Dialogkaféet besöktes av 32 ungdomar och demokratiberedningen och kommunfullmäktige
representerades av sju politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under
kvällen. Fyra bord fylldes med åtta-tretton personer och två politiker per bord.
Frågorna vid detta dialogkafé, som endast var öppet för fritidsgårdens besökare, var något
förändrade från frågorna vid de allmänna dialogkaféerna med medborgare och dialogkaféerna
med anställda. Barns och ungdomars synpunkter har inte funnits med i de olika underlag som
förslaget till visionsdokument vilar på. Det har därför varit viktigt i arbetet att börja från
början och inte utgå från att ungdomarna har läst förslaget.
De flesta av ungdomarna som deltog på detta dialogkafé, har redan svarat på (eller kommer
att svara på) andra frågor runt visionen som rör nutid och framtid och som lärarna på
kommunens skolor samlar in. Detta insamlingsarbete görs i alla klasser på alla kommunens
skolor.
Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen!
Demokratiberedningen

Grupp 1
Livsarena
 Bra skola
 Schyssta vänner
 Inget våld – man hälsar på varandra
 Bra bostadsområde
 Jobb
 Barn och unga ska vara delaktiga
 Sluta förstöra saker
Affärsarena
 Integrerat samhälle
 Trygga barn
 Vara kreativ
Utvecklingsarena
 Cykelbanan till golfen klar
 Sänka skatten för de som har lite pengar
 Tennisplanen rustas
 Läktare i gymnastiksal
 Fler nattvandrare
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Grupp 2























VIKTIGT att alla känner sig välkomna och trygga.
Skolan ska rustas upp!
Rusta upp idrottshallen och badet.
Fler nattvandrare och poliser.
Ha fritidsgården öppen alla veckodagar (helst varje fredag).
Kulturhus med dans och musik.
Ett café som är öppet året om.
Gamla tennisbanan görs om till parkour- och skateboardbanor.
På isrinken är det på sommaren en agilitybana.
Varför fick inte alla vara med och bestämma om torget?
Man borde få prao i skolan.
Fler affärer (t ex ICA Maxi, IKEA, klädaffärer, fritidsbutik)
Renovera hela Örbyhus.
Muddra Vendelsjön.
Mer reklam för Vendeltiden.
Turister kommer inte komma hit om vi inte tar tag i det.
Det finns inte så många jobb eller jobb med bra lön – åtgärda.
Fult med ogräs på kullar – åtgärda.
Finns inga cykelvägar eller trottoarer i Vendel/Örbyhus – åtgärda.
Mer sopsortering.
Ta hand om de äldre.
NN på Ica är snäll och social. Hen kan bli rektor.

Grupp 3
Livsarenan
 Trygghet: - Boende, Socialt, Ordning, Bra skola
 Snabbt från idé till handling (t ex vid nybygg där det står att det skulle varit klart redan
2012, men fortfarande inte är det, eller cykelvägsbygget som avbröts och nu bara går
till macken)
 Cykelvägar
Affärsarenan
 Enkelt att starta eget - stöd
 Låg arbetslöshet - det är en viktigt förutsättning att det är bra utbildning. Likvärdig
utbildning mellan alla skolor och bra stöd.
 Möjlighet att pausa i skolan – för att komma igen senare. Vuxenutbildningen är viktig
för det måste finnas både en andra och en tredje chans. Viktigt för att minska
arbetslösheten.
Utvecklingsarenan
 Miljön blir viktigare men vi märker inte av det. Vi behöver få hjälp för att fatta det.
Rådgivning inom miljö behövs och skolan behöver ge kunskap inom miljö. Hot – ”att
ingen gör något”, det kan krascha drömmen om framtiden. En liten förändring nu kan
göra att det reder ut sig med tiden.
 Invandring/integration – viktigt med debatt. Antalet människor som behöver lämna
sina hem/sitt land ökar i hela världen. Vi måste prata om det, annars blir det bråk. Alla
behöver bli mer förberedda, så det inte blir så stor skillnad.
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Grupp 4
Livsarenan
 Fräscht och rent i skolan och på orten
 Bredband är jätteviktigt
 Upptåget bra för att åka till roligheter och kul saker
 Ställen att hänga på
 Ridhus
 Bättre fotbollsplaner
 Viktigt att få välja gymnasium
Affärsarenan
 Badhotell vid Knypplan, det gamla stenbrottet
 Formula off-road i grustaget i Vendel – skulle locka besökare
 Crossbana
 E-sportarena
 Gamingcenter
 MMA
 Tractorpulling
Utvecklingsarenan
 Bättre bussar på kvällen
 Bussen till Vendel – byt ut mot linbana
 Nyinflyttade hälsas välkomna med en stor välkomstfest
 Välkommenskylt i neon vid stationen
 Cykelvägar (är ett skämt idag när cykelvägen bara går till macken)
 Biogas som bussbränsle

– omfattar: Bra liv. Stolthet. Plats som är bra att växa upp i och att bo i. Bra
skola och möjlighet till den utbildning man vill ha. Alla ska känna sig delaktiga i samhället.
Inflyttare ska känna sig välkomna. Trygghet. Fritidssysselsättningar och kultur.
Livsarenan – Vad är viktigast för dig?
-

Älskar Örbyhus
Bli ingenjör
Bra skola
Kompisar
Bra bostadsområde.
Inget våld – man hälsar på varandra.
Bra kompisar.
Bo med sin familj.
Visa respekt.
Jobb – för försörjning. Ha så att det räcker.
Plats att bo på och växa upp på.
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-

Trygghet
Alla välkomna.
Fritidssysselsättning
Skolan – mobbarna ska byta skola istället för tvärt om.
Trygghet: inte så mycket folk, mindre och bra kontakt med människor,
umgänge/socialt.
Hus och lägenheter.
Stark centrumort spiller över på andra orter.
Billig kollektivtrafik.
Bra skola med nära kontakt med lärare i skolan – Viktigt.
Fritidssysselsättning för barnen.
Bra internetuppkoppling.
Gymnasiet nära, kunna ta EPAn dit.
Viktigt att kunna välja bostadsort, utbildning, jobb m m.
Snickarutbildning
Tåget är viktigt, finns buss också men dåliga turtider. Tåget bra när man vill åka och
ha roligt i t ex Uppsala.
Känns som hemma, ”vi är ju här”.
Fokus på Tierps köping jämfört med resten av kommunen -ändra.
Stall och ridhus i Örbyhus, plats för stall vid nybygge.
Skate-bana, crossbana, mopedmuseum, e-sportarena.
Utegym vid tennisplanen (ta bort tennisplanen).
Vänner, hänga hemma.
Ha poliser i närheten, ta hand om buset, sen bort.

Livsarenan – Hur skulle vi kunna göra för att komma dit/för att det ska bli så?
-

Man ska sluta förstöra saker.
Man kan få grejor man vill ha.
Mer frihet.
Vuxna vet så mycket. Barn och ungdomar måste få vara med och säga vad man tycker.
Trygghet – vara med mina bästa kompisar
Man får göra det man vill.
Vill bo kvar.
Mer poliser som åker runt.
Mer nattvandrare.
Bra plats att växa upp i.
Bättre lärare.
Längre raster.
Skolan behöver rustas upp, nya möbler.
Börja senare.
Renovera duscharna (idrottshallen).
Idrottshallen dåligt städad.
Duscharna på badet också dåliga – åtgärda.
Välkomna nya elever, någon är med den nya eleven.
Många fulla, fler nattvandrare. Nattvandrare på helger.
Bilar som kör runt.
Lampor trasiga.
Fritidsgården öppen på lördagar.
Kulturcenter – teater, musik, dans.
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-

Ungdomscafé
Innebandy, borde ha tjejlag.
Bio
Behövs en hundrastplats.
Agilitybana för hundar på isrinken.
Göra om tennisbanan till något annat, parkour- och skateboardbana.
Fult i vårt samhälle. Varför fick inte alla vara med och tycka till om torget?
Mer kontakt med olika arbeten, mer information.
Borde finnas ett köpcentrum.
Bättre café – stort sortiment.
Jakt- och fiskeaffärer.
Typ ett ICA Maxi.
Renovera hela Örbyhus.
Rusta kommunens byggnader.
Mer parker och häckar och fontäner.
Hus och lägenheter, ridskola.
Muddra Vendelsjön.
”Sätta igång. Nu!” – snabbt komma igång med t ex byggen, cykelvägar.
Man kämpar och jobbar arslet av sig.
Behöver pengar – arbeta.
Gå utbildningar.
Bra vägar för streetrace.
Ta bort vapenlicenser.
Starta egen verksamhet.

– omfattar: Ska vara lätt att driva företag. Många företag så det finns många
jobb. Bra service och bemötande. Många turister kommer hit. Entreprenörskap och kreativitet
(påhittighet)
Affärsarenan – vad är viktigast för dig?
-

Bra idéer, vara kreativ.
Integrerat boende/samhälle.
Betyg
Trygga barn
Ica öppet längre.
Örbyhus slott
Mer reklam för Vendeltiden.
Barnen målar busskurerna.
Bussarna anpassar man till tågen. Dåliga bussförbindelser till Vendel – åtgärda.
Enkelt att starta eget. Stöd och hjälp i början.
Likvärdiga skolor i kommunen, viktigt för att man sen ska få jobb.
Mer stöd till elever med behov.
Möjlighet att pausa i skolan och komma igen senare. Grundskolan/gymnasiet.
Mindre viktigt att stanna kvar än att åka iväg och jobba någonstans. Men man vill
kanske komma tillbaka.
Viksta veteranmarknad – bra
Örbyhus marknad – bra att kunna köpa godis
Gravhögarna i Vendel
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Affärsarenan - Hur skulle vi kunna göra för att komma dit/för att det ska bli så?
-

Finns inga jobb här - åtgärda
Apotek hit
Inga vuxna bemöter bra. Mer sociala med varandra (NN på ICA go)
Finns inga cykelvägar i Vendel och trottoarer
Ogräs på kullarna
Vid stenbrottet ska finnas ett hotell (trampolin och bad) vid Knypplan
Fritt wifi i Örbyhus (hela)
En bra crossbana
Formula offroad i grustag i Vendel
Traktorpulling
MMA-arena
Få tillbaka ?? –festivalen
Flygraka i Vendel
Linbana mellan Örbyhus och Vendel

– omfattar Fler invånare på alla orter i kommunen. Miljö och
hållbarhet, nu och för kommande generationer. Bostäder för unga, för stora och små familjer,
för äldre. Snabba kommunikationer (tåg, bussar, cykelbanor, vägar)
Utvecklingsarenan – Vad är viktigast för dig?
-

Cykelbanan behöver bli klar till golfen
Sänka skatten för de som har lite pengar
Tennisplan behöver upprustas
Läktare i Örbyhus idrottshall
Fler nattvandrare
För hög skatt. Fattiga ska betala mindre skatt. Fler ska skänka pengar. Mat till barnen.
Miljö – hållbarhet
Sopsortering
Fixa skylt i Vendel
Tierp får allt, ingen bryr sig i Vendel
Bättre skolmat, lagad lokalt.
Bättre möbler i skolan.
Snabbmatsrestaurang i Örbyhus.
Ny mack i Vendel.
Biodiesel av rapsolja.
Billiga bostäder, ska finnas kök, toalett och säng.
Nya EPA-regler. Miljöproblem idag att man måste köra på varvstoppet i 30km/h med
EPAn, det drar mycket mer bränsle.

Utvecklingsarenan - Hur skulle vi kunna göra för att komma dit/för att det ska bli så?
-

Bygga hus i Vendel ej lägenheter
Bygga lägenheter i Örbyhus
Miljöfrågor är inte närvarande – ”vet inget”. Miljörådgivning behövs, särskilt i skolan
är det viktigt. Att ingen gör något blir ett hot.
Invandring/integration – viktigt med debatt
Bygga hus i Örbyhus – vi har entreprenörer här.
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-

Biogasproduktion – för drivmedel, vi kan ha fler bussar.
Samåka, åka kollektivt, gå.
Köpa ekologisk mat.
Mer cykelvägar – överallt längs vägarna.
Göra klart cykelvägen som nu bara går till macken.
Jättestor neonskylt.
Beachfest vid Vendelsjön.
Grannar säger välkommen. Inflyttningsfester.
Bättre miljö på skolan, mer färg på väggarna.
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