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Medverkande: 

Dialogkaféet besöktes av 26 personer och demokratiberedningen och kommunfullmäktige 

representerades av åtta politiker.  Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under 

kvällen. Kafébord dukades upp och fyra bord fylldes med åtta-tio personer och två politiker 

per bord. 

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! 

Demokratiberedningen 

 

Redovisningen i helgrupp 

Grupp 1 

 Levande centrum – tillgänglighet, inbjudande, inglasat centrum 

 Kollektivtrafik 

 Boende i olika former 

 Tierps arena 

 Skola tidigt stöd/stimulans 

 Lokal sjukvård 

 

Rubriken för gruppens diskussioner är ”Tierp en plats för hela familjen”.  

 

Det är viktigt med ett levande centrum som är inglasat, inbjudande och tillgängligt. Det 

behövs en kollektivtrafik som är bra även i glesbyggden. Bra bredband är viktigt både för 

privatpersoner och företagande. Det behövs boende i olika former. Många äldre är ensamma 

och ensamheten skulle kunna minska med ålderdomshem för äldre erbjuds gemenskap. 

 

Tierps kommun gjorde mycket bra när Tierps arena byggdes. Tillstånd gick fort att få fram. 

Om det sprider sig så kan även andra tycka det verkar intressant att etablera sig i kommunen. 

 

Det är viktigt med extra stöd tidigt i skolan och extra stimulans till de som behöver det. En bra 

skola är viktig. En bra lokal sjukvård. Spränga silon i Tierp och lägga upp sekvensen på 

Youtube som en nystart på ett vackrare centrum.  

 

Grupp 2 

Livsarena 

 Personer med funktionsnedsättning 

 Tillgänglighet 

 Närvård med specialistvård 

 Cykelleder 

 Jobb – ta tillvara mänskliga resurser  

Affärsarena 

 Turistnäringen, natur-brukshistoria 

 Knyta ihop Uppsala och Tierp 

 Kanotleder 

 Närproducerat, ekologiskt 

 Samarbete näringsliv och skola 
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 Snygga upp köpingen 

 Fler affärer 

Utvecklingsarena 

 Turistbyrå och turistboende 

 Gratis cykel på tåg 

 Hållbart, miljötänk och variation i bostadsbyggandet 

 Bra skolor och barnomsorg 

 Utveckla området vid Tämnarån. 

 

Livsarena 

I "Livsarena" saknas någonting viktigt i texten, nämligen personer med funktionsnedsättning, 

de är bortglömda. Tänk på tillgängligheten vid byggande.  

 

Utbyggd närsjukvård med specialistsjukvård.  

 

Cykelleder ute på åkrar och i skogen, inte enbart längs med de stora vägarna. Det finns många 

skogsvägar som lätt kan göras om till cykelvägar, till exempel i Strömsberg.  

 

Vi är dåliga på att ta tillvara mänskliga resurser i kommunen. Dåliga på att ge arbete till de 

med funktionsnedsättning. Ungdomar som slutar skolan ska kunna få praktikplatser. 

 

Affärsarena och utvecklingsarena 

Utveckla turismnäringen. Knyta ihop Uppsala och Tierp.  

Närproducerat, gärna ekologiskt 

Köpingen behöver snyggas upp. Fontän vid station och få bort all den platta cementen. Stänga 

av trafiken så att bussarna inte gå förbi stationskiosken. Flera kaféer. Fler affärer.  

Turistbyrå och turistboende.  

 

Tierp skulle kunna vara en framstående kommun där man får åka med cykel gratis på tåget.  

 

Utveckla Tämnarån. Kanotleder.  

 

Variation i bostadsbyggandet. Ordna/bygg studentbostäder. 

 

Tänka hållbart och på miljön. 

 

Bra skolor och barnomsorg.  

 

Klimatförändringar, hur gör vi när vattennivån stiger?  

 

Grupp 3 

 God tillgång på bostäder 

 Tillgång på utbildning 

 Goda kommunikationer 

 Tillgång på kommersiell service 

 Utvecklat näringsliv 

 

Punkterna är en sammanfattning över det som hör hemma i en visionstext, men det finns 

mycket annat som är viktigt också. 
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God tillgång på bostäder, att det byggs ordentligt och är fullt med människor. 

 

Tillgång till utbildning av alla former, också gymnasiet. 

 

Goda kommunikationer. Som det är idag funkar det inte riktigt bra. Problem i tågtrafiken där 

det inte är ovanligt att personer inte får sittplats på tåget. Folk står som packade sillar och det 

är trångt.  

 

Tillgång till kommersiell service. Även offentlig service, men offentlig service är en 

basfunktion. 

 

Svårt för butiker att etablera sig, Köpingen för liten.  

 

Utveckla näringslivet – besöksnäringen,  men även som helhet. Basindustrier är en 

nyckelfaktor för positiv utveckling. 

 

Grupp 4 

 Trygghet är viktigt för att utvecklas 

Livsarenan 

 Skolan, äldrefrågor och integration. Nyanlända kan behöva lite extra stöd då deras 

utbildning kan vara bristfällig. 

 Fri kollektivtrafik 

 Ökat bostadsbyggande, inkl seniorboende 

 Genustänk 

Affärsarenan 

 God basservice  

 Erbjuda mark 

 Idégivare för att utveckla turismen 

Utvecklingsarenan 

 Solenergi 

 Infrastruktur 

 Hästsport 

 

Det är viktigt att känna trygghet för att kunna utvecklas bra. Skolan och äldrefrågor är viktiga, 

liksom integrationen av nyanlända som kan behöva extra stöd och hjälp. En del har 

bristfälliga kunskaper när kommer hit.  

 

Gratis och bra kollektivtrafik för alla i hela kommunen.  

 

Boende - seniorboenden är viktigt. Skolan behöver mer genustänk.  

 

Affärsarena - diskuterades att det är viktigt att tillhandahålla basservice för att underlätta 

annan verksamhet.  

 

Arbeta för heltider.  

 

Kommunen ska kunna erbjuda mark för olika verksamheter. 
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Inom turism ska kommunen kunna vara idégivare för sådana som vill arbeta med det, men 

inte vet riktigt hur.  

Gruppen är positiva till solenergi, mindre positiva till vindkraft. Solpaneler på silosarna. 

 

Infrastrukturen behöver anpassas till befolkningsunderlaget.  

 

Utveckla hästsporten.  

 

Det finns hur mycket fint som helst inom kommunens gränser, men man är inte stolt. Det 

behövs en turistsatsning mot tierparna själva så att vi sedan själva sprida till andra hur fint vi 

har det. Känna stolthet.  
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Anteckningar från respektive gruppdialoger 

Sammanställning av sekreterarnas anteckningar  

”Tillbakablick från framtiden” – överensstämmer bilden med din framtidsbild? Om 

inte beskriv varför. 

- Bra pedagogik i skolan 

- Tierp är fult. Ser ut som en plats man åker ifrån när man sitter på tåget. 

- Vilken sida av järnvägen vill man ha centrum på? Tierp är kluvet av järnvägen. 

- Tierp tråkigaste staden i Sverige 

- Hur tar man sig till pendlingsplatsen? Var parkerar man bilen? 

- Utveckla kollektivtrafiken för glesbygden 

- Bygga ut ett idrottscentrum – främja föreningslivet 

- Viktigt för Tierp är: fritid – bra skola – kommunikationer 

- Man kan hoppas att kunskapslyft infrias 

- Lite väl positivt 

- Hoppas det blir så 

- Bilden av att Karlholm omvandlas från industriort är intressant. Karlholm saknas på 

sid 9 vid uppräkningen av mindre orter 

- Viktigt med skolan 

- Se detta som ett mål 

Livsarenan – 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? 

- Tryggt samhälle 

- Viktigt med service i tätorten 

- Saknar personer med funktionsnedsättning. Vill ha med dem 

- Trygghet 

- Boende 

- Sjukvård 

- Tänk på handikappade vid byggnationer, gör tillgängligt 

- Utbyggd närsjukvård 

- Bevara sjukvårdfilialer som öron – ögon 

- Rehabilitering och uppföljning behöver bli bättre 

- Cykelvägar även i naturen 

- Trygghet är viktigt för att kunna utvecklas 

- Viktigt att vi tänker på pensionärerna och vårdfrågor 

- Seniorboende och hyreslägenheter 

- Bra och billig kollektivtrafik som når till alla som skall öka istället för att minska 

- Nyanlända känner att man kan behöva extra stöd för att klara sin utbildning om man 

aldrig har gått i skolan. 

- Skolan 

- Integration 

- Bostadsfrågan, bygg mera 

- Fri kollektivtrafik 
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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? 

- Mer bostadsbyggande 

- Sociala servicen framförallt för äldre kommer att öka den närmaste tiden 

- Fler äldreboenden. Stora enheter för att få ekonomi 

- Viktigt bygga ut vårdcentralen 

- Gymnasieskolan, viktigt att ha den kvar i kommunen. 

- Specialistfunktioner inom sjukvård bör vara kvar. 

- Senior- och serviceboende behövs. Helst med matservice 

- Närhet till hjälp äldre 

- Cykelleder behöver inte gå längs stora vägar, t ex vägen till Strömsberg.  

- Främja samåkning 

- Ta vara på ungdomar som slutat gymnasiet - jobb 

- Ta vara på funktionshindrade – jobb 

- Genustänk i skolan 

Affärsarenan – 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? 

- Turism – vallonveckan, vikingaveckan 

- Viktigt med service i tätorten 

- Hur får vi invandrarna integrerade i samhället? 

- Hur lyckas vi få invandrarnas språk äldreboenden, för personer som blir dementa och 

tappar svenskan? 

- Viktigt med en bra skola och att fler går gymnasiet i Tierp 

- Naturen och t ex brukshistorien behöver tas tillvara bättre. ”Tierp vänder ryggen mot 

vattnet”. 

- Knyt ihop Uppsala och Tierp bättre. Exempelvis med studentboende 

- Turistnäringen med bruken skulle kunna förbättras 

- Kanotleder – rensa upp och bind samman sjöar och vattenleder 

- Närproducerat i kommunen – gärna ekologiskt 

- Bygg ut samarbete näringsliv – skola 

- Viktigt att kommunen tillhandahåller en god basservice föra tt underlätta för annan 

verksamhet 

- Arbeta för heltider i kommunala verksamheter 

- Att kommunen kan erbjuda mark till olika verksamheter 

- Utveckla vår turism. Vem ska göra det? Fler entreprenörer, hjälp från kommunen med 

tips och idéer om vad som kan vara intressant att satsa på. T ex bussresor. 
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Affärsarenan – Vad gör oss attraktiva 

- Gör det lättare för företagen att etablera sig vid E4:an 

- Ett ordentligt idrottscentrum 

- Skapa rätt infrastruktur 

- Spräng silon och lägg ut den på Youtube 

- Få igång besöksnäringen med koppling till vallonbruken 

- Jobb är viktigt 

- Själva köpingen är inte särskilt fin, behöver snyggas upp 

- Bygg vidare på bra kommunikationer 

- Snygga upp vid stationen 

- Fler affärer centalt – dock inget köpcentrum. Saknas bl a husgeråds- och 

herrekiperingsbutiker 

Affärsarenan - Beskriv en liten handling/åtgärd vi kan göra just nu som skulle bidra? 

Vad skulle en större och modigare handling/åtgärd vara? 

- Ett levande centrum 

- Fler boende i kommunen 

- Flera sängplatser för turister vid evenemang 

- Anordna vildsvinsjakt 

- Bygg ut turismen. Välkomna mindre företag för kanotuthyrning, naturguidning m m 

- Håll efter det som finns, Florarna, Igelbo, Upplandsleden m m 

- Tierps sjukhus kvar – ockupera om nödvändigt! 

- Måla silon. Ev bygg bostäder där. 

- Torg med plantering och vattenkonst vid stationen, lekplats i stället för parkering t ex. 

- Snygga till området vid ån 

- Turistbyrå 

Utvecklingsarenan – 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? 

- Flera bostäder 

- Mera parkeringsplatser i Tierp 

- Fler platser på tågen, fler tågset 

- Viktigt med utveckling av kollektivtrafiken 

- Turistboende hotellrum 

- Utbyggda resemöjligheter 

- Variation i bostadsutbudet, hållbar utveckling, miljöanpassad 

- Cykel på tåg gratis 

- Sophanteringen. Varför kör vi soporna till Uppsala 

- Tveksamhet till vindkraftverk, mera positiva till solkraft 

- Gratis kollektivtrafik 
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- Efterlyser mer om miljö och hållbarhet, ser gärna att Tierps kommun kan gå före. 

- Hästsport för unga 

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

- Ålderdomshem 

- Närproducerat 

- Bra kommunikation 

- Miljötänk i allt som beslutas 

- Bostäder för alla, unga och gamla 

- Ny stadsplan 

- Skolorna måste fungera bra – från förskoleklass och uppåt 

- Barnomsorg 

- Mer samarbete med städer runt omkring 

- Stadsplanering – studentbostäder 

- Vad ska vi göra när vattnet stiger p g a klimatförändringar? 

- Utveckla området vid Tämnarån. 

- Grönare Tierp 

Utvecklingsarenan - Beskriv en liten handling/åtgärd vi kan göra just nu som skulle 

bidra? Vad skulle en större och modigare handling/åtgärd vara? 

-   

Visionen som helhet  

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

- Bra lokal sjukvård 

- Satsa på utbildning för de som behöver stöd och de som behöver extra stimulans 

- Tierp en plats för hela familjen 

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

-  
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Sista frågan –  
Lägg logik och verklighetsförankring åt sidan, använd din fantasi och dröm om 
framtiden. Tänk 20 år fram i tiden – hur ser vår kommun ut då? 
(Frågan besvarades skriftligt och enskilt) 

 

 
Hoppas på en mångkulturell kommun där en Sverigedemokrat och en somalier kan träffas och 

ta öl och ha det tryggt och bra och ta en gratisbuss hem och att vi lever i en hållbar kommun. 

 
Vi är mellan 23-24.000 invånare. Vi har bra närsjukvård – även med ögon, öron. 

Kollektivtrafiken är vidareutbyggd – nästan gratis. Vi har utvecklat motor- och hästsport, Vi 

har tryggt boende för äldre – och alla. Vi har ett mer utvecklat köping. 

 
Tierp för hela familjen! Kollektivtrafiken är i framtiden något viktigt. Betyder att vi redan 

idag behöver tänka utifrån stationen.  

En kommun som erbjuder generationsboende. Tätort där barnfamiljer, ”Karlholm” för 

seniorboende med strövområde, affärer och bad. Köpingen är en attraktiv centralort men ett 

tydligt ”småstadsalternativ” till Uppsala och Gävle. 

God samverkan mellan kommun och föreningsliv som ger meningsfull fritid. 

 
Vår kommun är en plats som kan jämföras med en relax och spa-anläggning. Ett 

träningscenter i en grön oas. 

 
En integrerad förort till Stockholm med ett rikt kulturliv och trevliga omgivningar. Utbyggda 

cykelleder i tätorterna. En etablerad population av medelstora företag. 

 
Om 1 år skulle jag vilja se ett kontaktcenter som ger mening till unga vuxna och ungdomar, 

samt att vuxna får tillgång till det. Jag vill se dem genomföra integrationsarbete samt etalbera 

ett fint välkomnande när man kommer dit. 

 
Mer gemenskap. Finare/trevliga fasader kring tåget. Utbildning till pedagoger/lärare om hur 

de kan göra i bemötandet till de elever som är i behov av anpassat stöd i klassrummen. 

 
Ett samhälle för alla att leva i och må bra. Alla har omtanke om miljö och varandra. Allt det är 

en oas att leva i för alla. 

 
Serviceboende i naturmiljö. 

 
Om 20 år skulle jag vilja att Tierps kommuns gymnasieskolor har fler estetiska linjer så alla i 

kommunen slipper åka till Gävle för att gå den linje de vill. Jag skulle även vilja att skolan 

inte använder sig av så mycket av …… och kopplar ihop ämnen med ett visst kön osv. Jag har 

även ett önskemål om en (minst) 25m bassäng i Örbyhus. Jag vill ha mer bussar och gratis 

taxi till ställen där det inte går så mycket bussar t ex Hållnäs och Sandby. 

 
Stor inflyttning av allehanda näringar och företag har gjort att vi har låg arbetslöshet jämfört 

mot andra kommer. Så därför kan vi erbjuda jobb till alla ungdomar och invandrare. 

Stor valfrihet för boende i alla åldrar, dvs god tillgång till studentbostäder, hyresrätter, 

villatomter och seniorboenden. 
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Turismen har utvecklats till en stor näring p g a att vi lyckats i vår marknadsföring av 

kommunens alla ’tillgångar’, kultur, natur etc. Fått bort stämpeln med det platta Tierp där 

kråkorna flyger upp och ned. 

 
Bra sjukvård. Alla invandrare får en värdfamilj. 

 
Att Tierp har ökat i folkmängd. 

Utbildning, sjukvård, boende i olika former + arbete. 

Att Tierp är en kommun man trivs i. 

 
Då är vi en kommun med bostäder till alla som behöver det. Bra äldreboende som alla har råd 

med. Bra sjukvård. 

 
Vi lever då i en kommun där alla upplevs som lika i människovärde och där respekten för den 

enskilde går före allt regelverk och allt lagtänkande. I den kommunen lever inte jag, men 

däremot mina barn och barnbarn förhoppningsvis. 

  
En öppen levande kommun med många nya svenskar. Massor av arbete i olika näringar. 

Större fördelning av de tillgångar vi har. Gamla och unga möts oftare. Många äldre finns som 

stöd i skolan och stöttar barn och unga. Alla motionerar och äter sunda ekologiska produkter 

och mår bra. För de som behöver finns hjälp och stöd. Alla miljöer är väl anpassade. Bussar 

och tåg går så ofta och överallt att bilar blivit ovanliga. Många fler odlar sin mat på tomter, 

täppor på de flesta hustak. Vård finnes vid behov i samhället och mobilt i kransdelarna av 

kommunen. God tillgång till kultur, musik, teater, bild, skulptur, poesi m m. 

 
0% arbetslöshet. Fri kollektivtrafik. Heltid för samtliga. Bättre parkeringar med gratis 

motorvärmare. Hästsportcentrum. All återvinning utnyttjas. Mer närproducerad mat. 

Ålderdomshem. Tryggare tätorter. Ej bebygga Frednerstorg-området. ”A-lag” som hjälper 

behövande med snöskottning etc. Silosen med solpanel. 

 
Vi måste ha vuxit i antal invånare till 30 000. Bostäder med möjlighet för alla att bo har ökat. 

Kommunala servicen är utvecklad. Antalet äldre har ökat. 

  
Det finns ett stort centralt äldrecenter där folk vill bo och där äldre kan knyta nya kontakter 

och slippa sitta ute i stugor och lägenheter i isolering. 

 
Näringslivet är förändrat och de attraktioner som tidigare generationer bjudit på är ett nav i en 

turistnäring i symbios med Dalälven och Tämnaren. Upplysta tierpare vet att Lövstabruk var 

världsmästare i järntillverkning i 300 år (1600-talet till 1900-talet), de övriga s k 

Strömsbergsverken var bland de tio bästa i världen. 

 
Om 20 år finns inte jag i livet. Men det finns över 10 000 invånare i Tierps kommun. Alla har 

bra bostäder. Husläkarna på Tierps sjukhus har vårdat folket här så de flesta är i god hälsa och 

är nöjda. Hoppas att det är så fina blomsteuppsatser i köpingen då som nu. 

 
Kommunens invånare består nu av nära 6000 invånare. Nya bostäder har byggts. Det finns 

olika typer av bostäder, ingen bostadskö. Det finns seniorboenden, ungdomsboenden och 

framförhållning vad gäller speciella boenden. Man talar om Tierpsandan som innebär god 

kvalité vad gäller skola och omsorg. Tierpsandan innebär ett sätt att arbeta med delaktighet. 

Den innebär att många familjer flyttar till Tierp från bl a Uppsala. Kulturlivet är rikligt och 

det finns många möjligheter till naturupplevelser. Man pratar om det gröna Tierp. Området 
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runt station har utvecklats till ett inbjudande resecentrum. Det finns en turistbyrå och många 

möjligheter till till avslappnad samvaro med vänner. Inga ungdomar går arbetslösa. Direkt 

efter gymnasieskolan får man en praktikplats och hjälp att hitta arbete. 

 
Jag skulle vilja komma med min cykel på tåget (utan att betala extra för det). Kliva av vid en 

fin perrong och kanske stanna en liten stund vid det lilla blomstrande torget med en fontän i 

mitten (framför stationshuset). Det är där en promenad från vilken man gående når buss och 

tåg. Barnen leker i den nära lekparken. Några ungdomar och pensionärer dricker kaffe och 

äter glass vid de mysiga borden under skogen av träd. Pensionärer bor i närheten i det som 

kallas mellanboende. Med mig i tåget kommer studenter som tar buss-nära elektriska 

förbindelser som går var 10-15 minut till Strömsberg ...  Jag tar min cykel och frågar om den 

välkända 8-km-cykelvägen vid sidan av Tämnarån. Några kanoter ser man i ån. Innan jag åker 

äter jag lunch i en fin gemensam lunchsal i Möbeln. Och köper batteriet och litet annat i den 

välsorterade hemortsaffären. 

 
Fontän med massa caféer och mötesplatser runt om. Lärlingsutbildningar till dem som har det 

svårare i skolan, vilket kommer göra att företagen lokalt växer sig större 

 

  


