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Bakgrund 
Det pågår arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Tierps kommun. Kommunfullmäktige 

har tillsatt ”beredning för översiktsplan 2050” som leder arbetet. Beredningen har beslutat att 

medborgardialoger ska hållas på olika orter i kommunen under hösten 2019 (kompletterande 

dialoger äger rum under första kvartalet 2020).  
 

Följande dokument innehåller en redogörelse för den dialog som ägde rum med högstadieelever i 

Tierp, på Centralskolan, den 10 februari klockan 08:55–10:55. På mötet närvarade totalt 36 

personer, av dessa var 4 tjänstepersoner, 3 politiker, 2 lärare och 27 elever från klass 9a. 

Eleverna delades in i 3 grupper med en politiker som samtalsledare och en tjänsteperson som 

sekreterare.   
 

Dialogen inleddes med att kommunarkitekten hälsade deltagarna välkomna och höll en kort 

presentation om översiktsplanering, detaljplanering och bygglov, samt vilka frågor som hanteras 

i de olika stegen i planeringsprocessen. Efter presentationen genomfördes en klossövning. Efter 

klossövningen följde en 10 minuters rast och efter det avslutades dialogen med en diskussions-

övning i samma gruppindelning som vid klossövningen.   
 

En närmare redogörelse för övningarna och resultatet presenteras under respektive rubrik.   

 
Klossövning 
Övningen genomförs i mindre grupper. På varje bord placeras en karta över Tierps kommun. På 

kartan ska gruppen placera ut klossar av olika färger som representerar till exempel bostäder, 

simhallar, aktivitetshus, arbetstillfällen och naturområden. Om gruppen tycker olika avgör 

majoriteten. Alla scenarier och uppgifter är påhittade inför arbetet med översiktsplanen. Kartan 

fotograferas när gruppen är klar med alla uppgifter. 
 

Här är en förklaring av vad klossarnas olika färger representerar: 

1 gul kloss = 100 bostäder 

1 ljusblå kloss = 1 simhall 

1 mörkblå kloss = 1 större badhus 

1 röd kloss = 1 aktivitetsanläggning 

1 svart kloss = 1 industri (100 arbetstillfällen) 

1 vit kloss = kontor, service och tjänstearbeten (20 arbetstillfällen) 

1 grön kloss = naturområde 
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Grupp 1 
 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Tierp (mellan Tierp och Strömsberg): 200 bostäder 

Mehedeby: 100 bostäder 

Kyrkbyn: 100 bostäder 

Karlholm: 100 bostäder 
 

Kommentarer från gruppen: Orter där det redan finns service är att föredra, framför allt skola. 

Det är också viktigt att orterna som växer ligger nära en större väg. Bra bussförbindelser är 

viktigt. 

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Skärplinge (mellan Skärplinge och Edvalla): 100 bostäder 

Tobo: 100 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Tobo har tillgång till tåg och ligger nära Örbyhus. Örbyhus har 

järnvägen och ligger nära Uppsala.  

 

2. Simhallar 

2.1 Prioritera mellan att behålla kommunens tre mindre simhallar eller ersätta dessa med ett 

större badhus på valfri plats i kommunen. 

Gruppen väljer att behålla de tre mindre simhallarna. 
 

Kommentar från gruppen: Det är bra som det är idag. Det är viktigt att många har nära till 

simhallarna, framför allt barn och gamla. Det är många som motionssimmar. Vill man gå på 

äventyrsbad kan man åka till de större städerna.   

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierp 
 

Kommentar från gruppen: Tierp ligger bra till geografiskt och kan nås från samtliga andra orter.  

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Örbyhus 
 

Kommentar från gruppen: Örbyhus har närheten till Uppsala.  

 

3.3 Ta bort en av anläggningarna, i vilken ort valde gruppen att behålla anläggningen? 

Vald plats: Örbyhus 

 

4. Arbetstillfällen 

4.1 Var placerar gruppen tre stycken industrier? Varje industri erbjuder 100 arbetstillfällen. 

Lövstabruk: 1 

Mehedeby: 1 

Mellan Månkarbo och Husby: 1 
 

Kommentar från gruppen: Borde placeras i närheten av Tierp så att folk inte behöver pendla allt 

för långt. Industrier ska inte byggas i fina miljöer.   
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4.2 Gruppen får välja om det vill byta ut industrier mot kontor, service och tjänstearbeten. 

Industrierna erbjuder 100 arbetstillfällen per kloss, kontor, service och tjänstearbeten erbjuder 20 

arbetstillfällen per kloss. 

Gruppen väljer att byta ut en svart industri-kloss mot en vit kloss med kontor, service och 

tjänstearbeten. Industrin i Månkarbo/Husby byts ut mot kontor, service och tjänstearbeten i 

Örbyhus.  
 

Kommentar från gruppen: Gruppen diskuterar att vita klossar kanske är modernare och 

miljömässigt bättre än de svarta.   

 

5. Bevarande eller exploatering 

5.1 Väljer gruppen att bygga 100 nya bostäder eller bevara naturområdet? 

Gruppen väljer att bevara naturområdet. 
 

Kommentar från gruppen: Gruppen är inte helt överens, utan frågan diskuteras. Tillslut beslutar 

man att grönområdet ska bevaras, om det är fint eller roligt och inte bara tråkig skog.  

 
 

 
Resultat av klossövning grupp 1 - Centralskolan 
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Grupp 2 

 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Tierp: 200 bostäder 

Mehedeby: 100 bostäder 

Månkarbo: 100 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 
 

Kommentarer från gruppen: Gruppen resonerar att efterfrågan på bostäder nog är störst i Tierp. 

Tierp är också en mellanstation mellan Gävle och Uppsala. Mehedeby och Örbyhus har 

tågstationer. Några i gruppen tänker att det behövs mer bostäder på landet och att Tierp redan har 

så pass många bostäder.    

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Mehedeby: 100 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 

Karlholm: 100 bostäder 

Kyrkbyn: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Kyrkbyn är nära Tierp och har skola. Karlholm har förutsättningar för 

turism, det är lugnt och det finns möjlighet att bada.   

 

2. Simhallar 

2.1 Prioritera mellan att behålla kommunens tre mindre simhallar eller ersätta dessa med ett 

större badhus på valfri plats i kommunen. 

Gruppen väljer att bevara de tre befintliga simhallarna.   
 

Kommentar från gruppen: Ett stort badhus skulle eventuellt kunna bidra till nya arbetstillfällen, 

men gruppen väljer ändå att bevara de befintliga.  

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierp 
 

Kommentar från gruppen: Tierp ligger centralt i kommunen.  

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning i en valfri ort 

Vald plats: Mehedeby 
 

Kommentar från gruppen: Mehedeby är nära både Tierp och Gävle och där finns Dalälven. En 

sådan anläggning skulle kunna locka nya invånare. Gruppen överväger även andra alternativ, så 

som en till anläggning i Tierp, att placera den i Örbyhus eller Karlholm. Gruppen bestämmer sig 

till slut för Mehedeby.  

 

3.3 Ta bort en av anläggningarna, i vilken ort valde gruppen att behålla anläggningen? 

Vald plats: Tierp  
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4. Arbetstillfällen 

4.1 Var placerar gruppen tre stycken industrier? Varje industri erbjuder 100 arbetstillfällen. 

Söderfors 1 

Tobo: 1 

Lövstabruk: 1 
 

Kommentar från gruppen: Fabriker ger mycket utsläpp och bör därför inte ligga nära där 

barnfamiljer bor. Tobo ligger lite mitt i kommunen. Gruppen diskuterar Strömsberg, men 

kommer fram till att det är så fina miljöer där och därför vill man inte förlägga en fabrik där.  

 

4.2 Gruppen får välja om det vill byta ut industrier mot kontor, service och tjänstearbeten. 

Industrierna erbjuder 100 arbetstillfällen per kloss, kontor, service och tjänstearbeten erbjuder 20 

arbetstillfällen per kloss. 

Gruppen väljer att byta ut två svarta industri-klossar mot vita klossar med kontor, service och 

tjänstearbeten. Två vita klossar placeras i Tierp och den svarta industri-klossen behålls i Tobo.   
 

Kommentar från gruppen: Gruppen vill ha mer kontor till Tierp. Tierp ligger bra till för den 

sortens arbetsplatser, då det är lätt att ta sig till orten.   

 

5. Bevarande eller exploatering 

5.1 Väljer gruppen att bygga 100 nya bostäder eller bevara naturområdet? 

Gruppen väljer att bevara naturområdet. 
 

Kommentar från gruppen: Gruppen vill bevara grönområdet, det måste finnas något grönt kvar. 

Utan naturen blir det ingen bra luft.   

 

 
Resultat av klossövning grupp 2 – Centralskolan 
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Grupp 3 

 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Tierp: 200 bostäder 

Hållnäs (Edvalla): 100 bostäder 

Mehedeby: 100 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Fler bostäder i Tierps köping kan leda till utveckling i hela 

kommunen. Det är viktigt att hänsyn tas till bruksmiljöer, jordbruksmark och andra platser som 

är värda att bevara. Lövstabruk och Strömsberg omnämns särskilt.   

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 

Vendel (Husby): 100 bostäder 

Karlholm: 100 bostäder 

Månkarbo: 100 bostäder  

Söderfors: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Grupper diskuterar mycket kring bästa placeringar av nya bostäder 

med hänsyn till naturområden, åkermark, närhet till arbetstillfällen, kommunikationer och 

service. Tillgången på sådant är viktigt, men nya bostäder skapar samtidigt förutsättningar för 

bättre service etc.  

 

2. Simhallar 

2.1 Prioritera mellan att behålla kommunens tre mindre simhallar eller ersätta dessa med ett 

större badhus på valfri plats i kommunen. 

Gruppen väljer att ersätta de tre simhallarna med ett stort badhus i Tierp.  
 

Kommentar från gruppen: Gruppen har många åsikter och idéer kring vilka som idag och i 

framtiden ska utnyttja baden. Gruppen diskuterar även kring resvägar och avstånd inom och 

utom kommunen.   

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierp 
 

Kommentar från gruppen: Tierp är den plats i kommunen där flest människor bor. Anläggningen 

skulle också kunna bidra till Tierps tillväxt.     

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Skärplinge 
 

Kommentar från gruppen: Gruppens val landade på Skärplinge, här finns bra kommunikations-

leder och trafikstråk. Även argumentet ”sprid ut över hela kommunen” användes.    

 

3.3 Ta bort en av anläggningarna, i vilken ort valde gruppen att behålla anläggningen? 

Vald plats: Skärplinge 
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4. Arbetstillfällen 

4.1 Var placerar gruppen tre stycken industrier? Varje industri erbjuder 100 arbetstillfällen. 

Kyrkbyn: 1 

Österlövsta: 1 

Örbyhus: 1 
 

Kommentar från gruppen: Förutsättningarna för pendling är viktigt. Det är också viktigt att bruk 

och bruksmiljöer bevaras.     

 

4.2 Gruppen får välja om det vill byta ut industrier mot kontor, service och tjänstearbeten. 

Industrierna erbjuder 100 arbetstillfällen per kloss, kontor, service och tjänstearbeten erbjuder 20 

arbetstillfällen per kloss. 

Gruppen väljer att byta ut en svart industri-kloss mot en vit kloss med kontor, service och 

tjänstearbeten. Den svarta klossen i Kyrkbyn byttes ut mot en vit kloss i Kyrkbyn. 
 

Kommentar från gruppen: Gruppen diskuterade att kontorsjobb skulle kunna ge en större direkt 

påverkan för orten/kommunen, då tjänsterna kan komma att användas av andra lokala företag 

medan industriprodukterna som exporteras.    

 

5. Bevarande eller exploatering 

5.1 Väljer gruppen att bygga 100 nya bostäder eller bevara naturområdet? 

Gruppen väljer att bevara naturområdet. 
 

Kommentar från gruppen: Djur och natur ska bevaras. Bostäder i perifera lägen leder till ökad 

trafik.  

 

 
Resultat av klossövning grupp 3 - Centralskolan 
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Dialogcafé  
I dialogcaféet fick deltagarna samtala kring tre frågor i mindre grupper. I varje grupp fanns en 

samtalsledare och en sekreterare. Här finns en sammanställning av vad grupperna sa i dialogen. 

 

Vad är viktigt att satsa på för att Tierps kommun ska vara en hållbar kommun? 

Grupp 1 

- Det behöver finnas arbetstillfällen 

- Minskad invandring 

- Bra och utbildade lärare 

- Utbildningsmöjligheter i kommunen 

- Miljövänliga bilar 

- En till järnvägsstation i kommunen 

- Bevara naturreservat 

- Fler poliser 

- Bättre sjukvård 

- Fler restauranger och ett större utbud av aktiviteter och nöjen 

- Närodlad skolmat 
 

Grupp 2 

- Skolan - när kommunen växer och vi blir fler kommer det att behövas fler skolor 

- Fler affärer 

- Ekonomiskt hållbart 

- Bevara naturområden 

- Satsa på kollektivtrafik 

- Fler tågavgångar, framför allt till Gävle 

- Stadsbussar 

- Fler bussar till Skärplinge och till andra tätorter i kommunen 

- Fler poliser som är synliga och som är ute och pratar med människor 

- Bättre sjukvård, större sjukhus, fler läkare och kompetent personal. 
 

Grupp 3 

- Bättre möjligheter för återvinning - Gatmot ligger för långt bort  

- Stimulera till solceller och andra energisatsningar 

- Fler tågavgångar, tre i timmen till Uppsala och även gärna fler norr ut också.  

- Bättre matchning av bussar, för att underlätta byten, det gynnar pendlingen. 

- Bättre planering för att inte behöva göra om eller att pengar läggs på onödiga saker, till 

exempel crosshallen. 

 

 

Vad vill du ska känneteckna Tierps kommun om 30 år? 

Grupp 1 

- Trollsjön - ta hand om den 

- Badplatser med fina bryggor 

- Attraktiva hus 

- Det ska finnas hotell 

- Uppgradera ”Gästis” 

- Fler naturreservat 

- Köpcentrum 

- Tierps arena 

- Vendelbadet 

- Tierps brunnslock 

- Kulturhuset Möbeln 
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- Bra skola 

- Fler gymnasieprogram på Högbersskolan 
 

Grupp 2 

- Bättre skola 

- Att kommunen lägger mer pengar på sådant som används dagligen 

- En fotbollshall med konstgräs 

- Att ”LF-planen” sköts om och alltid är öppen 

- Nya butiker och restauranger 

- Trollsjön ska finnas kvar 

- Tämnarån måste hållas fin 

- Badet i Ubblixbo behöver hållas fint 

- Bevara bruken och bruksmiljöerna 

- Bevara naturreservat och de arter som lever där 

- Rusta upp och utöka flygplatsen i Gryttjom 

- Bra sjukvård 

- Låg kriminalitet 

- Sveriges högsta skyskrapa 

 

Grupp 3 

- Bra arbetsmöjligheter 

- Framgångsrika idrottare och idrottslag. En kommun som satsar på sport och ungdomsidrott. 

På så vis får vi också en friskare kommun. 

- En till konstgräsplan 

- En naturvänlig kommun med fina naturområden 

- Tämnarån ska bevaras, rustas upp och utvecklas. Å-rummet behöver fräschas upp. 

Inplantering av fisk. 

- Bygg på ”rätt plats”, transporteffektivt och bevara natur- och kulturmiljöer. 

- Att det finns en till gymnasieskola, eller att Högbergsskolan byggs ut. Skolan ska vara känd 

för sina idrottsinriktningar.  

  
 
Vad vill du ska känneteckna platsen där du bor om 30 år? 

Grupp 1 

- Rena och friska badplatser 

- Förbättra badet i Ubblixbo 

- Skridskoåkning på Tämnarån 

- Trollsjön 

- Köpcentrum 

- Tillväxt, Tierp ska ha blivit större 

- Fler tåg till Gävle 

- Effektiv busstrafik 

- Järnvägsstation med vänthall 

- Bra utbud av handel 
 

 

Grupp 2 

Månkarbo 

- Lugn och fin miljö 

- Fina skidspår 

Söderfors 

- Badet är fint och bra 

- Skidbacken 
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- Fler butiker 

- Det ska vara lugnt på orten 

Tierp 

- Det är för lugnt idag, det behöver hända mer på orten. 

- Det behöver bli tryggare, idag är det otryggt runt stationen och Hemköp på kvällar och 

helger.  

- En bro över järnvägen skulle kännas tryggare 

- Bättre belysning 

- Hotell 

- Spårvagnar och fler tåg mellan alla orter, de ska gå at åka oftare och överallt.  
 

Grupp 3 

- Fiskemöjligheter i Dalälven 

- Känd för idrottare och lag 

- Bra och unika boendemiljöer 
 

 


