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1. Bakgrund 

Mellan den 15 juli och den 7 augusti 2020 har Tierps kommun via kommunens 

hemsida genomfört en enkätundersökning med syfte att samla in synpunkter 

och önskemål för den framtida utvecklingen av Örbyhus centrum. Under 

svarstiden inkom totalt 270 enkätsvar, vilka har sammanställts och presenteras 

i följande dokument. I det fortsatta arbetet kommer en särskilt tillsatt 

arbetsgrupp gå igenom alla inkomna idéer.  

 

2. Sammanställning av enkätsvar 

De 270 svarande finns fördelade i diagrammet nedan utifrån olika 

åldersgrupper. Av de svarande var 45 procent i åldersgruppen 40-59 år, 41 

procent i åldersgruppen 20-39 år, 10 procent i åldersgruppen 60 år + och 4 

procent i åldersgruppen 0-19 år. 
 

 
 

Diagrammet nedan visar var de som besvarade på enkäten bodde. Det var 69 

procent av de svarande som bodde i Örbyhus, 7 procent i Tobo, 8 procent i 

Vendel, 9 procent i en annan del av Tierps kommun och 7 procent utanför 

Tierps kommun. Andelen svarande som bodde i Örbyhus är överrepresenterad. 
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Nedan presenteras en sammanställning av de synpunkter som har inkommit i 

enkäten. 
 

 Bad 

Av de svar som inkommit på enkäten råder stor konsensus om att en 

badanläggning i området är mycket viktig, där simbassäng både inomhus och 

utomhus är högst önskvärt. I svaren framgår önskemål om olika 

tillvägagångssätt för badets fortlevnad. Vissa svarande anser att badet i sin 

nuvarande form ska renoveras och lagas, medan andra istället önskar att ett nytt 

badhus ska byggas, liksom förlängning av bassängerna. I flera av svaren lyfts 

anläggningens vikt för simträning, vattengymnastik, simskola och den 

generella folkhälsan. Vendelbadet framhävs också som en mycket viktig plats 

för social gemenskap och möten. Förslag på förändringar av badanläggningen 

som framkommit är: 

 Förläng inomhusbassängen till minst 25 meter 

 Ordna en ”ramp” som sluttar ner mot den djupare delen, istället för en 

trappform 

 En separat bassäng som är anpassad för simundervisning 

 Gör inomhuspoolen djupare 

 En mindre barnpool inomhus 

 Komplettera utomhusbassängen med en mellanstor bassäng för lite större 

barn 

 Ett öppningsbart ”växthus” över den stora utomhusbassängen som då kan 

nyttjas både som inomhus och utomhusbassäng beroende på säsong 

 

Många svarande lämnar synpunkter om att badanläggningen skulle behöva 

kompletteras med fler funktioner och aktiviteter. De förslag på aktiviteter och 

komplement till badanläggningen som framförs är:  

 Vattenrutschbanor i utomhuspoolen 

 Bättre hopptorn vid utomhuspoolen 

 Solarier i anslutning till inomhusbadet 

 En funktion som möjliggör att inomhusbadet kan värmas upp 

 En jacuzzi vid inomhusbadet 

 Nytt kök i caféet så att det går att tillreda mer ordentlig mat 

 Fortsatt stora grönytor kring utomhusbadet som möjliggör för lek och 

spel 

 Badminton inom utomhusbadets område och möjlighet att hyra racket 

och fjädrar för spel 

 Plantering av träd eller annat som kan ge skugga inom badområdet, 

speciellt viktigt för småbarn 

 Större plaskpool för barn 

 Solstolar att hyra 

Idrottshall 

En väldigt stor andel av svaren som inkommit berör också idrottshallen. Ett 

mycket vanligt önskemål är att idrottshallen byggs ut för att inrymma läktare, 

då nuvarande utformning inte är lämplig för den stora mängd åskådare som 

bland annat innebandyn lockar. Många svarande anser också att idrottshallen 

med fördel kan byggas samman med simhallen och på så vis skapa yta för en 
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läktare, men också en andra lokal för idrott samt ett café eller reception som då 

skulle kunna samordnas med simhallen. Lokaler för gruppträning och 

dansträning efterfrågas.  
 
 Park, torg och estetiska värden 

Från enkätsvaren framkommer att många svarande anser att Örbyhus centrum i 

sin nuvarande utformning är grått och tråkigt, samt att asfalt och parkering är 

allt för dominerande i stadsbilden. Flera svarande påpekar att ytan framför 

badet är grå och tråkig och borde kunna brytas upp med grönska, fontäner, 

varierande markbeläggning, parkbänkar och en tydlig torgbildning ordnas. 

Flera svaranden återkommer till vikten av parkbänkar och platsbildningar som 

uppmanar till möten och social interaktion, någon föreslår att torgytan kan 

anpassas för att inrymma en uteservering. Vidare menar några svarande att 

centrum överlag behöver rustas upp och tydliggöras, fasader snyggas till och 

att tillkommande bebyggelse ska kännetecknas av god arkitektur. Området 

behöver också göras tryggare och mer orienterbart genom belysning och 

skyltning. I området föreslås också att en lekpark anläggs, eventuellt med en 

utformning som innehåller inslag och inspiration från Örbyhus eller hela Tierps 

kommun. 

 

Områdets södra och östra delar är idag öppna och utgörs främst av gräs- och 

grusytor. Några av de svarande förslår därför att en mer ordnad parkmiljö ska 

ordnas och/eller att det öppna området bryts upp med plantering av blommor, 

träd, buskar och en damm. Det lyfts som viktigt att val av växter och 

utformning görs med hänsyn till biologisk mångfald. Vidare framförs önskemål 

om ett promenadstråk i området, eventuellt med riktning mot Örbyhus slott. 

Andra förslag på aktiviteter, funktioner och inslag inom området är: 

 Grillplats 

 Platser för ungdomar att träffas utan att det stör omgivningen 

 Öppna ytor för picknick och kubbspel 

 En scen för uppträdanden och festivaler 

 Kolonilotter 

 Inhägnad lekplats framför ICA 

 Ställplatser för husbilar 

 Konstverk 

 Trädallé längs med stora vägen 

 Planlägg för villatomter på ”andra sidan om vägen och ogräskullarna” 

 Snygga till ogräskullarna/ta bort ogräskullarna 

 Bostäder bakom sporthallen 

 
Sport, idrott och aktiviteter  

I enkätsvaren framkommer många förslag på aktiviteter och funktioner inom 

området. Flera enkätsvar lyfter vikten av en blandning av funktioner och 

aktiviteter som passar olika åldrar och intressen, för att uppmuntra till möten 

över generationsgränser. Det som nämns är: 

 Utomhusgym 

 Inomhusgym 

 Renovering av ishockeyrinken eller en ishall 

 Löp- och hoppbanor i området 

 Minigolfen borde uppdateras och förbättras, den ska kunna användas 

även när badet inte är öppet 
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 Badmintonnät 

 Boulebana skulle behövas i området, eventuellt skulle banan kunna 

flyttas till ängen där PRO-lokalen är så att toaletter etc. kan nyttjas 

 Schack 

 Nedgrävd skate-park 

 Hundrastgård 

 Renovera tennisplanen 

 Paddelbana 

 Flera förslag kopplat till cykel och cykelsport framkommer i enkäten, 

”pumptrackbana” likt den i Järvsö med bänkar för åskådare och/eller 

”bike park” med korta teknikbanor för BMX, MTB och 

kurvtagningsövningar 

 Frisbeegolf och/eller fotbollsgolf 

 Bowlinghall 

 Klätterbana 

 Pingisbord utomhus 

 En lokal fritidsbank 

 Hinderbana 

 Basketkorgar 

 Hopp-park/trampolin-park 

 Pulkabacke 

 Öppna ytor för yoga 

 Krocket 

 Öppen meckverkstad där motordriven ungdom kan träffas  

 Beachvolleybollplan 

 En konstgräsplan likt den i Tierp, alternativt en vanlig fotbollsplan 

 Anläggning för skate, skateramp eller skatepark, gärna nedgrävd 

 Multisportbana/multiarena eller multisportrink 

 Bana för parkour 

 Partytält under sommaren med sommarlovsaktiviteter, så som konst, 

keramik och teater 
 
 Café, restaurang, butiker och service 

I flera av enkätsvaren framhålls önskemål om ett bättre utbud av mat och 

servering i centrum, till exempel en restaurang eller grill. Flera svarande anser 

att det skulle vara ett stort lyft för centrum om det fanns tillgång till ett bra café 

eller ett bageri. Ett förslag som flera svarande lyfter är också möjligheten till en 

gemensam kafeteria som kan nås från både bad och sporthall och samutnyttjas. 

Den ska ha ett ordentligt kök som tillåter tillagning av lättare mat. Ett annat 

alternativ som framkommer är en utpekad yta för uppställning av matvagnar 

eller food trucks. Utöver restauranger och serveringar efterfrågas flera andra 

funktioner och aktiviteter i centrum: 

 Ungdomsgård 

 PRO-lokal 

 Butiker 

 Utrymme för konserter, bio och föreläsningar 

 Bygg ihop butikerna med badet och sporthallen och gör ett köpcentrum 

av området 

 Secondhand-butik med reparationsverkstad 

 En gågata med butiker 



 

 

6 
 

 

 Verksamhetslokaler i området så att företag i området kan samlas i ett 

ordentligare centrum 

 Något som gynnar turismen 
 
 Synpunkter efter tema 

De 270 svar som inkom på enkäten har kategoriserats efter vilka teman eller 

funktioner som synpunkterna berör och presenteras i efterföljande tabeller.  

 

 
 

Sammanställningen visar på att synpunkter kopplade till utomhusbadet var de 

mest förekommande, följt av synpunkter på inomhusbadet. På plats tre och fem 

kommer synpunkter på renovering/uppgradering av idrottshall samt behovet av 

läktare i idrottshallen. På fjärde plats är synpunkter som relaterar till önskemål 

om ett större utbud av caféer, serveringar och restauranger i området.  

 
 Synpunkter efter tema i ålderskategorier  

I enkäten fick de svarande ange sin ålder genom spannen 0-19 år, 20-39 år, 40-

59 år samt 60 år+. Under följande rubrik följer en redogörelse för vilka 

områden som de olika ålderskategorierna lämnat synpunkter om. 

 

 
 

Hos den yngsta gruppen (0-19 år) var synpunkterna främst kopplade till 

utomhusbadet, renovering av idrottshallen samt läktare i idrottshallen. Detta 

följdes av synpunkter kring inomhusbadet samt önskemål om att bygga ihop 

bad och idrottshall. Det var endast 12 svarande i åldersgruppen. 
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Antalet svarande i gruppen 20-39 år var betydligt fler än hos den föregående 

kategorin (113 personer). I gruppen 20-39 år var synpunkter på utomhusbadet 

vanligast, följt av synpunkter på inomhusbadet. Andra vanliga synpunkter i 

gruppen gällde renovering av idrottshallen och läktare i idrottshallen och 

ishockeyrinken. Sedan följer flertalet teman med mellan 17 och 5 synpunkter 

vardera.  

 

 
 

Antalet svarande i gruppen 40-59 år var också högt (122 personer). I gruppen 

40-59 år var synpunkter på utomhusbadet vanligast, följt av synpunkter på 

inomhusbadet. De tredje vanligaste synpunkterna i gruppen gällde önskemål 

om caféer, serveringar och restauranger.   

 



 

 

8 
 

 

 
 

Hos den äldsta gruppen (60 år +) var synpunkter gällande inomhusbadet 

vanligast följt av utomhusbadet. Tredje vanligaste var synpunkter gällande 

café, servering och restaurang. Det var 26 personer som svarade på enkäten i 

åldersgruppen. 
 

Arbetsgrupp 
De som besvarade enkäten fick svara på frågan om de skulle vilja vara med i en 

arbetsgrupp som arbetar vidare med inkomna idéer. Totalt svarade 64 personer att de 

var intresserade. Det kommer genomföras ett urval för att få ihop en arbetsgrupp som 

representerar olika perspektiv. 

 

 
 

 

3. Analys 

Sammanfattningsvis kan sägas att synpunkter på inomhus- och utomhusbaden, 

samt synpunkter kring idrottshallen är de vanligaste. Vissa skillnader kan ses i 

svaren mellan de olika åldersgrupperna, till exempel är det bara i kategorin  

60 år+ där fler synpunkter gäller inomhusbadet än utomhusbadet. Inom de 

olika kategorierna får café, servering och restauranger andelsmässigt fler 

synpunkter hos de äldre grupperna (tredje mest hos både 40-59 samt 60 år+) 

medan inga synpunkter alls kring detta förekom i den yngsta kategorin 0-19 år.  
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Enkät Örbyhus centrum 

Hur kan vi utveckla Örbyhus centrum? 
Kommunstyrelsen har beslutat att i samverkan med medborgare och organisationer i 

Örbyhus, Tobo och Vendel utreda behov, prioritering och inriktning för utveckling av 

befintlig fritids- och rekreationsanläggning i Örbyhus centrum. 

Ett första steg i arbetet är att du som medborgare har möjlighet att lämna förslag på hur 

området kan utvecklas. I augusti kommer en arbetsgrupp bestående av medborgare, 

tjänstepersoner och politiker att påbörja arbetet med att gå igenom alla inkomna idéer. 

Arbetsgruppen ska ta fram ett kostnadsberäknat förslag som politikerna sedan ska 

kunna besluta om. 

Bidra med dina idéer senast den 7 augusti 2020 i pappersformuläret eller på 

www.tierp.se/utvecklaörbyhuscentrum. 

Kartan visar området som det är möjligt att tycka till om. 

 
 

http://www.tierp.se/utvecklaörbyhuscentrum
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Hur kan vi utveckla Örbyhus centrum? 

Hur gammal är du?  
 - 19 år 

 20-39 år  

 40-59 år  

 60 år +  

 

Var bor du?  
 Örbyhus 

 Tobo 

 Vendel 

 Jag bor i en annan del av Tierps kommun  

 Jag bor utanför Tierps kommun  

 

Vad är det viktigaste för utvecklingen av fritid och rekreation i Örbyhus centrum?  
Kartan visar områdets omfattning. I rekreationsområdet finns idag badanläggning, idrottshall, café, 
boulebana, ishockeyrink och ytor för uteaktiviteter. Vad behövs i framtiden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsätter på nästa sida 
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I augusti kommer en arbetsgrupp bestående av medborgare, tjänstepersoner och politiker att 
påbörja arbetet med att gå igenom alla inkomna idéer. Arbetsgruppen ska ta fram ett 
kostnadsberäknat förslag som politikerna sedan ska besluta om. Här nedan kan du lämna en 
intresseanmälan om att vara med i arbetsgruppen. Det kommer göras ett urval. 
 

Skulle du vilja vara med i en arbetsgrupp som arbetar vidare med inkomna idéer? 
 Ja 

 Nej 

 

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan om du är intresserad av att vara med i arbetsgruppen. 
Annars lämnar du fälten tomma. 
Om du väljer att uppge kontaktuppgifter kommer de att behandlas med stöd av EU:s 
dataskyddsförordning artikel 6 1e allmänt intresse. Personuppgifterna bevaras/gallras i enlighet 
med gällande dokumenthanteringsplan. 
 

Förnamn 

 

 
Efternamn 
 

 

E-postadress 
 

 

Telefonnummer 
 

 


