Dialogkaféet besöktes av 12 personer och demokratiberedningen och kommunfullmäktige
representerades av sju politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under
dagen. Kafébord dukades upp och tre bord fylldes med tre-fem personer och två-tre politiker
per bord.
Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion!
Demokratiberedningen

Grupp 1
 Cykelvägar (miljötänk)
 Miljötänk i allt!
 Något som sticker ut för att locka nya invånare
 Äldreboende för bilintresserade vid Tierps Arena
 Källsortering. Minskade transporter
 Boende ”Försöksboende för ny teknik och för klimatsmart boende”
 Första intrycket viktigt!
 Bostäder i Silon
 Snyggare ”Möbel” från tågsidan
 Mindre barngrupper i förskolan
 Anpassade lokaler
 Vård och omsorgsboenden – närvård
 Bra möjligheter för friskvård – idrott
 Kommunikationer
 Bostäder
 Skola – gymnasieeleverna stannar i Tierp
 Alla ska få plats på arbetsmarknaden
 Alla ska ha en plats i samhället (känna sig behövda)
 Utveckla kulturskolan som blir en del av ordinarie skolan
 Eget ansvar (hälsa, arbete, miljö m.m.)
 Utveckla kusten, vår historia för ökad turism och arbetstillfällen
 Bidra till att vara stolt över sin hembygd och kommun
 Hjälp och stöd vid etablering av företag. Företagsvänligt. Snabb hantering
 Kommunen – attraktiv arbetsgivare
Gruppen började diskutera det vi personligen tyckte var viktigast. Några av de första sakerna
var mindre förskolegrupper, mer anpassade lokaler till antalet barn och till lärarna, mer
utvecklat vård- och omsorgsboende, fler platser för äldre att bo tillsammans och fler
närvårdsplatser för att minska resorna för äldre.
Friskvård: fräscha trevliga lokaler att vara i, möjligheter till spontanidrott, motionsspår och
utegym etc.
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Gymnastikssalar och sporthallar för att kunna möta upp ungdomarna.
Kommunikationer – vill utöka så det blir närmare till Gävle och Uppsala.
Skola - locka med bra program så ungdomarna väljer att stanna här och plugga.
Att alla ska ha en plats i samhället och känna sig behövda.
Kulturskolan är 2030 direkt integrerad i den vanliga skolan. Det (liksom att röra på sig)
gynnar all inlärning. All undervisningen sker på dagtid vilket gynnar alla parter.
Väldigt starkt utvecklad kustremsa. Vi kan lyfta vår historia i kommunen. Det i sin tur bidrar
till att alla i Tierps kommun är extremt stolta över att bo här, historien, skolan etc allt bidrar
till stoltheten.
Affärsarenan:
Locka hit företag. År 2030 ska det vara enklare för företagare att nystarta, vägen till hjälp är
snabb och kort. Utvecklad och bra företagsmiljö. Kommunen i sig kommer vara en attraktiv
arbetsgivare, framförallt för sjuksköterskor så vi får kompetent personal att stanna kvar i
kommunen.
Cykelvägar, se till att vi har ett miljötänk i allt, få bort bilen från skolmiljön. Bor man lite
utanför köpingen idag, måste man ta bilen för att skjutsa för det saknas cykelvägar.
Äldreboende utanför Tierps arena för motorintresserade äldre.
Sopsortering för alla finns och kommunen går i bräschen för nya tekniker inom hållbarhet.
Attraktiv kommun för alla åldrar. Första intrycket är jätteviktigt. Vad kan vi göra nu? T ex
idrottsanläggningar. 800-1000 personer kommer till en cup på Aspenskolan nu i helgen. Då
behöver vi tänka på det första intrycket.
Bostäder i silon – de syns.
Snyggare Möbeln – den är inte så vacker när man kommer med tåget. Ljussättning m m.
Kusttåget: det går en banvall mot Strömsberg.
Grupp 2
Tillbakablick
 I stora delar Vendeltid – upptåg – Tierp arena.
 Saknar äldreomsorg
Livsarenan
 Livsarenan är viktig!
 Äldreomsorg inte för mycket blandning av olika diagnoser
 Rätt kompetens – personal
 Bo som parboende
 Mindre barngrupper
 Åtgärd: Utveckling kultur och naturskolan. Större kulturskola utan avgift.
Naturskolan, större valfrihet
 Utbildade assistenter
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 Livskvalitet
Affärsarenan
 Viktigt nyttja det geografiska läget. Närhet – kust, hav, skog, mark
 Attraktivt! Upptåg. Nära Stockholm. Bra handläggare. Bra bostäder – integrerat
Utvecklingsarenan
 Viktigt – tillgänglighet
 Konst på väg
 Eko mat, närproducerat
 Stötta entreprenörskap med fiffiga lösningar.
Tillbakablicken:
Det stämmer i stora delar, spännande med Vendeltid, upptåg och Tierp arena. Saknar några
reflektioner kring äldreomsorgen
Livsarenan:
Viktigt att inte blanda för många olika diagnoser på våra boenden,. Behövs personal med rätt
kompetens. Tillgång till parboende på våra äldreboenden.
Åtgärd är att utveckla natur- och kulturskola, mindre barngrupper, utbildade assistenter till
våra barn med särskilda behov. Viktigt att det finns utbildning bakom. En större åtgärd är
gratis kulturskola. T ex Älvkarleby kommun har fått en annan grupp av elever sen de gjorde
det fritt.
Större valfrihet för att nyttja sina kunskaper (ta till sig naturskolans metodik och
undervisning).
Det bästa på affärsarenan är vårt geografiska läge. Vi ska utnyttja det på alla sätt. Närheten är
viktigt, vi ska dra nytta av vår storlek på kommun. Vi ska känna att vi är en relativt liten
kommun och därför kan det vara enkelt och inte krångligt. Vi kan stå för en personlig kontakt.
Vi ska kunna tänka att vi är en liten kommun och dra nytta av detta.
Vi har allt i närhet! Natur, skog, kust, närheten till Stockholm.
Tillgängligheten, att faktiskt få tillgång till den service som finns och tillgänglighet till
boende. Tänk ”konst på väg” som är en stor tillgång, tillfälliga caféer ploppar upp, de behöver
få en längre säsong.
Bra boende integrerat, vi blandar olika grupper så vi inte får ett så segregat boende.
Ekologisk mat och närproducerad mat till våra barn och boende.
Hållbar utveckling, stötta entreprenörskap som har fiffiga lösningar. Samarbete med
universiteten (Uppsala universitet och SLU). Vi har de areella näringar.
Vi tar hand om varandra med bra bemötande. Trygga barn som är sedda och blir trygga
medborgare.
Gruppen diskuterade om vi utifrån en miljöprofil är mot eller med motorsport. Vi landade i att
motorsporten kan vara med och utveckla miljövänliga motorer.
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Integrationen, bra utbildning, vi har flerspråkiga som behövs som personal både i kommunen
och i företagen.
Attraktiva boendemiljöer
Kompisleder enligt Sälens modell. Det handlar om cykelvägar, gångvägar, ridväg, löpväg,
skidspår etc och alla dessa samsas på samma väg. Det förutsätter att vägen byggs på rätt sätt.
Asfaltsväg med grusdel vid sidan om.
Behöver vandringsleder längs Tämnarån. Och leder längs Dalälven.
Saknas mer skrivningar om integration och mångfaldsutveckling. Det skulle lyfta visionen.
Visionen som helhet beskriver utvecklingen i kommunen på ett bra sätt.
Grupp 3
Tillbakablick
 Kulturens roll och möjligheter saknas
 Kust och vattennära områdens potential
Livsarenan
 Trygg service, skola
 Decentralisera kommunen
 Motverka sociala och ekonomiska klyftor
 Mötesplatser – integration
 Fler ”plättar” för spontan idrott
 Fri kollektivtrafik – äldre och unga
Affärsarenan
 Snabb, enkel service
 Tillgänglig industrimark
 Stöd för att komma igång ”matchmaking”
 Bredband informations- och kommunikationskanaler lätt tillgängliga.
Utvecklingsarenan
 Bostäder – detaljplanerade områden för industri och bostäder
 Miljö, kompostering, lokal matproduktion, tillgängligt lokalt.
Helt uppenbart så saknas det ett tydligt kulturellt perspektiv, kulturen som är så otroligt viktigt
för ett samhälles utveckling.
Livsarena:
Den kommunala servicen, vården, omsorgen, skolan etc avgörande att den är hög kvalitet.
Fri kollektivtrafik för ungdomar och äldre.
Tydligare elitsatsning på en idrott – synliggör kommunen.
Komma tillrätta med de socioekonomiska klyftorna i samhället. Vi måste på alla sätt
motverka detta. Handlar också om att integrera äldre med yngre, könen, socialt olika grupper
– mötesplatser behövs. Vi behöver slippa ålderssegregeringen. Viktigt för livskvaliteten att
man är delaktig i processerna.
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Affärsarenan:
Vi har bra läge och kommunikationer, men det viktigaste är en snabb enkel service till
näringslivet. Ska finnas ett stöd för de som vill komma igång med en verksamhet. En slags
matchmaking-verksamhet. Kommun och näringsliv samverkar för att göra det så enkelt som
möjligt.
Ska finnas industrimark som är planerad och klar för nya företag.
Bredband så klart. Information och kommunikationskanaler så det är lätt för olika aktörer att
nå varandra och få info. T ex var finns lokala livsmedel, hur fungerar föreningslivet, dvs en
digital port in också.
Utvecklingsarenan:
Bostäder, bostäder, bostäder. Vi måste göra det lätt även för privata byggare. Mark måste
finnas detaljplanerad och klar för bostäder.
Miljö: sophantering, kanaler för att ta tillvara organiskt avfall. Ska finnas kanaler för lokal
matproduktion och matdistribution.
Det ska finnas flera grönområden, plättar för t ex fotboll, plättar med is för skridskor där unga
och gamla kan mötas enklare att bara ta bollen och gå ut.
En stor ”jävla” återvändarfest – där de som bott i kommunen kan berätta om vad de uppnått
och tipsa om vad kommunen kan göra. En fest så att vi får tillbaka utflyttare.
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”Tillbakablick från framtiden” – överensstämmer bilden med din framtidsbild? Om
inte beskriv varför.
-

-

-

Bra mål, hoppas särskilt mycket på mindre barngrupper i förskolan och bättre
anpassade lokaler.
Måste lägga mer fokus och resurser på barn med problem eller diagnoser i skolan.
Vård- och omsorgsboende på varje ort. Vi har 2030 en bättre utbyggd närvård i
kommunen.
För att uppnå detta behöver vi dra hit folk som är verksamma i kommunen, det måste
finnas något för alla, friskvård, bra anläggningar/motionsspår spridda i hela
kommunen för idrott och hälsa.
Kommunikationer – Upptåget – med tätare turer.
Bostäder för äldre.
Yngre tar sig gärna till storstan, en del kommer tillbaka när det är dags för familj – hur
får vi dem att stanna?
Nybyggda bostäder kostar mycket – svårt för en del.
2030 ska vi välja gymnasiet i Tierps Kommun.
Nischade verksamheter behövs på hemmaplan, gör det intressantare att stanna.
Alla ska ha en plats på arbetsmarknaden. Idag är det alldeles för lätt att bli utslagen.
Gäller då att locka hit företag.
Hoppas vi har kvar de stora företag vi har och nya av blandade sorter, stora/små, olika
områden. Gärna flera mindre företag.
Vill kunna uträtta inköp och fritidsintressen i Tierp, samtidigt lockar Gävle och
Uppsala.
Tierp (köpingen) ska vara stor, eller en trivsam liten ort.
2030 finns det cykelväg till Strömsberg.
Vill få bort bilar från t ex skolorna, men säkerheten uppfattas som låg, därav mycket
skjuts med bilen. Många bilpendlande föräldrar skulle kunna vara en annan förklaring.
Avgiftsfri kulturskola – fler musiklärare och ingen kö, breddat utbud och tillgång
under skoltid.
Ökad kunskap om inlärning.
Ja – Vendeltid – Upptåget – Tierp Arena – samarbete – skolan.
Nja, Äldreomsorg finns inte med.
Kulturens perspektiv – kulturens möjligheter i skolan.
Kust och vattennära områden exponeras mer för att öka intresset.

– 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?
-

Förskolan och idrott.
Bevara historien, har rik historia, Vendel och bruken behöver marknadsföras bättre.
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-

-

Utveckla turismnäringen, skapar möjligheter för många mindre caféer och dylikt.
Kulturen och föreningslivet.
Tror att folk kommer att känna mer av eget ansvar att driva aktiviteter inom
föreningsliv, stöd för till exempel skötsel av anläggningar.
En förståelse hur viktiga föreningarna är kommer att leda till att kommunerna stöttar
ekonomiskt – mindre behov av att sälja korv och strumpor.
För att flytta hit idag, krävs bra pendlingsmöjligheter.
Stannar här för närhet till familj och vänner. Familjer tycker det är bekvämt här, nära
till allt. Arbetet för inflytt, skönt med mindre orter.
Inte för mycket blandningar med olika sjukdomar på äldreboenden.
Personal med rätt kompetens.
Rättighet att bo som par på äldreboende.

-

Mindre barngrupper, fler pedagoger.
Nära till trygg service, vård- och hälsocentral i Örbyhus.
Bra skola, byggbara tomter.
Mer decentraliserad kommun.
Fri kollektivtrafik för äldre och skolungdom.
Elitidrottssatsning
Flera gröna plättar på sommaren och vita plättar i kommunen för spontanidrott.
Intrycket/miljön är viktig, blommor och gräs. Naturliga träffpunkter i samhället.
Viktigt med delaktighet i utvecklingen.
Minska sociala och ekonomiska klyftor och motarbeta utanförskap och ensamhet.
Mötesplatser – naturliga genom integration – ålder, kultur och kön.
Bra bostäder till alla grupper i samhället. Trygghetsboende – integrerat boende.

-

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

Starta ett eget demensboende, där de äldre känner sig som hemma. Hinder kan vara att
våga och ha kompetens.
Att genom sitt sätt att vara bidra till stolthet över kommunen.
Kulturen är existentiell för alla. Mer kultur för både barn och unga och äldre.
Kulturskolan
Lokal kulturhistoria med omvärldsperspektiv. Ta tillvara på mångfaldens olika
kulturhistorier.
Mindre barngrupper på förskolan, fler pedagoger.
Ökade resurser för att fånga upp olika behov hos barn och ungdomar.
Utbildade assistenter.
Skapande skola – bidrag till det extra så att klasserna kan få fler upplevelser.
Större kulturskola utan avgift.
Naturskola för alla.
Större valfrihet.
Öka personalen på äldreboende så att man kan ta sig tid att göra det lilla extra med de
äldre är livskvalité.
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– 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?
-

Att det ges möjligheter att starta företag – kommunen hjälper till med att leda på en
väg in.
Kompetens och infrastrukturtur.
Ta mera eget ansvar, ingen kommer att göra allt.
Arbeta för att minska klyftorna i samhället.
Jobben kan vara mera industrijobb men mer tillfällen till arbeten över hela kommunen.
Leda in outbildade arbetslösa i utbildning till yrken där behov finns.
Bra förhållanden för anställda, kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare – behövs
för att behålla kompetent personal.
Kommunens läge.
Marknadsföring av kommunen som helhet.
Närheten till kust, hav, skog och mark.
E4, Upptåget – bra kommunikationer.
Snabb, enkel service till näringslivet.
Kommunen har en viktig roll att spela när det gäller att skapa och befrämja
sysselsättning, främst för dem som står långt från arbetsmarknaden.
Stöd för att lätt komma igång när det finns innovationer och idéer – matchmaking.
Tillgänglig industrimark som marknadsförs effektivt.

Affärsarenan – Vad gör oss attraktiva
-

-

Turismen – Tierps Arena mer än dragracing till exempel artister. Arenan skulle kunna
användas mer – fastnar dock lite på den sidan av motorvägen – behövs cykelväg. Vi
kan dra nytta av andra.
Ta tillvara vår vackra natur om 20 år har vi bussresor ut på vår landsbygd.
Behöver tänka lite större.
Alla naturreservat, kusten, naturstigar, lite glömt idag.
Kusttåget
Båtturer längs kusten.
Upptåget
Närheten till Stockholm.
Fler affärer måste kunna erbjuda god service till anställda.
Bra barnomsorg, skola och gymnasium.
Bra handläggare som tar hand om företagare snabbt och smidigt. Var rädd om de
företagare som finns.
Snabb service.
Bra kommunikationer.
Bredband
Industrimark
Informations och kommunikationskanaler.
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Affärsarenan - Beskriv en liten handling/åtgärd vi kan göra just nu som skulle bidra?
Vad skulle en större och modigare handling/åtgärd vara?
-

Utveckla besöksnäringen till kusten, vallonbruken.
Bättre marknadsföring, dyrt att åka bil, närhet lockar. Påtala närheten!
Konkurrens med Östhammars kommun.
Vad är unikt för oss? Kusten, vallonbruken, Vendel.
Färdiga paketresor, bussturer.
Konst på väg – förebild.
Konferenshotell vid Arenan. Äldreboende för bilintresserade vid Arenan.
En mångfald av företagare ska trivas hos oss i vår kommun.
Snabb service.
Bra kommunikationer.
Bredband
Industrimark
”En väg in” även digitalt där näringsliv, föreningar, kommun – alla kan nås.

– 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?
-

-

Miljömedvetenhet i all utveckling.
2030 har vi källsortering i hemmet och i kommunens verksamheter och lokaler.
Solceller på alla kommunala byggnader, självförsörjande på el.
Finns samhällsservice i centrum minskar persontransporter. Det kommer att finnas
bättre utlämningsställen för paket då vi handlar mer på distans. Bättre tider underlättar
för oss alla. Centralt belägna lekplatser, bra miljö för barnen och ungdomarna.
Bilen kommer att behövas, eldrivna behövs laddningsstationer. Mer klimatsmarta
bilar, kommunen behöver gå i bräschen.
Större möjligheter till miljöhänsyn vid upphandlingar.
Mer samåkning i arbetet – förbättrad logistik.
Mer långsiktighet/helhetstänkande kring kostnader till exempel vid nybyggnationen
och renoveringar. Inte bara kostnader i nuet.
Mer attraktiv miljö på äldreboende med tidigare inflyttning leder till en större vilja att
flytta in. Lägg fram det på rätt sätt!
Tillgänglighet till boende och mat m m.
Konst på väg.
Ekologisk kost – närproducerat.
Bostäder
Detaljplanerade områden – för boende och industri, även i andra orter.

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

Kollektivtrafik
Ta hand om varandra på ett bra sätt med ett bra bemötande. Trygga sedda barn blir
trygga medborgare.
Integration - bra utbildning – flerspråkiga ungdomar arbetar inom kommunen.
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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?
-

Stötta entreprenörskapet med fiffiga lösningar och samarbete med SLU och Uppsala
universitet.
Miljöprofil mot motorsport.
Bygg om silon till bostäder.
Vindkraft vid kusten (ute i havet).
”Sveriges mest miljömedvetna kommun”, självförsörjande på el, ekoby.
Saknas kulturbyggnader.
Första intrycket – en annan fasad på möbeln, snyggare infarter.
Fräscht och fint till exempel på Vegavallen.
Utveckling vid kusten, stora bad och camping.
Ta bort den gamla husvagnen som står längs E4, där det står om Tierps Arena, Snygga
upp!
Finns många arrangemang, men folk känner inte till dem.
Tämnarån – vandringsleder, gångvägar, ridvägar, mot Strömsberg och Kyrkbyn.
Kompisleder enligt Sälensmodell
Attraktiva boenden längs Tämnarån.
Cykel- och vandringsled efter Dalälven.
Kompostering av hushållsavfall.
”tuff-tuff”-tåg mellan köpingen och Trollsjön.
Lokal matproduktion. Tillgänglig lokalt i egna verksamheter.
Stor ”j-a” återvändarfest för att locka till återvändande.

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

Bra att jobba med den, tänker framåt, fastnar inte i problem här och nu.
Saknar – att ha länets bästa skolor.
Integration – mångfaldsutveckling.

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

Beskriver utvecklingen i kommunen på ett bra sätt.
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Sista frågan –


Bra äldre boenden med bra kunskap. Bra personal till skolor och äldreboenden. Mysiga parker
där alla kan träffas. Trevliga hyreslägenheter.

Kreativiteten sprudlar i Tierps kommun. Förskola och skola jobbar med estetiska lärprocesser
så att barnen finner meningsfullt och lustfyllt lärande. Utanförskap förebyggs tidigt genom att
alla barn får utveckla sina förmågor och stärka sitt självförtroende. Tierps kommun lockar
personal av hög kompetens, och företag att etablera sig, genom att ligga i framkant på alla
fronter. Genom att vara en liten kommun har Tierp många kvaliteter som storstäder inte kan
konkurrera med. Fantastisk natur – och kulturmiljöer som kommunen tar tillvara på, tar vara
på och tillgängliggör.

Som en liten pärla på kusten! Vacker köping med småstadskaraktär. Utbyggda äldreboenden i
hela kommunens orter såväl landsbygd som tätort. Stor satsning på barnomsorg och skola. Det
är den vi bygger vår framtid med trygga barn som är hela och kan ta sig an utmaningen att
växa upp som trygga vuxna – cirkeln sluts. Ett Å-rum (Tämnarån) som sträcker sig genom
kommunen med vandringsleder/motionsleder för alla typer av intressen, rekreation och
boenden. Ett kustband med tillgänglighet för alla. Intressant presenterade bruksorter och
samhällen. Spännande utvecklingsmöjligheter för företag med närhet och kommunikationer
till omvärlden. Stor valfrihet och bredd i barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Vi har äldreboenden i olika delar av världen beroende på nya vänorter. Äldreomsorgen har
chartrade flygplan och flyger även trött personal till rehab. Förskolan har hög personaltäthet.
Det finns ingen tidspress i de kommunala jobben, utan alla gör sitt bästa och till och med det
lilla extra för att man inte behöver redovisa varje minut. Tierp är känt för att vara ett jämställt
samhälle fritt från våld. Grundskolan och gymnasium gör sitt bästa och våra elever studerar
vidare och sprider vår anda ut i världen. Studiebesök från hela världen – vill lära av oss.
Jämnställda positiva medborgare.

Kommunen myllrar av utveckling. Vi ha en levande stadskärna där butiker restauranger och
all den service som behövs samsas med en grön utemiljö som inbjuder till möten och
engagemang. Den levande stadskärnan finns inte bara i Tierp utan i alla tätorter och kärnorna
är förbundna med varandra genom cykelvägar, naturleder och dylikt. De vattenstråk vi har i
kommunen ska var tillgängliga och det går att ta sig via Tämnarån ut till kusten där
kustremsan är mer exponerad så att fler hittar hit. Fler företag etablerar sig och det finns
bostäder och kvalitativ skolgång för de som vill bosätta sig här.

Tierps kommun samverkar än mer i regionform, utan att förlora det lokala perspektivet.
Kommunen har ett mer jämlikt sätt att möta medborgarnas behov. Detta på grund av att olika
grupper av människor, friska, sjuka, arbetslösa, arbetsföra ges goda förutsättningar. Genom ett
jämlikt politiskt synsätt hålls kommunen ihop och utanförskapet byggs bort. Havslinjen,
Dalälven och Tämnarån bidrar till och utnyttjas till boendeområden vilket sporrar intresse för
inflyttning och förtagsverksamhet.
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Mohammed är kommunalråd med ansvar för skola och kultur. Centralgatan är bilfri och
”bondens marknad” dyker upp regelbundet på ett blommigt och grönt torg i Tierp. I Örbyhus
ståtar tre höghus som är så kallade passivhus. Högbergsskolan har växt och nya program är
trädgårdsinriktning och kultur/media. Hållnäshalvön har överlevt från privat exploatering och
kusten har öppnats upp för allmänheten. Kommunen växer sakta och kontrollerat. Det märks
att kommunen mår bra.

Flera är i arbete. De som invandrat finns kvar i kommunen och arbetar här. Invandrarna har
fått möjligheter att starta företag där de kan sälja sina saker på torget varje vecka. De finns de
som stickat mössor, vantar, sytt kläder. Det finns mat att köpa, prydnadssaker m.m.
Uppmuntran till försäljning på torget. Det finns små scener lite här och där som folk får
uppträda på. Gång och cykelvägar längs hela kuststräckan. Matchmaking-funktion i
kommunen där företagare kan söka den kompetens de själva inte har och som de behöver. Det
finns nya lägenheter i Hållnäs och Vendel.

Det finns minst tio olika språkgrupper inom kommunens befolkning. Kommunen har info på
flera olika språk. Skolorna har fullt med elever överallt och har nått fina studieresultat.
Kommunen ökar befolkningsmässigt ,nya bostäder har växt upp. Tåget går en gång i kvarten.
Alla i kommunen är behövda och önskade, alla bidrar till kommunens utveckling. De
offentliga rummet – utomhus, torg parker, lekplatser, arenor osv hålls i trim och folk möts
över gränser. Ensamheten har minskat – mötesplatser finns! Många tierpare har återvänt med
kunskap och kapital och skapat nya möjligheter med jobb och kompetens.

Tierps kommun är då känd för att ha Sveriges bästa skolor framförallt för barn med speciella
behov. Utbildad personal/assistenter som vet hur man bemöter dessa barn på bästa sätt och ser
till att dom får en bra start i livet. Tierps kommun är då en mycket attraktiv arbetsplats för
sjuksköterskor. Man tar hand om sin personal, kompetensutvecklar, bra lön. Ingen
sjuksköterska som börjat jobba i Tierps kommun vill sluta. Vi har äldreomsorg i olika former.
De äldre får en trygg vård på plats i hemmet istället för att bli skickade till akutsjukhus. Vi har
mindre barngrupper. Idrott och musik har större del i skoldagen. Vi har en fin
idrottsanläggning. Vegavallen har nya omklädningsrum, duschar etc. Det finns en
militärhinderbana utomhus som är till för alla. Nya fina cykelvägar finns med gatlysen.

Om 20 år kommer Tierps Arena att ha världskända artister flera gånger om året. Det kommer
att finnas flera affärer och en park för promenad. Vi har en stor turism då vi dragit nytta av
Tierps kommuns kulturarv. Det finns flera förskolor och skolor. Vi har fått ner barngrupperna
på en acceptabel nivå. Våra stora industrier finns fortfarande kvar och ger många jobb.

Det finns plats för alla. Alla behövs och står inte utanför arbetsmarknaden. Vi tar väl hand om
vår miljö och är klimatsmarta. Vi ges möjlighet till rekreation och utövande av olika
motionsformer. Vi är attraktiva för alla åldrar, små barngrupper, bra äldreboende,
kommunikationer, sportanläggningar. Vi är stolta över vår kommun och är ett attraktivt
besöksmål. Stark centralort och utvecklad/levande landsbygd.

Vi är Sveriges mest miljöanpassade kommun helt självförsörjande på el via vindkraft och
solkraft. Enbart elbilar rullar på gatorna. Extremt enkla avfallshanteringssystem gör valet att
sortera enkelt. Vi har små barn och ungdomsgrupper i förskolan och skolan. Föreningslivet
sjuder, för gammal som ung, ny i landet eller 4:e generationens bruksare. SD är ett minne
blott. Utveckla sjukvården, ge tidiga insatser och fånga upp människor med åkommor extremt
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tidigt. Alla människor i kommunen kommer i kontakt med kultur många gånger i veckan, som
utövare, som betraktare eller/och som finansiärer. Kommunhuset är en mötesplats med
välkommande atmosfär.

Flera bostäder. Mera ekologisk mat på skolor och äldreboenden. Mindre med bilar, mera
grönområden med blommor. Miljön.

Om 20 år är Tierps kommun en kommun att ”se upp till”. Vi har en förskola där
barngrupperna är anpassade efter vilka som är inskrivna, vi har utbildade, inspirerade och
driftiga pedagoger. Vi har en hög kvalité i skolan där barn som behöver extra hjälp får det. Vi
har äldrevård som är av hög kvalité, där personal har tid att kunna sitta och spela kort med de
boende. Tid att göra roliga saker med de boende, inte bara vardagliga sysslor. Turismen
blommar verkligen runt om i kommunen året om. Kulturskolan är avgiftsfri så den är
tillgänglig för alla. Företagen har ökat i kommunen. Tierps arena har utvecklats ännu mer,
stora artister kommer under sommarhalvåret. Vi har engagerade medborgare som är
intresserade av kommunen.

14

