Vid dialogkaféet deltog 18 anställda och demokratiberedningen och kommunfullmäktige
representerades av sju politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under
dialogen. Kafébord dukades upp och tre bord fylldes med fem-sju personer och två-tre
politiker per bord.
Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion!
Demokratiberedningen

Grupp 1
Visionen
 Bra att vi vågar tänka stort
 Hoppas på jämställda utbildningsval
 Bra att orterna lyfts
 Lyfta fram äldre
Livsarenan
 Utveckla modernt åldrande
 Skolan viktig, små grupper
 Urbaniseringstrend
 Ingen orkar jobba ideellt
Affärsarena
 Vi ligger lite pyrt till, lätt att åka med bil och handla
 God idé med Karlholm-bostäder
 Mer event på arenan
 Vettigt hotell saknas i Tierp och Hållnäs
 Vallonbruksmarknadsföring
Utvecklingsarenan
 Sopsortering/återvinning
 Mer hållbart med utveckling i alla orter
Förslag
 Vacuumtoaletter
 Vallonbruksbussen
 Tierps kommun – Sveriges Florida
Helheten - jättebra att vi vågar tänka stort. Att det finns höjd i den. Att det går om vi vill. Vill
ha mer jämställt i tillbakablicken – att vi kommit längre i den utvecklingen. Bra att orterna
lyfts fram, men det kan göras bättre. Varje orts unikitet. Saknar avsnitt om äldre.
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Livsarena:
Utveckla modernt åldrande, bostäder för olika problematik, bostäder och kompetens.
Små grupper i skolan är ett sätt att konkurrera för att få barnfamiljer hit. Marknadsför det
också.
Pågår en urbaniseringstrend som vi behöver ta hänsyn till. Människor vill ha nöje, service etc,
vi har inte allt men våra kommunikationer kan erbjuda det.
Ingen orkar jobba ideellt. Ideella sektorn vårdar mycket av kulturarvet, verksamhet till äldre
etc, kommunen behöver ta ett större ansvar.
Affärsarenan:
För lätt att ta bilen och handla någon annanstans. Se till att vi har ett bra utbud här.
Karlholm-tänket bra. Bo här i fin miljö men behålla sitt jobb i t ex Uppsala eller Stockholm
Festivaler, samt vettigt hotell i Tierp och Hållnäs behövs.
Vallonbruksmarknadsföring – borde kunna locka turister
Utvecklingsarenan:
Sopsortering och hållbarhet.
Hållbar utveckling generellt får vi om alla orter i kommunen utvecklas och att det inte
centraliseras.
Tre superidéer kom fram:
- Vacuumtoaletter – hållbar utveckling, tar hand om avfallet. Framförallt i nybyggda områden
men även i befintliga.
- Vallonbruksbussen. Hoppar av tåget i Tierp, sen cirkulerar en buss mellan bruken på
bestämda tider, matställen finns vid bruken.
- Tierps kommun ska bli Sveriges Florida. Här åldras man skönt innan man blir för gammal.
(Det är en köpstark grupp).
Grupp 2
Framtiden
 En bra vision, men det behövs bostäder för att nå dit
Livsarenan
 Finns mycket lokal historia – Vendeltiden, bruk. Den är underskattad marknadsför den
 Samhällsservice är viktigt: skola, äldrevård, kommunikationer
 Sommaraktiviteter för ungdomar, även sånt som ej är sport.
 Små skolor bör få vara kvar, bra för unga
 Anpassade äldreboenden
 Gemensamma aktiviteter
Affärsarena
 Daglig service är OK
 Kommunikationer till städer finns
 Finns billiga lokaler
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 Ganska mycket engagemang för nya företag
Göra inom affärsarenan:
 Lyft fram ungdomar som lyckats
 Lärlingar
 Förbättra Internet
Utvecklingen
 Bygg mer!
 Vänthallar
 Anropsbussar
 Renovering
 1:or och 2:or
 Nya ägardirektiv
 Jobben!
Inledningsvis konstaterar gruppen att det är en bra vision. Ett av de viktigaste kraven för att
den ska realiseras är bostadssituationen.
Livsarena:
Det finns lokal historia som är viktig för livskvaliteten. Men den är underskattad. Det är
många som inte känner till den.
Samhällsservice är grundläggande.
Önskemål om sommaraktiviteter, som alla ungdomar kan besöka, alltså även sådant som inte
är sportrelaterat. De små skolorna måste få vara kvar. Det är bra för barnen.
Anpassade äldreboenden, olika typer.
Gemensamma aktiviteter för kommunen. Gemensamt midsommarfirande. För en gemensam
identitetet krävs gemensamma arrangemang!
Affärsarenan:
Dagliga servicen, dagligvaror är okej. Kommunikationer finns för att köpa andra varor.
Billiga lokaler finns i kommunen, idag ganska stort engagemang för nya företag från
kommunens sida.
Hur? Lyfta fram ungdomar som lyckats som entreprenörer. De kan vara positiva exempel.
Lärlingssystem är en annan ingång.
Internet, stadsnätet, har fungerat dåligt här och där. Förbättring krävs.
Utvecklingen:
Bygg mer! Brist i kommunen. Bygg fler ettor och tvåor så ungdomar får en chans till boende.
Se över ägardirektivet till Tierpsbyggen för att ungdomar ska få lättare att hyra lägenhet utan
fast eller säker inkomst.
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Bygg vänthallar vid stationsområdena. Inrätta ett system med anropsbussar.
Det finns ett renoveringsbehov i Tierpsbyggen som behöver åtgärdas.
Visionen är bra – sen behövs det jobb också, annars stannar man inte.
Grupp 3
Tillbakablick
 Stämmer hyfsat bra
 Till för alla
Livarenan
 Hänga med, flera aspekter
 Utbildning – kommunen & företag
 Trygghetsboende
 Studie- och yrkesvägledning
Affärsarena
 Marknadsföra
 Ängskär, Hållnäskusten
 Kanotled i Tämnarån
 Kollektivtrafik
 Även landsbygden
Utvecklingsarenan
 Ska kunna bo kvar där man vill
 Underhåll av vatten- och avloppssystem
 Värna vår miljö – minskade utsläpp
 Rent vatten och en ren Östersjö att fiska och bada i.
 Giftfri förskola/skola
 Matsvinn
Helheten
 Vill ha något enkelt och konkret – en mening
 Alla aldrig nöjda med allt
 Hög målsättning, måste vara det
 Lyfter fram historien
Visionen stämmer bra, viktigt att lägga till att visionen ska gälla för alla.
Livsarenan:
Det är viktigt att Tierp hänger med i utbildning och kommunikationer på företagssidan. Vi får
inte släpa efter.
Ordna barnomsorgen så att det fungerar med kvälls- och nattillsyn av barnen.
Utbildning - viktigt att man utbildar den kompetens som behövs. Skolan behöver en dialog
med kommunen och företagen om hur behoven ser ut. Även samarbeta med
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arbetsförmedlingen. Vi ska utbilda till den kompetens som efterfrågas i kommunen. Studieoch yrkesvägledningen ska förbättras.
Mellanboende, dvs någon form att trygghetsboende behövs för äldre. Så de får så bra
ålderdom som möjligt.
Affärsarenan:
Måste bli bättre på att marknadsföra kommunen. Ängskär, Hållnäskusten, kanotled på
Tämnarån och ut i havet.
Att kollektivtrafiken fungerar även på landsbygden.
Utvecklingsarenan:
Viktigt att kunna bo kvar där man vill bo.
Avloppsystem etc måste underhållas och förbättras. Det är gamla ledningar idag.
Rent vatten och en ren Östersjö – för både fiske och bad.
Förskolan ska vara giftfri. Det kräver att många material måste bytas ut.
Vi behöver göra något åt matsvinnet. Tänka till för att barnen ska äta mera och svinnet
minska.
Helheten – visionen ska vara enkel och konkret, gärna en mening. ”100% nöjda invånare” är
ett nytt förslag.
Målsättningen måste vara väldigt hög. När man blickar framåt viktigt att vi tar med oss den
historia vi har i form av vår industrihistoria.
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”Tillbakablick från framtiden” – överensstämmer bilden med din framtidsbild? Om
inte beskriv varför.
-

-

-

-

Det är nu mycket svårt att finna bostad!
Det finns mycket historia kring Tierp, t ex från vikingarna och Vendeltiden. Men den
är underskattad och marknadsförs inte. Gäller även bruken. Ungdomarna är
hemmablinda, säger lärarna
Bra om de små orterna får leva – hoppas att visionen stämmer
Kommunen är stor, svårt att ta ett jobb i de mindre orterna då det är svårt att nå dem.
Ex träffpunkter för äldre är oftast i Tierp
Kommunikationer på landsbyggden ska bli bättre.
Gillar inte de riktade genussatsningarna i skrivningen i förslaget. Hoppas att det om 20
år är självklart med jämställdhet och jämställda utbildningsval
Orolig för att vi ”tappar” pojkarna i skolan.
Mer killar i vårdyrken!
Saknar något om äldre. De kommer att bli många. Utökad service för äldre bör finnas,
aktiviteter även på små orter. Man tolererar inte att bli duschad ett fåtal gånger i
veckan.
Ja, känns som genomtänkt på alla plan och mycket är redan påbörjat. Mer komplexa
strukturer än vad en sådan här kort text kan sammanfatta. Det finns mycket goda
tankar och det vore kul om vi 2030 är där.
Behöver konkretiseras och vara så lätt att alla kan förstå den.
Inget problem att ställa sig bakom beskrivningen.
Värna landsbygd och kransorter, finna helhet. Värna kommunikationer på
landsbygden.
Inkludera barn och ungdomar, visionen måste vara viktigt även för dem.
Att känna till visionen kan göra val av utbildning och livsväg enklare.
Bra om de små orterna får leva – hoppas att visionen stämmer.
Kommunen är stor, svårt att ta ett jobb i de mindre orterna då det är svårt att nå dem.

– 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?
-

-

Skolan, barnomsorgen. Den utbildning man vill ha, ska man kunna få.
Äldreomsorgen och kommunikationerna ska fungera bra. Det är servicen som är det
viktiga. Kommunikationer till glesområden som Hållnäs är problematiska.
Det finns nu stora klyftor mellan familjer som har råd eller inte har råd med
sommaraktiviteter. Även gratisaktiviteter skiftar p g a transportkostnader. Ett
önskemål vore ett utomhusbad centralt.
Det behövs aktiviteter för ungdomar som inte är sport.
Vill känna trygghet om jag åldras här. Trygghet = närhet till polis
Bostäder – hyresrätter för alla åldrar
Alternativa boende, idag finns bara ”bo hemma” och sen äldreboende. Vi behöver
komma tillbaka till gamla serviceboenden – vi vill ha tillbaka Björken.
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-

-

-

-

-

-

-

Demenssjukdomar ökar – fler insatser behövs, för lite dagverksamhet idag.
Utbildning – ska finnas bra valmöjligheter i kommunen. Bra att det finns olika profiler
på Högbergsskolan.
LSS – daglig verksamhet: samma för alla som tillhör LSS-grupp. Utveckla
dagligverksamhet för att bli mer riktad mot de olika grupperna inom LSS.
Skolan är viktig. Mindre barngrupper. Valmöjlighet att utbilda sig till vad man vill.
Mobil läkare inom hemsjukvården. Skulle spara mycket.
Flera schizofrena diagnoser bland äldre – hur ta hand om dem? Personalen saknar
utbildning i psykiska sjukdomar.
Bra skrivet kring livsarenan.
Lättare att attrahera arbetskraft med centralisering. Distansjobb och bättre
kommunikationer kan göra att man utnyttjar anläggningar bättre. Bort med
bypolitiken! Trend med större riktning mot urbanisering.
Rekrytera svårt p g a att verksamheterna är så utspridda geografiskt i kommunen.
Flexibla lösningar krävs för att rekrytera personal.
För få högskoleutbildade som bor i kommunen, svårt att rekrytera högutbildade till
ytterområdet. Bussar ”tajmar” inte tåget, gör arbetspendlingen t ex Tierp–Karlholm
svårare. Bilpool finns i köpingen – kommunens bilpool bör användas smartare.
Samordning med samåkning och bilpool kan lösa pendlingsproblematiken.
Bra att det finns mycket verksamheter/rikt liv i hela kommunen.
Men ingen orkar jobba ideellt längre.
Till viss del skulle mer ekonomiskt stöd till föreningar hjälpa till att hålla igång
verksamheten.
Man vill inte bli styrd – vill bestämma över sin fritid själv.
Att hänga med i utvecklingen (vi i Tierp), känsla av att vi börjat göra det. Hänga med!
Fastna inte mellan storstäderna!
Måste finnas bra kommunikationer, arbetstillfällen, samhällsservice, nattis,
barnomsorg. Vi behöver bredda vårt skyddsnät, ta hand om gamla.
Svårt att få jobb, dåliga löner
Svårt att få bostad, höga hyror gör det lockande att flytta härifrån.
Varför går det bra att jobba här, men inte bo här och tvärt om. Kollektivtrafiken viktig
för detta. Strävan borde vara att också bo i Tierp.
När lokala bankkontor slutar med kontanthantering, minskar möjligheterna för andra
t ex livsmedelshandel, att driva verksamhet.
Många gör alla sina ärenden på samma ort, inte nödvändigtvis hemorten. Även ögonöron-mottagningen skulle vara exempel på detta.
Häftigare gå i skola i staden, gör att Högbergsskolan väljs bort, men en del elever
börjar så, för att sedan komma tillbaka hit.
Hög kvalitet på utbildning med mycket kontakter med näringslivet, ger lättare att få
sommarjobb, mera praktik.
Vilja få barnen och familjerna positiva till kommunen. Starta i botten.
Trygghet för våra äldre, för stort fokus på att bo kvar hemma, många vill inte det.
Många saknar nätverk. Trygghetsboende behövs. Alla passar inte in i hemtjänsten eller
i särskilt boende.
Trygghetsboenden på varje ort
Vilja bo där man är van, eller kanske inte. Valet är viktigt.
Boende nära sina anhöriga, för kvarvarande kontakter.
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-

-

Vill kunna ha ett utbyta med varandra. Viktigt för att kunna hålla näringsriktig kost
och hålla hjärnan igång. Många saknar Björken. Även många utifrån var där och åt.
Valet är bra, men finns inte nu.
Hamnar mera pengar i lokaler, kan de inte komma in i verksamheten. Svårt när det blir
tilldelat, de här lokalerna är de vi har. Alla pengar till hyra, inget till trivsel m m.

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

-

Kollektivtrafiken behöver förbättras.
De små skolorna bör få vara kvar. Exempel Skärplinge, Edvalla, Hovgårdsberg. Det
skapar trygghet för ungdomar att få vara i små grupper.
Fler äldreboenden som är anpassade efter den enskildes krav.
Om man ska skapa delaktighet i kommunen så behövs gemensamma aktiviteter, t ex
nationaldagsfirande. Finns inget i köpingen.
Tierp ska bli ”Florida” – här pensionerar man sig!
Ambulerande seniorservice på alla våra äldreboenden.
Bygga boenden för äldre av alla sorter.
Höj tillgängligheten på personal, för social kontakt, handla, baka osv. Skall det ligga
på hemtjänsten eller kompletteras på annat vis?
Stor kommun, många långa resor inom hemtjänsten. Kan vara uppåt 30 mil/natt.
Bemanningen – att hitta rätt personal. Även reell kompetens viktig. Lönen är viktig
här.
Att utöka kvaliteten i förskola/skola är inte nödvändigtvis att ta in mer personal, kan
vara att minska barngrupper.
Dyrare att hyra bostad än att äga, men alla har inte möjlighet att få lån utan att ha
borgenär.
Underhåll det som finns, skjut inte på framtiden.
I hela landet skulle det ta 700 år att byta alla vattenledningar, men dom som finns
håller i ca 100 år. Helhetsperspektiv på omhändertagande av avlopp, för hållbarhet.
Saknas personal, saknas kompetens, utbildning behövs för framtiden.
Viktigt att studie- och yrkesvägledningen fungerar, gör det inte riktigt idag.

– 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?
-

-

Ungdomar har ingen positiv syn på möjligheten att starta företag. De säger ”jag vill bli
elektriker” inte ”jag vill bli entreprenör”. En bruksanda, kanske?
Det mesta som man behöver dagligen finns. Det finns kommunikationer till
storstäderna för andra inköp.
Lägre skatt ger en ekonomisk förutsättning för företag.
Vi ligger lite pyrt till – oerhört lätt att ta bilen till städerna. Man upplever att det är
billigare att handla i de stora städerna. Prisjämförelse för ”hela” inhandlingsresan”.
Stad-kontra-handla hemma.
Jobbar man i staden handlar man där.
Vi behöver ett Ullared.
Borde vara möjligt att högutbildade bor i Tierp och jobbar någon annanstans.
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-

Många blir förvånade att det är så fint här.
Mer praktik under utbildningen. Behöver samordnas för att få upp blicken för vad som
finns.
Utbildningen behöver matcha arbetsmarknaden inklusive praktik.
Bjud in företag, stora och små för att visa på val och skapa kontakter.

Affärsarenan – Vad gör oss attraktiva
-

Det är nya utmaningar nu, även små butiker måste ha en närvaro på nätet.
”Allt finns här” och det är god livskvalitet. Billiga lokaler, nära till beslutsfattare.
Det är ganska mycket engagemang för nya företagare.
God idé med Karlholms bostadsprojekt.
Att det finns transporter, arbetstagare, bra kommunikationer helt enkelt.
Måste kunna lita på kollektivtrafiken. Enklare mellan olika geografiska områden (ULSL)
Mer företag ger mer människor som ger mer barnomsorg, skola, osv. Mer människor
ger större behov av matbutiker m m
Måste känna att det inte bara är köpingen det satsas på, måste även satsa på
landsbygden, måste kunna bedriva lantbruk. (Lokalt lantbruk tvingades lägga ner efter
att de förlorat upphandlingen.)

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

-

-

Vi skulle kunna lyfta fram ungdomar som nått framgång med sina drömmar.
Utökade lärlingsprogram för vissa?
Flera företagare har uttryckt att internetuppkopplingen har varit problematisk även i
stadsnätet.
Event på arenan: konserter, festival (Tierpsfestivalen).
Boende saknas dock. Ett vettigt hotell finns i Tierp. Slada hamn – saknas
hotell/rumsboende.
Bättre marknadsföring av vallonbruken. Lövsta helt dött vintertid. Ölbryggeriet i
Lövsta bra verksamhet. En aktiv förening med eldsjälar som driver ex Ullforsbruk.
Man kommer med tåget, buss runt bruken. Betalar. ”hopp on hopp off”-koncept.
Verksamheten anpassad efter när bussarna stannar.
Ängskär, barnkolonin. Få visa upp kommunen genom bl a lägerverksamhet. Vill visa
upp där det är fantastiskt fint. Viktigt att hålla vid liv, inte bara lägga ansvaret på
ideella krafter.
Norra Upplands enda kulturreservat. På Hållnäskusten. Viktigt att komma ihåg att
lyfta det vi har, för att kunna ha det kvar och utnyttja det själva. Vi måste veta vad som
finns. Marknadsföring – annars vet inte folk vad som finns.
Upprusta Tämnarån till kanotled.

– 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?
-

Ska kunna bo kvar där man vill.
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-

Underhåll infrastruktur, vattensystem, bostäder m m.
Vattenverket behöver rustas.
Behålla samhällsservice, undvika döda/sovande samhällen.
Måste värna vår miljö, minska utsläpp, rent vatten, en Östersjö att bada i och fiska ur.
Om vi ska ha den kvar. Behöver stödja ekologiskt lantbruk.
Giftfri förskola/skola, skapar medvetenhet från grunden hos barn. Kostnaden i pengar
stor, men kanske det behövs ändå.
Matsvinn i skolan, har svinnveckor, hur mycket som skrapas från tallriken, borde vara
mat som ej varit på tallriken istället. Viktigare att barnen äter, än att laga mat som
barnen inte äter. Det går troll i skolmaten, man ska inte tycka om den oavsett hur den
är. Skillnad på mat lagad åt 5 personer och 200 personer. Många upprörda över den
upphandlade mjölken.

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

Det finns en märkbar bostadsbrist som leder till konkurrens mellan olika grupper.

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

Vänthallar i Tierp, Tobo och Örbyhus.
Anropsbussar i glesbygd vore en bra idé.
Flera soptunnor för ökad sopsortering.
Tierpsbyggen har ett stort renoveringsbehov. Det behöver åtgärdas.
Bygga fler ettor och tvåor så att ungdomar kan få hyra.
Förändrade ägardirektiv till Tierpsbyggen kan underlätta för ungdomar att få hyra.
Vad skulle få dig att flytta hit? Styrkan är att vi har låga boendepriser. Man flyttar inte
från sina vänner. Saknar stadsmässigheten med utbud på nära håll.
Här kan vi få både landsbygd och ”stadsmässighet” med bra kommunikationer.
Mer hållbart om de mindre orterna blir lite mer välfärdsutvecklade.
Vi måste marknadsföra oss som en fin kommun.
Märkligt varför vi inte källsorterar, inte ens på arbetsplatsen. Återvinningsstationerna
ska bli bättre.
Vacuumtoaletter – ta hand om avfallet bättre. Separat system med toalettavfall i
centralorten.

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

Ska man ha en vision som sammanfattas enligt röda boxen (i förslaget), så behövs
också jobb.
- Saknas äldreavsnitt.
- Vill ha något enkelt och konkret, en mening. Alla aldrig nöjda med allt, men ”100%
nöjda invånare” är ett förslag.
Visionen som helhet – Vad tycker du är speciellt bra med visionen?
-

Bra att man vågar tänka stort i visionen.
Hög målsättning, måste vara det.
Lyfter fram historien, att inte tappa den identiteten, för att förstå vilka vi är.
Brukskänslan, industrier, ej akademiker.
11

Sista frågan –


Hållnäs är en rekreationsort med härligt spa, naturupplevelser, hotell, konferensanläggningar
osv. Skolan har mer resurser och maten som serveras är ren mat, naturlig mat utan E-ämnen
och socker och processad mat. Vägarna är bra underhållna. Inte bara kan man paddla kanot
ända från Tämnaren till Karlholm – man kan köpa sig ett av husen som ligger efter ån. Husen
med varsin brygga. Internet är utbyggt i hela kommunen. Smultronställen finns på hemsidan
och utmärkta i terrängen så man hittar. Alla återvinner allt såklart.
Alla tar hand om varandra. Alla inkluderas och Tierps kommun är känt för sin vänlighet, för
sin omtanke och för sitt engagemang. Ålderdomshemmen är anpassade efter våra
”önskemål”. Wifi är självklart och det är klart att vi ska kunna sitta där och skypa med
varandra. Fler vågar ”tänka utanför boxen”. Fler vågar satsa på sin framtid. Våra ungdomar
tänker större, vågar mer och vill massor.

Tierps centralort är en STAD i jämförelse med Uppsala eller Gävle.

Fler bostäder, olika ”potter” ex ett antal för ungdomar < 25 år. Tryggare anställning på de
jobb som finns. Bättre kollektivtrafik från ”landet”. Mer aktiviteter som inte kostar för mycket
som gör att människorna som bor här vill vara kvar i kommunen.

Tierps kommun 2035 är en modern förort till Uppsala. Med billiga bostäder, goda
kommunikationer och låga skatter erbjuds människor det bästa av två världar. Land och stad i
ett, där människor kan forma både privat- och yrkesliv efter eget tycke.

En förortskommun fast i positiv bemärkelse. Folk vill bo här för att det är enkelt och för att
kommunen har mycket att erbjuda. Ett strålande exempel på hur man lyckats ha kvar och lyfta
fram kommunens starka sidor, vallonbruken men framförallt närheten till havet och den
vackra naturen, men ändå lyckats få kommunen mer ledande.

En kommun som till 100% kan leva på självhushållning med goda kommunikationer (gratis)
och som kan ta hand om sina gamla och självklart inte lämna några fotavtryck utan lever
hållbart och förnybart.

En äldreomsorg som är anpassad efter våra kunders behov – inte utifrån en riktlinje med
”insatskatalog”. Trygghetsboende på olika orter där man kan skapa trygghet och social
samvaro för äldre som inte har behov av vård- och omsorgsboende. Bra skolor med olika
valmöjligheter. Brett kulturutbud. Använda våran historia om Vallonbruken. Trygga
samhällen med aktiviteter för ungdomar. Köpcentrum utmed E4:an. Mer bostäder.

En trygg kommun där man kan röra sig fritt utan att bli ”antastad eller hotad”. Jobb till alla.
Nya industrier etablerade. Bostäder med rimliga kostander. Vilken standard är jag beredd att
betala för. Valmöjlighet att bo kvar hemma eller låta bli när man känner sig redo.
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Köpingen har vuxit i invånarantal. Många jobbar i andra kommuner, men genererar ökade
skatteintäkter i Tierp. Detta skapar också ökad efterfrågan i Tierp, vilket ger arbetstillfällen.
Tågen går varje kvart och man är i Uppsala på 20 minuter. Den förbättrade kommunala
ekonomin gör även kommunens ytterområden får del av det ökande välståndet.

Kommuninvånarna har ökat, arbetena/jobben har ökat. Flera företag! Det ska vara enkelt att
starta företag! Alla skolor bör finnas kvar, med superambitiösa lärare! Eleverna ska tycka det
är roligt att gå i skolan. flera bostäder, både lägenheter och hus, alla ska få bo vart de vill, vid
havet, skogen, samhället! Tierps kommun ska vara så attraktiv att bo/leva/jobba i, lönemässigt
ska det ligga över snittet för landet, så många söker sig hit!

Heltid till alla kommunanställda. Fler bostäder! Fler anpassade vårdboenden. Mer jämlikhet
för barn – stora ekonomiska skillnader idag.

Vi har små barngrupper i förskola, skola. Vi har hög kvalitet och ett gott samarbete föräldrarföretag-skola. Tierp är framtiden – här vill man bo, jobba, ha fritid. Förskolan ses som
inkörsporten till det livslånga lärandet. Vi har ett utökat sorteringstänk, kanske i form av fler
sopsorteringskärl t ex vid husen. (ec kärl med fyra hål.) kommunen ser hela människan och
värnar om alla åldrar (långsiktiga lösningar). Ungdomar vill bo kvar – finns bostäder, arbete
och utbildningar.

Vi har en miljövänlig kommun som är trivsam och ren. Den är trygg för barn, vuxna och
gamla. Många arbetstillfällen finns att få. Bra utbildningar finns.

Då är det full fart på arenan med allt möjligt. Det kommer att vara vallonteater i bruken och
fler övernattningsmöjligheter. Sedan gör vi en vikingaled där vi använder kanot.

Det är här vi bor och de främsta arbetstillfällena finns inom omsorg och service. Barnomsorg
med variation och möjligheter. Skola av hög kvalitet med klasser som ger studiero. Varierad
äldreomsorg som ger valmöjligheter. Stort utbud av serviceföretag som kan tillgodose
invånarnas behov. Stort utbud av fritidsaktiviteter som ger invånarna möjlighet att aktivera sig
i närområdet samt lockar övriga landet hit.

En kommun som värnar om närodlat vad gäller mat, men också att man tänker så med jobb
och övrigt. Att man tänker mer på helhet och försöker ta tillvara på de resurser vi har.
Framhäv och möjliggör friluftsliv på olika sätt, använd det som finns inom kommunen och
ordna med kommunikationer. Att kunna ta sig till friluftsområden även utan bil ex till
Hållnäs.

Vi har en fantastisk äldreomsorg, med flera olika boenden efter behov. Vi har en psykvård
som är anpassad efter deras behov. Vi har utbildad personal som arbetar med vården för att de
vill och inte för att det är lättast att få arbete där. Skolorna är utspridda med mindre klasser.
Välavlönade lärare – utbildade. Turistnäringen är hög. Arenan går för högtryck med
konserter, festivaler och andra event. Företagen är många och konkurrenskraftiga så vi
handlar i kommunen.

Det finns ett stort köpcentrum strax utanför Tierps tätort. Arbetslösheten är obefintlig och
även de som inte har möjlighet att delta på den reguljära arbetsmarknaden har en meningsfull
daglig sysselsättning. Det finns alla möjliga boendeformer för äldre som möter upp deras
individuella behov. Dagisgrupperna är små och förskolepersonalen kompetenta och utbildade.
Kusterna i kommunen är levande liksom vallonbruken och turisterna vallfärdar hit. Vid
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kusterna arrangeras vattenaktiviteter sommartid såsom vattenskidor etc och vintertid
långfärdsskridskor och pimpel. Rikt kulturliv med konserter och festivaler vid Tierps arena.

Det finns väl utbyggd kollektivtrafik, flexibla scheman och it-lösningar gör att fler kan pendla
till (och från) kommunen inom rimlig tid. Seniorboende både i Karlholm (kustnära) samt
köpingen. Seniorgym (bemannat) finns att tillgå för ett friskt åldrande. Kanske ambulerande
träning för att nå fler invånare. Rätt person på rätt plats: kommunen ligger i framkant med att
våga ”göra sig av med” medarbetare (chefer!) som inte kan sköta sitt jobb, istället för att
omplacera dem. Kompetent och driftig personal premieras. Individuell lönesättning fungerar i
praktiken inte när alla får samma lönepåslag.
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