken 
Följa utveckling inom kollektivtrafiken och dess linjedragning, turtäthet och 
biljettpriser.
Beträffande färdtjänsten måste ett rättvisare system införas så att landsbygden 
får samma möjligheter till resor som de centralt boende får.

Posten
Lantbrevbäraren har en viktig funktionmen vår målsättning skall vara att få 
paketutlämning inom vårt område.

Avfallsfrågor



Fortsätta arbetet med avfallsfrågorna och verka för att Hovgården ger allmän-
heten mer öppentider och att en överenskommelse kommer till stånd med 
Östhammars kommun så att återvinningsstationen i Alunda får användas av 
Stavby/Tunabor.

Räddningstjänsten
Följa arbetet med de nya förslagen som kommer inom räddningstjänsten. 
Arbeta för utökande av de livräddande insatserna genom bättre samordning av 
Landstingets och Kommunernas resurser.

Skolor o förskolor
RiS vill följa skolornas och förskolornas möjligheter att leverera god undervis-
ning på hemorten, samt följa tidigare elevers utveckling efter avslutad skolgång 
och hur eleverna lyckats i sin fortsatta utveckling.

Företagsträffar
Träffar för bygdens företagare skall anordnas för att se de gemensamma 
problem som kan uppstå på landsbygden i deras verksamheter.

Landsbygdsforum 
RiS skall delta och se till att kommunens lansbygdsforum inte bara blir diskus-
sionskvällar med vackra ord utan också att verkliga åtgärder kommer till stånd.


