Dialogkaféet besöktes av 19 personer och demokratiberedningen och kommunfullmäktige
representerades av åtta politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under
kvällen. Kafébord dukades upp och två bord fylldes med 4-5 personer och två politiker per
bord.
Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen!
Demokratiberedningen

Grupp 1







Vilja: bo kvar i Örbyhus
Hyresfastigheter nära tåg
Vision bad och äventyr. Utveckla badet
Hållbarhetsarbete och bättre sophantering
Livskraftiga samhällen i hela kommunen
Städa upp centrala ytor

Önskemål om att bo kvar i Örbyhus på vår ålders höst
Förbättra bad och äventyr
Sophanteringen. Flera samhällen har ju grovsortering men det har vi inte i Örbyhus. Miljön
och naturen är viktiga. I en framtid ska det vara enkelt att bli av med det man behöver bli av
med och det ska återvinnas.
Hållbarheten handlar om ett samhälle där människor mår bra. Det handlar alltså inte bara
jordens resurser utan att människan mår bra, arbetsliv ska vara bra m m. Hållbarhetsarbetet
handlar också om utbildning.
Samhällena i kommunen ska vara livskraftiga framöver.
Framtida byggande, hyresfastigheter behövs. Energisnålt handlar egentligen om stora
flerfamiljsbyggnader och det kan komma i konflikt med hur människor i allmänhet vill bo.
Behöver tänka innovativt och tänka till. Det måste byggas – mycket!

Grupp 2
Livsarena
 Trygghetsboende behövs
 Måste ha bil i Tobo
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 Boende med gångavstånd till service och tåg
 Samlingsplatser saknas
 Gång- och cykelväg till Örbyhus slott
Affärsarena
 Utökat affärsutbud
 Café, bageri, apotek, tandläkare
 Kontanter måste finnas
 Lokalt vårdcentrum
Utvecklingsarena
 Nya bostäder ger mer folk som ger fler affärer
 En dröm att få tillbaka nöjesparken
 ÖTV bra initiativ för att engagera/delaktighet
 Fler bussar för Tobo och Vendel!
 Något att göra för övre tonår – bio
 Attraktivt samhälle, snygga infarter
Visionsdokumentet är bra
Boende - fokus på senior och trygghetsboende. Men också att ungdomarna behöver
någonstans att bo, så de bor kvar.
Viktigt vid byggandet är att det måste vara gångavstånd till service. Dvs bygga bort behovet
av biltrafik
Samlingslokaler – finns ingenstans att hänga när man varit och handlat. (Örbyhus)
Svårt att fixa kontakter.
Vill också ha ett vårdcentrum i Örbyhus, tandläkare, läkare, sjuksyster mm
Mer boende dvs fler människor ger ett större utbud.
Tåget är av godo, men också av ondo för handeln.
Fler bussar från Tobo och Vendel, de ligger lite vid sidan om. Gäller även till viss del
Upplanda. Så man slipper beroendet av bilen.
Det skulle vara en dröm att få tillbaka nöjesparken i Örbyhus. (Fråga, vad är nöjesparken?
Idrottsplatsen med danser på sommaren.)
Tonåringar behöver något att göra, t ex bio. Det får även de äldre nytta av.
Attraktivt samhälle och snygga till infarterna lite grand.
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Grupp3.






Samordnarverksamhet. Någon som knyter kontakter och samordnar mellan företag,
föreningar och nyanlända flyktingar och hjälper med EU-bidragsansökningar. Hjälper
med vi-känsla och marknadsföring.
Genusperspektiv i kommunens planering och i skolan
Boende för äldre, för lite friskare äldre
Fler boendemöjligheter för andra grupper

Konkret förslag – en samordnare som samordnar verksamheter. En som knyter kontakter och
samordnar mellan företag och föreningar, t ex för att få hjälp med EU-bidrag. Dvs hjälp att
utveckla sig själva, hjälp med alternativa finansieringar.
När detta väl är utvecklat kan vi hjälpa t ex nyanlända genom detta nätverk.
Appar m m för att få vi-känsla.
Ett dataprogram där man kan lägga in alla aktiviteter som alla föreningar har.
Knyta kontakter mellan olika föreningsliv.
Genusperspektiv i kommunens planeringar, i ÖP, skolan, men även i de små stegen.
Genusperspektiv handlar inte bara om kvinnor utan också om pojkar som kommer efter is
skolan.
Boende föra alla grupper. Viktigt med en del hyresrätter.
Snygga upp infarterna.
Vi-känslan i kommunen. Vi måste lyfta oss från vår egen ort. Ska vi vinna och få hit folk
behöver vi göra något gemensamt och ta vara på varandras resurser. Helheten!
Öppna också dörrarna mot Österby. Tänk vad kan vi ge, vad kan vi ta

Grupp 4
Livsarenan
 Skolan och förskolan – anpassa till behov
 Sköta kommunens egendom och mark
 Första intrycket estetiskt
Affärsarenan
 Landsbygdsutvecklare
 Uppmuntra entreprenörskap, hitta nischer
 Kommunikation – marknadsföring
 Inbjudande infarter, skyltar
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Utvecklingsarenan
 Decentralisering av samhällsfunktionerna
 Bostäder – sköta om det som finns
 Tierp – mindre orter – ingenting? Är det lockande? Vi vill vara stolta över vår ort.

Skolan och förskolan är en viktig grund. Vi ska anpassa efter behov.
Kommunen måste sköta om sin egendom och mark och se till att det är trivsamt och estetiskt.
Behov av en samordnare eller landsbygdsutvecklare.
Uppmuntra entreprenörskap.
Kommunikation och marknadsföring. Hemsidan måste visa mer vad som händer på alla orter.
Skyltar och information
Decentralisera vissa samhällsfunktioner.
Bostäder – bygga nytt och rusta det som redan finns, t ex Tierpsbyggens fastigheter.
Formulering i visionsdokumentet som vi hakade upp oss på: Hela kommunens ska leva, men
vi har Tierps köping som knutpunkt i visionen och sen de mindre orterna, efter det finns
ingenting. Alla ska kunna vara stolta över sina orter. Vi har många fler fina orter och det
måste komma fram. Ta bort formuleringen ”mindre” orter.
Lockande och estetiskt tilltalande orter gynnar nya företag och ger folk en vilja att hoppa av
upptåget och stanna. Nu är det väldigt anonymt. Nu hoppar man av i ett industriområde och
sen finns inga skyltar. Företag och föreningar behöver visa upp sig – Örbyhus har inget riktigt
centrum där de kan visa upp sig.
Man ska vara stolt att bo här. Det ska kännas bra. När kråkorna slutar flyga upp och ner så har
vi nått vår vision.
Visionen är bra, men det saknas en profilfråga.
Visionen är lite som en copycat av alla andra kommuner. Vad kan profilera oss så folk kan
flytta hit och känna sig stolta?
Stötta lokala initiativ genom en samordnare, så vi får ett hållbart engagemang på alla orter.
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”Tillbakablick från framtiden” – överensstämmer bilden med din framtidsbild? Om
inte beskriv varför.
-

Känns inte riktigt bra att de mindre orterna endast skulle ”dras med” i köpingens
tillväxt. Många stolta orter och landsbygd nedvärderas.
Koncentrera på EN profilfråga
Landsbygdskommun men när till storstaden, Uppsala, Gävle, Stockholm
Svårt att får företag att växa så här nära storstäderna – några få dominerar
Varför så stor skillnad mellan Örbyhus och grannen Österbybruk
Summering: Vi sticker inte ut. Språket visar inte på att hela kommunen ska leva.

– omfattar ett rikt liv, identitet, stolthet och att hela kommunen lever. Det
handlar om en bra start i livet, trygghet, bra ålderdom, kommunikationer och tillgänglighet,
våra rötter i historien, vår geografi och kultur.
Livsarenan – Vad är viktigast för dig?
-

35 hus med personer 65 – 90 år. Var ska de ta vägen? Seniorboende? Hemtjänst?
Brist på service, vårdcentral, distriktssköterska
Barn och ungdom, bra skolgång?
Måste finnas något att bi i – hyresrätter!
Måste finnas parkeringar
Trygghetsboende behövs
Det är omöjligt att bo i Tobo om man inte har bil. Långt att gå till tåget för äldre
Fint område i Tjärdalen
Boende som på ”Murklan”, service i mitten, gångavstånd till affären
Det handlar om mjuka värden
Kommunikationsläget gynnsamt för oss med upptåget viktigt även med buss
Närvården blir allt viktigare
Kulturvärden behöver bevaras, t.ex. vallonbruken – vilket har värde för turismen
Skolan – alla vill ha en bra skola, men vad är det?
Äldreomsorg- kanske ska man ha valfrihet i vården
Mellanboende – som ej är för de sjukare
Mer samverkan mellan olika politiska områden, lite som gamla Tierpsprojektet.
Skolan – anpassad för alla elever
Förskolan – bra lokaler.
Bra fördelning av elevernas bakgrund m m
Måste finnas rätt personal och resurser
Skall ta ordentlig hänsyn och ge rätt stöd till elever med funktionsnedsättningar inte
bara av fysisk karaktär
Rinken och tennisbanan
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Livsarenan – Beskriv en liten handling/åtgärd vi kan göra just nu som skulle bidra? Vad
skulle en större och modigare handling/åtgärd vara?
-

-

Att någon börjar bygga bostäder
Vårdsituationen måste förbättras – ett stark vårdcentrum i köpingen behövs. Vem
orkar resa till UAS åka på morgonen och komma hem på kvällen. En god kvalité på
vården ett måste och att den är nära.
Mellanboende viktigt, för att kunna flytta från hus till lägenhet.
Måste finnas platser på vård och omsorgsboende senare i livet när man behöver det
Samlingsplatser saknas i Örbyhus – finns endast en privat lokal för max 75 personer.
Finns lokal i Tobo- nya Folkets hus men då är det problem att ta sig dit
Samlingsplatser över lag saknas i Örbyhus
Kommunen borde ha en samlad information t.ex. hjälp till att utforma EUbidragsansökningar.
Det vore bra om alla kunde känna sig som tierpare – ”bymentaliteten” kan sätta käppar
i hjulet
En gemensam sajt för planering av föreningsaktiviteter för alla i kommunen.
Småskolorna i byarna var mycket populära när det fanns
Det är viktigt med kommunikationer till de platser där det finns aktiviteter.
Det som kommunen förvaltar skall skötas och se trevligt ut. Exempel, kullaran vid
infarten till Örbyhus där ogräs frodas
Skapa en tjänst som landsbygdsutvecklare för att sätta stötta lokalföreningar
Första intrycket!

– omfattar vår närhet till världen, att vi har en bra grogrund för företag och
att vi är intressanta och lockande. Det handlar om att vara en god värdkommun för
företagande, entreprenörskap, service och kompetens. Det handlar också om upplevelser och
äventyr, historia och rötter, natur och hav.
Affärsarenan – vad är viktigast för dig?
-

Företagsamhet – Tierp prioriteras
Utveckla badet
Närmiljön i det centrala samhället
Björkbackskyrkan bra
Svårt att få affärer i Örbyhus att gå runt
Fotvård finns
Bank saknas – bankomat på ICA finns, möjlighet till kontantuttag måste finnas
Ökat utbud av affärer
Tåget
Café på Vendelbadet
Bageri/fika
Det nya som byggs vid macken
Ett apotek behövs
Bidra till att stötta det lokala närings och föreningslivet stötta entreprenörandan
Varför kan vi inte locka fler företagare hit
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-

Lockande estetiskt – man ska vilja kliva av tåget!
Örbyhus skulle behöva ett mer lockande centrum, just nu väldigt säsongsbegränsat.

Affärsarenan – Vad gör oss attraktiva
-

Service – välsorterade butiker, skolan, förskolan
Lokalt vårdcentrum, läkare, tandläkare, apotek
Fin utemiljö – planeteringar
Handelsträdgården – måst städas upp!
Det finns historiska möjligheter i kommunen, vikingabyn i Vendel, vallonbruken,
Tobo bruksmuséum etc
Naturvärden som Strömaren
Ett rikt och aktivt föreningsliv kan utgöra en dragkraft för näringsidkare
Låga markpriser bidrar till attraktioner
Synpunkt! Nya företag är tjänsteföretag, inte industri vilket ställer andra krav
Kanske ett genusperspektiv i översiktsplan
Just nu inte mycket i alla fall i Örbyhus
Billiga bostäder – trivsel
Sommaren är bra, badet m.m i Örbyhus
Upptåget (trasig hiss på station inklusive nerpinkat)

Affärsarenan - Beskriv en liten handling/åtgärd vi kan göra just nu som skulle bidra?
Vad skulle en större och modigare handling/åtgärd vara?
-

Snygga upp vid infarten och intill centrum
Kommunikationer – buss
Ungdomsgård finns, men inte för motorburen ungdom
Biograf – samlingslokal
Det borde ges fler möjligheter till
Man kan redan nu ta in ett genusperspektiv i den kommande planeringen
Infarten till Örbyhus behöver förbättras. En större sak är att det är en bra plats för
bostäder
Sätt upp skyltar! Led från infarten till centrum, visa vad som finns i byn- i framtiden
digital typ
ESTETIKEN
Gång och cykelvägar behövs bättre nät
Aktiviteter för ungdomar (för gamla för fritidsgården)
Få med alla i entreprenörandan
Lyft stationsområdet i Örbyhus
Inte ens handeln i Uppsalas stadskärna har lätt att hävda sig, måste i så fall nischa sig
t.ex. Örbyhus möbelaffär,
Utbilda hur stora företag gör – gör sådan utbildning synlig
Viktigt med goda kommunikationer, kommunens hemsida etc
Sprid ut samhällsservice på kransorterna
Är befolkningen stolt över sin ort, handlar man på orten.
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-

Äventyrsarena med bad, dvs utveckla badet. Ge förutsättningar för att anordna diverse
träningsläger med tillgång till bad.
Byråkratin måste förenklas
Musik, kultur och besöksnäring

– omfattar fler invånare och en hållbarhet för kommande
generationer. Det handlar om bostäder och boendemiljöer, tillgänglighet, service och
miljömedveten utveckling.
Utvecklingsarenan – Vad är viktigast för dig?
-

Nya bostäder - mer folk - fler affärer -bättre utbud
Bilparkeringar – nya bostäder
Satsa på övre tonåringar, miniarena för att få köra av sig
Ungdomsbostäder
Blir vi fler – blir det fler arbetstillfällen
Betelkyrkan i Örbyhus – musikcenter
Fler anslagstavlor på attraktiva platser
Utvecklingsarenan och affärsarenan hänger ihop.
Kommunen behöver hänga med i den tekniska utvecklingen för sin marknadsföring
Allmänt: Östhammar och Österbybruk verkar ha en positiv utveckling
Sköt om de bostäder som finns
Nybyggnation leder till större inflyttning
Miljön, sopsortering, grovsopor, disciplin vid sortering av sopor

Utvecklingsarenan – hur tillgodoser vi en hållbar utveckling när vi blir fler?
-

-

En bra anslagstavla
Åka tåg…. Fler måste åka
Tobos tågstation på fel ställe.
Tobo och Vendel saknar bussförbindelse förutom skolbussarna
Sophantering – Gatmot – ringer kretsloppsshopen
Vi bör ta till vara de möjligheter som olika flyktinggrupper bär med sig, kanske kan
den samordnare som jobbar med föreningar bidra här också med kontakter till
föreningar och företag.
Äldreboende – eget boende med restaurang och egna altaner. Lagad mat på
Vendelgården. Det gamla ålderdomshemmet som modell. Detta tarvar nybygge.
Sköt om det som finns – behöver alltså inte bara göra nytt

Utvecklingsarenan – Vad gör oss attraktiva
-
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Utvecklingsarenan - Beskriv en liten handling/åtgärd vi kan göra just nu som skulle
bidra? Vad skulle en större och modigare handling/åtgärd vara?
-

Bostäder nära stationen samt parkeringsplatser
Höghus, 2-4 våningar, kombohus med hiss
Bygga ut barnverksamheten – barnomsorg
Tobo – större lokaler- fler barn
Integration – bra bopriser – arbeten – introduktion i samhället, föreningar och
kommunen. Målet är att få fler invånare mer involverade.
ÖTV- aktivera lokalt arbete för orten
Idrottsföreningar behöver fler aktiva så att de överlever. Vad kan kommunen göra för
att stötta föreningarna? Föreningslokaler saknas i Örbyhus!
Närmare till polisen
En app för Tierpsunderlag ska inkludera affärsmöjligheter som turism etc. Föreningar
och företag kan marknadsföra sig.
Vi bör göra ekologiska och Fair-Trade inköp vid upphandlingar.
Bättre marknadsföring om investeringsmöjligheter i kringliggande orter

Visionen som helhet – Är det något du saknar i visionen, i så fall vad?
-

När kråkorna slutar att flyga upp och ner – då är det Tierps tid
Den är som alla andras
Centrumfokus är för mycket

Visionen som helhet – Vad tycker du är speciellt bra med visionen?
-

Allt är bra!
Borde som helhet ta ett genusperspektiv
Fina ord, men ska inte vara löjligt och ska sticka ut
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Sista frågan –


Då är Tierps kommun känt i hela Sverige och även utomlands som en självklarhet att besöka.
Alla ”historiska resor i tiden” (t ex Vendelbyn), till naturbad, arenaarrangemang med
konserter med världsartister, naturrundor, Florarna etc. Dessa turister stannar i kommunen
både en och två veckor. Många turistturer finns tillgängliga som tips för småbarnsfamiljer.
Boendeformer finns i olika alternativ – hyresrätter, bostadsrätter, villor.
Kommunikationerna är utbyggda med fler tågturer, ”matningsalternativ” med taxi och bussar
fungerar.
Företagaran vill gärna etablera sig i kommunen. Vi har tillgång till utbildad arbetskraft.
Kommunen är en mycket bra samordnare som tar tillvara allas idéer från såväl föreningar och
företagare och sprider deras kunskaper, kompetenser, och har med sig detta i
marknadsföringen av kommunen.
Informationsappen fungerar!

Kommunen tänker på hela kommunen och inte bara på Tierpstänk. Tierps kommun är mera än
bara Tierps köping som allt kretsar om idag. De landsbygdssamhällen som finns omkring i vår
kommun finns också med.
Företagen blomstrar och alla omkring säger att i Tierps kommun har de lyckats! Alla vill
driva företag i kommunen och företagen som skapas här, stannar kvar och flyttar inte iväg.
Allt är inte samlat bara i Tierp. Det finns närvård även på de mindre ställena i kommunen.
Äldreboende finns även ute på landsbygden och inte bara i tätorterna.
Skolorna har utvecklats och finns kvar. Inga skolor ligger för stängning.
Det finns en landsbygdsutvecklingsenhet och en näringslivsenhet på kommunen.
Företagshotell har byggts i kommunens lokaler som nu står tomma.
Det finns en aktivitetspark i kommunen, t ex älghägn eller något annat känt ställe. Ett
dragplåster som drar turister hit. Vendelbadet är ett stort äventyrsbad som drar turister inte
bara vinetertid utan även sommartid.
Kommunikationen är god över hela länet.

Bostäder som är anpassade för alla behov: äldre, studenter, barnfamiljer.
Service nära orterna: t ex vårdcentrum
Skola som ser elevernas behov: nyinflyttade, funktionshindrade, barn med problematiska
familjeförhållanden.
Transporter mellan småorterna, inte bara in till Tierp.
Stor entreprenörskap, med många nyskapande nischade företag.
Kommunen stödjer lokala initiativ och medborgarrörelser.
Vackra miljöer, Örbyhus är Upplands Bullerby.
Bra mat till skolor +äldre. Närproducerat ekologiskt.
Rikt kulturliv. Medborgarna kan bidra med mycket själva, bara kommunen kan hjälpa till med
finansiering (kapital) så att en mötesplats kan komma till stånd (typ aktivitetshus/folkets hus)
Tierps kommun är ansedd som en av Sveriges toppkommuner vad gäller nöjdhet bland
invånare.

Lokal utvecklingsgrupper driver sin egen utveckling, med stöd från kommunen. Företag,
föreningar och privatpersoner hjälps åt att skapa det samhälle de vill ha. Kommunens
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landsbygdsutvecklare underlättar för initiativ, och både tjänstemän och politiker uppskattar
och uppmuntrar det lokala engagemanget.
Ett hållbart helhetstänk präglar Tierps kommun; kommunen förvaltar och förfinar dess
egendom och mark. Samtliga orter är tilltalande och inbjudande – de lokala initiativen har
gjort invånare stolta och engagerade.
Cykelnät över hela kommunen gör det lätt att upptäcka orter och landskapet. Turismnäringen
har ökat och personliga restauranger, kaféer, butiker osv finns.
Kommunens långsiktiga planering och goda dialog med lokala utvecklingsgrupper och
medborgare gör det lätta att leva miljövänligt och lätt att engagera sig i sin egen bygds
utveckling.
Mångfald och delaktighet är två ord som beskriver kommunen.

Tåget går 4 ggr/timme och vid stationen i Örbyhus ligger kulturhuset ”Fabriken” med
aktiviteter för alla åldrar. Teaterkvällarna drar folk från Uppsala och Gävle.
Kommunikationerna består förutom tåget av anropsstyrd trafik ut i alla kommundelar. I
Örbyhus har det byggts bostäder och äldreboenden typ servisboende.
Vid ängen vid Murklan finns ett rekreationsområde med lekplats både för barn och seniorer.
I centrum har flera butiker öppnat och ett sammanhållet idrottsområde ligger vid
bad/sporthallen med en välbesökt skate-/parkourbana.
Kommunen är numera planerad utifrån ett genusperspektiv och det har lockat både nya
invånare och nationella/internationella studiebesök.

Jag ser framför mig Uppsala läns bästa kommun, en kommun präglad av
hållbarhetsperspektiv, präglad av mångfald på arbetsplatser. En kommun där unga hittar
bostäder samt seniorerna hittar trygghetsboende. Att kunna kliva av tåget i Örbyhus och hitta
en lockande miljö runt om stationen till om med Vendelbadet. En kommun där
decentralisering av samhällsfunktioner blir verklighet, en kommun med landsbygdens
trygghetsanda.

Tusen blommor blommar (idéer).
Engagemanget finns i hela kommunens. Vi tar tillvara de fördelar kommunen har, historia,
natur, goda ... miljöer och det gör oss stolta och många från andra kommuner/orter vill
komma och dela det med oss. Det känns spännande att få höra om allt nytt som är på gång!

Samhället är snyggt och fint, både ”parkmark”, infarter och stationsområde. Många nya
miljövänliga villor byggda, även lite mindre i ett plan, lämpliga för 55+. Självklart även bra
”mellanboende” för ”friska” gamla. Skolorna fungerar bra och Högbergsskolan är populär och
har många elever. Fungerande industrier som medverkar till ingen arbetslöshet. Många
”nysvenskar” som integrerats bra i samhället.

Tierps kommun är en föregångskommun på många områden – från andra delar av Sverige och
andra länder i EU kommer man på studiebesök till oss för att se hur vi lyckats med:
- attraktiva, estetiskt tilltalande och levande små samhällen i hela kommunen.
- energisnåla nybyggda bostäder för alla åldrar och skeenden i livet som gör att ungdomar vill
bo kvar och äldre kan bo kvar.
- ett fantastiskt (små-)företagsklimat där nya företag uppstår och företag från andra orter slåss
om att få etablera sig.
- utbildningsmiljöer som låter tala om sig och som ger fina studieresultat inte bara för ett fåtal
utan för barn och ungdomar med olika förutsättningar.
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Bygg nya bostäder så vi får igång omflyttningen. Ensamstående villaägare har ingenstans att
flytta, de vill ju bo kvar på orten. Då öppnas möjligheter för barnfamiljer att flytta in. Då kan
vi få snurr på hjulen.

God omvårdnad gärna i kollektiv med likasinnade. Örbyhus livaktigt och blomstrande.

Då har vi ett blomstrande samhälle med många affärer och rikt nöjesliv.

Blomstrande! Tobo-Örbyhus sammanväxt. Tobo har växt ut till upptågsstationen. Flera olika
boenden att välja mellan. God personal på fritids, skola och äldreomsorg.

Det finns många olika former av bostäder. Kommuninvånareantalet har ökat med 2000
personer. Vi har utvecklat flera företag kring Tierps arena. Vi har många nya företag kring
turism. T ex en äventyrspark i vikingaanda. Vi har en hållbar utveckling där vi slussat ut alla
fossila bränslen.

Det är trevligt för alla såväl unga som gamla. Kommunen har vuxit med ca 5000 personer.

Om 20 år är vi nästan 30 000 invånare i Tierp. Kommunens näringsliv blomstrar. I Örbyhus
finns flera kunskapsintensiva företag som funnit den lilla orten mer attraktiv än stora staden.
Örbyhus har vuxit … än centralorten Tierp p g a det korta avståndet till Uppsala/Stockholm.

Uppliva Örbyhus festplats. Trygghetsboende ett måste.

Ska finnas bostäder för ungdomar och ev hemvändare, grönområden sköts.

Ökad befolkning. Fler arbetstillfällen. Fler bostäder. Ökad aktivitet för yngre och äldre. Bra
social service för alla.

Ett samhälle där hela kommunen lever. Egen livsmedelsproduktion så långt det är möjligt. Ett
tryggt boende, även för gamla. En fungerande skola och aktiviteter för barn och ungdomar.

Vi får hoppas att utvecklingen har vänt, så det även satsas på ytterorterna inte bara Tierp
centralt. Det har planerats för tomter att bygga på. Orten har växt. Företag har etablerats. Fler
arbetstillfällen. Fritidsaktiviteter har ökat. Natur och strövområden utökats. Kulturlivet stöttas.

Bra boendemöjligheter för äldre och övriga. Bra med affärer. Rent och miljövänligt samhälle.
Aktiviteter av olika slag. Bra skola.

Tillgång på villatomter i Örbyhus. Jag har fått en känsla av att folk vill bygga men att det inte
finns några tomter att köpa.

13

