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Under hela perioden för medborgardialog om ny vision för Tierps kommun, 20 februari till 16
april, låg en enkät öppen på kommunens hemsida. Enkäten fanns också att tillgå i pappersform på kommunens bibliotek samt i kommunhuset reception. Enkäten trycktes också som
helsida i gratistidningen Norra Uppland vecka 12.
Totalt har 67 personer besvarat enkäten. Av dessa är 43% under 40 år och 57% över 40 år. En
klar majoritet av de svarande är kvinnor, 61%. 24% är män och 15% har svarat ”Hen” eller
inte uppgivit sin ålder. I Örbyhus finns de flitigaste enkätsvararna.

I enkätsammanställningen redovisas samtliga svar som inkommit, dvs både digitala svar och
svar på pappersenkäten. Den digitala enkäten fanns i två versioner, dels en kortare och dels en
längre för de som läst förslaget till vision och direkt vill kommentera det. Pappersenkäten
innehöll samma frågor som den kortare digitala enkäten.
Pappersenkäten och den kortare digitala
enkätens frågor

Den längre digitala enkätens frågor

Sidan

A. Hur är det i Tierps kommun när det är som bäst?
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B. Hur vill du att det ska vara och se ut i
Tierps kommun om 20 år?
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C. Vad skulle man kunna göra för att nå dit?
Vad skulle en liten åtgärd kunna vara, som vi
kan göra just nu? Vad skulle en större och
modigare handling eller åtgärd kunna vara?
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D. I "en tillbakablick från framtiden" beskrivs
Tierps kommun år 2030 - stämmer den
bilden med hur du vill att det ska vara? Om
inte beskriv varför.
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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.
E1. Livsarenan – Vad är viktigast för dig?

17

E2. Livsarenan – Vad skulle en liten handling
eller åtgärd kunna vara som vi kan göra just
nu? Vad skulle en större och modigare
handling eller åtgärd kunna vara?
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Forts
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Pappersenkäten och den kortare digitala
enkätens frågor

Den längre digitala enkätens frågor

Sidan

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.
F1. Affärsarenan – Vad är viktigast för dig?
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F2. Affärsarenan – Vad gör oss attraktiva?
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F3. Affärsarenan – Vad skulle en liten
handling eller åtgärd kunna vara som vi kan
göra just nu? Vad skulle en större och
modigare handling eller åtgärd kunna vara?
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Utvecklingsarenan – omfattar fler invånare
och en hållbarhet för kommande
generationer. Det handlar om bostäder och
boendemiljöer, tillgänglighet, service och
miljömedveten utveckling.
G1. Utvecklingsarenan – Vad är viktigast för
dig?
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G2. Utvecklingsarenan – Hur tillgodoser vi en
hållbar utveckling när vi blir fler?

21

G3. Utvecklingsarenan – Vad skulle en liten
handling eller åtgärd kunna vara som vi kan
göra just nu? Vad skulle en större och
modigare handling eller åtgärd kunna vara?
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H. Annat du vill bidra med till den nya visionen?
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I. Var bor du?

25

J. Ålder?

25

K. Kön?

25

Svaren i denna sammanställning är inte värderade, utan samtliga enkätsvar har tagits med.
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A. Hur är det i Tierps kommun när det är som bäst?.
Lummigt och grönt med strövtåg längs vattnet på sommaren. Fina isar och skidspår på
vintern. Skolor med små klasser där alla barn får bli sedda. Alla känner alla, alla tar hand om
varandra. Det är charmen med mindre orter och landsbygd.
Närhet till havet, bad och fiske. Närhet till skog och natur. Närhet till Gävle, Uppsala,
Stockholm och Världen(Arlanda)
När Bennys har öppet länge, när det är sommar. När bussarna går ofta till Örbyhus/Tobo
Det är bäst när bussarna går ofta, när man inte behöver vänta i e och en halv timme på nästa
buss.
När bussarna går ofta ÖVERALLT.
När bussarna går oftare till tillexempel Tobo, Örbyhus, och när det inte ligger hundbajs
överallt.
Det finns fungerande barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, åldringsvård - något vi är
stolta över. INTE förvaring av barn/gamla! Det måste satsas på dessa grupper. Finns det
tillräckligt med vuxna när barnen är små, i skolan kommer vi att få trygga medborgare. Inga
stora kostnader för tonåringar som inte fått tillräckligt med stöd i skolan! Att det ska se
hemtrevligt ut när man kommer till Tierp - kanske redan vid rondellen vid E4:an.
Planeteringarna i köpingen är oerhört vackra! När det finns många olika typer av
mötesplatser, träningsmöjligheter, cafeer, bibliotek, fina butiker
Fler hyresrätter i låghus med uteplatser. Större utbyte av affärer med billigare kläder och skor
för vuxna och barn tex H&M, Cubus, Kapp-Ahl t.e.x. Hundlekplats för träning och
kursverksamhet driven av förening. Att kommunen hjälper till med kostnad staket inne i Tierp
vilket inte gjordes i Örbyhus. Utomhuscaféer. Större Lekplatser och naturområden. Pub och
bar. 4H-gård som alltid är öppen och Allaktivitetshus-Kulturhus
Sol och hav och enskildhet men ändå nära större städer med de positiva i det.
Allt fungerar som det ska (vägar, service, skola osv), och man kan njuta av evenemang,
naturen, mm.
Det är tyvärr inge bra alls........
När vi kan få sommarjobb.
När polisen prioriterar rätt saker tex knark. När vegetarianer tvingas äta kött som vi köttätare
tvingas äta vegetarisk mat i skolan
Det händer inga grövre brott.
När det är tyst på slumungarna
Det är OK. Inget mer än det.
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Killarna i Tierp <333333333
Aldrig
Det är okej när man slipper veta att man bor i Tierps kommun.
Att vi får ätbar mat nån gång i månaden eller så.
Vet inte, inget man tänker på.
Vet inte
Bra, säkra skolor för barnen där de lär sig det de behöver för framtidens studier, rikligt med
fritidsaktiviteter i bra/fräscha lokaler för barnen att välja mellan, bra kommunikationer mellan
kommunens olika orter/byar, intressant köpcentrum i centrala samhället, lättillgängliga
faciliteter för alla
En kommun där alla medborgare känner sig trygga samt har tillgång till grundläggande
infrastruktur- och samhällsservice oavsett vart man bor.
När alla har lokal tillgång till samhällets basfunktioner
Städat o snyggt på gatorna. Och en fungerande samhällsbyggnad, och bra förutsättningar för
fritid.
Välkomnande, trevligt och miljövänligt!
En hög känsla av samvaro. När det satsas på skolor och kollektivtrafik.
Alla kommundelarna lever. Hyreshusen i Karlholm, Skärplinge, Söderfors och Örbyhus hyrs
ut istället för att rivas. Det finns bra bussförbindelser mellan de olika kommundelarna som gör
det möjligt och bekvämt att bo var som helst i kommunen. Kommunen ser till att
kommersiella lokaler blir uthyrda och använda så att de stora skyltfönstren fylls med
produkter istället för att gapa tomma. Grönytorna inne i samhällena får vara ifred så att
samhället ser öppet och trevligt ut. Nybyggnationer sker varken på grönytor inne i samhällena
eller på åkermarken runt omkring. Jordgubbsodlingar, potatisåkrar och betesmarker och skog
omger samhällena eftersom landsbygd inte bara producerar nyttigheter utan också ger
arbetstillfällen. Arbetstillfällen skapas också på kringliggande orter, inte minst genom
offentlig sektor med t ex distriktssköterskor, folktandvård, BVC och hemtjänst på alla orter.
Alla tätbebyggda orter har tillgång till service som livsmedelsaffär, post, apotek och förskola
vilket gör orterna attraktiva för inflyttande. Upptåget är mycket bra, vi är alla så nöjda med
Upptåget. Bussförbindelser till och från Tierp som är synkroniserade med Upptåget gör att
alla kommundelar och också landsbygden kan leva. System med matarbussar från
omkringliggande landsbygd till de stora busslinjerna minskar behovet av att ha bil i
glesbygden, och minskar också behovet av parkeringsplatser i Tierp. Det blir inte dyrare med
matarbussar än att bygga parkeringsplatser i centrala Tierp som dessutom förfular samhället.
Sommar och vackert väder. Ingen snö så man behöver reta sig på den snöröjning som inte
fungerar.
När solen skiner.
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Politiker som lyssnar på oss i skolan. Politiker som är ute i samhället och har kontinuerlig
kontakt med arbetsplatser. Alla barn får de resurser de behöver och har rätt till i skolan.
Som boende: tillgång till vård, vägar, vatten mm som fungerar. Som pedagog: lön värdig mina
arbetsinsatser och utbildning och benägenhet till utveckling, respekt från politiker och ledning
för mina och arbetskamraters kunskaper och arbetsinsatser, arbetsro för lärare och barnen
liksom tillgång till elevvård (skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagoger och
elevassistenter liksom i övrigt utbildad personal). Funktionsdugliga lokaler, städ, vaktmästeri
allmän skötsel av lokaler och skolområdet, tillgång till fungerande teknologi och material i
den mängd som krävs för en hel klass liksom lärare.
Ingen storstadsstress finns, det är landsbygd på riktigt trots att det inte är mer än 1 timmes
färd från Uppsala och 2 från Stockholm vilket gör att det är lätt att nå arbete, nöjen och
umgänge. Fina naturupplevelser finns det gott om och Vallonbruken plus Hållnäshalvön med
sin vackra kustremsa och småjordbruk är underbart att få njuta av.
Alla är nöjda och glada.
När fabriker inte läggs ner. När affärer och näring inte flyttar från kommunens mindre orter in
till Tierp. När kollektivtrafiken fungerar som den ska, och turer inte skärs ner på och dras in.
Tryggt, låg arbetslöshet samt en stor modell av ett brunnslock från Tierps Järnbruk vid
infarterna, åtminstone från E4:an, men helst alla infarter.
Alla har tillgång till kommunens service.
När allas röster hörs. När alla orter runt omkring också är med. Helheten.
Bra allmänna kommunikationer. Bra och välfungerande bibliotek med generöst
öppethållande. Bra möjligheter till friluftsliv och idrott och motion, badhus, skidspår. Livligt
kulturliv till exempel teaterföreningar, konstrunda bruksmiljöerna. Stöd till tävlingsidrott –
volleyboll och för min del orientering.
Öppenhet, kultur och mångfald, mer genustänk i allt behövs, vilken konst som köps in och i
skolan) Fokus på utbildning.
Att det finns bra kommunikationer – bussar även på helger och lov. Att det finns bra och
billiga lägenheter fler möjligheter, olika boendeformer för äldre, träningsmöjligheter i mindre
orter med bra elljusspår, simhall etc.
Skärplinge på sommaren
När man är på biblioteket, Bada, varmt
Gemytligt med ett starkt civilsamhälle. Samarbetsinriktat mer en konkurrensinriktat.
Någotsånär
Det är bra för jag är på multiarenan då.
Att det finns bibliotek och att det finns bad och idrottshallar
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Att det finns bad
När upptåget går som det ska, upptåget är det bästa med Tierps kommun.
Gott om parkeringsplatser vid tågstationen (erbjudande att parkera vid kommunhuset ser jag
som ett stort skämt)
Generösa öppettider biblioteken och simhallarna. God personaltäthet i barnomsorgen,
skolbarnomsorg och äldreomsorg. Goda möjligheter att åka kollektivt även till mindre orter.
Bra kommunikationer för alla även för dom som inte bor i närheten av upptåget. Bussarna
från Vendel går bra men bussbyte i Björklinge gör att dom flest väljer att ta bilen i stället. Det
går inte att lita på att det fungerar. Kommunen borde se till att påverka detta som är ett stort
problem för oss som bor i Vendel, folk väljer att flytta närmare istället.
Helst ett bilfritt centrum, affärsgatan en gånggata där man heller inte cyklar utan drar cykeln.
Mittemot ICA ett enkelt café där man kanske kan kunde ses när man handlar, fler bänkar och
samlingsplatser.
Här i Norduppland är det mest snösäkert i hela Mälardalen, där det i hela Sverige är de flesta
skidåkarna finns många fler än fotboll och ishockey totalt. Då är det dåligt av Tierps kommen
att inte utnyttja detta. Vegavallen har varit ett populärt ställe att åka till. Men nu har det blivit
sämre och sämre framförallt att skogen växer över och igen spåret. Då skulle Tierp bli bättre
om man brydde sig i detta.
Det har varit bra med att vi har haft rimliga taxor inom barnomsorg, vatten och sopavgifter,
äldrevård. Och att vi fick ett badhus i köpingen är toppenbra!
Välfärd utan vinst! Mer arbetet för hållbar utveckling och bättre miljö. Sex timmars arbetsdag
(ingen jobbar heltid). Hem för hemlösa (ingen ska behöva sitta på gatan). Bättre och billigare
kollektivtrafik. Bussar och tåg drivan på miljövänliga bränslen. Bättre och större
flyktinmottagningar. Ge flyktingar som kommer hit ett gott bemötande. Medborgarlön till
alla, detta lede till ett bättre Tierp för alla!
Att skattepengarna fördelas mera ute i orterna. I Tierp byggs nya badhus, gymnastikhallar
osv. Medan andra orter dras med 100-åriga gympahallar med mögelproblem. Pengarna måste
delas bättre. Varför ska vi alltid åka till Tierp. Även tierparna kan åka till andra orter i
kommunen för att utnyttja hallar. Gatorna måste åtgärdas ute i orterna, inte bara i Tierp.
Kommunen verkar bara vara en enda ort.
När det är som bäst är när man slipper bli förbannad på kommunen. Sen är det när solen
skiner på Hållnäs halvön.
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B. Hur vill du att det ska vara och se ut i Tierps kommun om 20 år?
Fortfarande grönt och lummigt. Ängar och rekreationsskogar inkilade i de växande tätorterna.
Mer skapade vattenmiljöer i tätorterna, de naturliga vattenmiljöerna är värnade och bitvis
tillgängliggjorda. Vi har skolor med små klasser och hög kunskapslust hos eleverna.
Undervisningen sker till stor del utomhus i naturmiljöer i direkt anslutning till skolorna.
Förskolor och ålderdomshem är integrerade, broar byggs mellan generationerna.
Ålderdomshemmen är varierade med allt från småhus för dem som kan och vill klara sig själv
till större komplex med egna rum för dem som behöver mer vård. Utsikt mot förskolornas
lekområden, gemensamma utrymmen och aktiviter med förskolorna.
Levande landsbygd, hela kommunen lever.
"Det ska vara LOKAL-odlat så mycket som det bara går i den mat som lagas och serveras
inom de kommunala verksamheterna. Gärna cykelväg mellan Tierp och orterna runt omkring
(även de lite längre bort exempelvis Örbyhus, Månkarbo). Större personal täthet inom diverse
kommunala verksamheter exempelvis förskola, äldreomsorg. Gärna lite nytänk vid byggande
av lägenheter, (exempelvis som nybygget i Österbybruk), billigare bostäder (det är fortfarande
en kommun på landet, inte grannkommun till Sthlm), Bredbandsutbyggnad (man ska inte
straffas för man väljer att bo på landet),"
Då hoppas jag att det är finare på gatan inte en massa äckliga alkisar som är ute sitter på
bänkarna. Att bussarna ska gå ofta överallt
Då ska det vara bättre miljö, det ska inte vara massa alkisar som sitter ute på bänkar och
dricker.
Bussarna ska gå ofta överallt, sen att det inte ska sitta så mycket alkisar ute, dem kan vara lite
skrämmande ibland. Det ska finnas fler ställen man kan sitta ute och umgås vid, t ex en park.
Och flera caféer skulle vara mysigt.
Att alkisarna är borta från gatorna och bänkarna och att det finns mer hundbajspåsar som sitter
uppe så det slipper ligga hundbajs överallt.
Som fråga A, alltså en levande kommun med mycket att göra och bostäder för icke rika
människor-hyresrätter. Hålla kvar ungdomarna i kommunen med tillfälle till lägenhet, jobb
och fritidsaktiviteter. Caféer utomhus och inomhus"
Närheten till naturen, mer kollektivtrafik mer aktivt liv i de mindre "orterna " i kommunen
Större livligare attraktivt
Kraterhål eller mycket bättre
Det ska bli lättare för ungdomar att få sommarjobb, få synas och höras och hitta på roliga
aktiviteter.
"Flera rondeller på landsbygden så det underlättar trafiken. Asfaltera fler grusvägar"
Bättre och mer utrustad skola. Om det finns någon/några på skolan med diagnos AD-HD och
andra diagnosser så ska lärarna vara utbildade för att veta vad dem ska göra om det inträffar
en händelse p.g.a diagnosen. Fler poliser och mindre brott
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Som Dubai
En urmuddrad Vendelsjö, igenlagda potthål på vägarna
Vet inte, jag ska inte bo här om 20 år.
Finare
Rädda Vendelsjön !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bättre än vad det ser ut nu.
Hyresbolagen tar sitt ansvar med mer skötsamma hyresgäster. Många har grannar som gör
dom otrygga utan att värden tar sitt ansvar. Polisen åker fram och tillbaka till Söderfors
dagligen. Tänkte i första hand på ägaren av "skogsgårdarna"
En trygg och tillgänglig kommun
En trygg kommun med god lokal tillgång till arbetstillfällen och samhällsservice
"Att Tierp växer med bostäder o invånare med bra service o affärsverksamhet. Samt bra
fritidsinrättningar."
Öppet klimat, bra service, goda kommunikationer för pendling, lätt att ta sig till
naturområden, kulturevenemang och så vidare.
Biltrafiken har minskat på grund av utbyggd och gratis kollektivtrafik som täcker större delen
av kommunen. Upptåget fungerar lika bra som det gör nu men utan förseningar eftersom
underhållet återupptagits. Alla hyreshus i de olika kommundelarna är uthyrda och nybyggda
bostäder finns jämt fördelat i de olika orterna. Det är enkelt att bo i Tierp med sin tillgång på
billiga och bra bostäder, Upptåget och bussförbindelser och sin närhet till Uppsala/Stockholm
och Gävle. Alla affärslokaler är upptagna och servicen utbyggd så invånarna inte behöver åka
långt för att komma till vården, skolan eller affären. Bygg ut åldringsvården så alla som vill
och behöver får komma på institution. Landsbygden lever. Kommunen värnar om
centralortens utseende och har rivit den fula sporthallen vid Centralskolan, bygger inga
parkeringsplatser inne i samhället utan kör invånarna med buss från omkringliggande orter
och byar.
"En rättvis fördelning av resurserna i kommunen så att alla kommundelar kan leva vidare och
invånare i kommunen har likvärdiga villkor oavsett var i kommunen man bor. En god omsorg
både när det gäller förskola, skola och äldrevård.Bra kommunikationer."
"Bättre kommunikationer med anslutande bussar även till regionaltåg från Tierp. Buss ut på
landsbygden för ungdomar och ej bilburna, gärna den varianten där man ringer efter buss eller
annan ny lösning. Vissa omdragna rakare vägar som gör infrastrukturen bättre. Lätt för
företag att etablera sig. Fortsatt bra närservice (som jag anser att det är i Skärplinge redan nu).
Turismutvecklingen på en bra (ej hysterisk) nivå. Kvalitetsturism ska det vara, inte stirriga
påhitt för att locka hit massor av folk."
Fler parker, dammar och vattendrag (Tierps köping), fler bostäder av alla slag. Fler butiker,
restauranger, caféer, affärsgalleria. Snyggare centrum med blommor planteringar. Nu ser det
väldigt trist ut i Tierps köping. Fler lekparker i centrala Tierp.
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"Att Tierp är en intressant plats för folk att bo på. Att den hela tiden pågående
centraliseringen inte har flyttat in hela Tierp till Uppsala. Att man ska kunna åka kollektivt
var man än bor i kommunen, och att kollektivtrafiken ska vara gratis."
Trygga äldreboenden, låg arbetslöshet, trygga skolor med många vettiga vuxna samt en stor
modell av ett brunnslock från Tierps Järnbruk vid infarterna, åtminstone från E4:an, men helst
alla infarter.
"Bättre kommunikationer (miljövänliga alternativ). Utbyggda cykelvägar. Att det finns
sysselsättning och bostäder för våra innevånare. Att turismen lockas hit till flera delar av vår
kommun och att det finns boende för dom. Det ska finnas mer aktiveter att välja på, tex större
badhus, bowling, caféer. Mer som har öppet efter kontorstid."
Fortsatt stöd och utveckling av ovanstående (kommunikationer, bibliotek, friluftsliv, motion,
badhus, skidspår, kulturliv, tävlingsidrott). Bra äldreomsorg och skola i kommunal regi.
Enskilda ska inte berika sig på kommunala medel. Bra bostäder av olika typer. Kommunägda
Tierpsbyggen borde kunna ha lägre hyror.
Ännu bättre kommunikationer till Uppsala, Gävle och Stockholm. Mer och upprätthållande av
den kultur som finns.
Att det finns bra kommunikationer – bussar även på helger och lov. Att det finns bra och
billiga lägenheter fler möjligheter, olika boendeformer för äldre, träningsmöjligheter i mindre
orter med bra elljusspår, simhall etc + att det ska finnas gott om jobb för alla åldrar.
Det ska finnas ett utebad i Skärplinge
Tiggarna utanför ICA ska få ett jobb. Lärarna ska få det bättre. Pensionärerna ska få bättre
äldrevård.
Fortsatt satsning på kollektivtrafiken och infrastrukturen. Förutsättningar för en omställning
om/när industrierna tappar mark. Mer kreativitet för utveckling
Bättre
Finare
Att det ska finnas klädesbutiker
Mindre barngrupper på dagis. Mindre skolklasser. Man ska lagas in egen mat på
ålderdomshemmet, dagis och skola. Maten och köket är två jätteviktiga saker tycker i alla fall
jag. Ekologiskt och närodlat såklart!
Mindre barngrupper i förskolan och på fritids!. Större golvyta per barn i förskolan och på
fritids. Mer grönska i centralorten (Tierp har ju rykte om sig att vara fult). Järnvägsstationen
ska vara öppen och välkomnande för resande.
En levande landsbygd med fungerande kommunikationer skolor och barnomsorg. Även att
lanthandlare, mackar, idrottsanläggningar m.m inte behöver läggas ner.
Fråga allmänheten om de kan tänka sig att bidra med hjälp att som nu på våren plocka skräp
och dylikt, så trist att se eländet. Annonser håll vårt kära Tierp rent!
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Av vilken anledning skulle folk flytta hit och bo här? Vad finns det som är unikt och bra här?
Detta måste kommunledningen tänka över. Vi flyttade hit 1997 bl.a för skidåkningens skull
men nu funderar vi på att flytta härifrån.
Att det ska finnas plats för dom äldre på boendena och att det är nära till hemhjälp och en
återvinningsstation i Tierps köping.
Det som jag skrivit på punkt 1 (Välfärd utan vinst! Mer arbetet för hållbar utveckling och
bättre miljö. Sex timmars arbetsdag (ingen jobbar heltid). Hem för hemlösa (ingen ska behöva
sitta på gatan). Bättre och billigare kollektivtrafik. Bussar och tåg drivan på miljövänliga
bränslen. Bättre och större flyktinmottagningar. Ge flyktingar som kommer hit ett gott
bemötande. Medborgarlön till alla, detta lede till ett bättre tierp för alla!), men jag vill förstås
att det ska ske snarast möjligt inte om 20 år.
Det måste röjas och städas upp i samhällena. Sly och annat. Hjälper inte att röja en gång och
tro att det räcker i 15-20 år. Det kommer ju så mycket ny arbetskraft till kommunen. Använd
den till att röja och hålla snyggt. Det behövs ingen särskild lön. Den får dom ju redan från
kommunen.
Det skall vara en levande landsbygd med skolor för alla, service, sen att vi har politiker som
förstår hur samhället fungerar, men om det blir för många som är med och bestämmer för att
bli arvoderade. Åk utanför i kommunen, träffa folk på ICA. Konsum, fråga hur de tycker om
ditt och datt. Man får inte glömma vem man jobbar åt.
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C. Vad skulle man kunna göra för att nå dit? Vad skulle en liten åtgärd kunna
vara som vi kan göra just nu? Vad skulle en större och modigare handling eller
åtgärd kunna vara?
Åtgärdsplaner med tydliga mål om vad som ska uppnås årligen vad gäller skapande och
värnande av vatten, rekreationsskog, tätortsnära natur mm för att få till stånd en god bebyggd
miljö och en bättre folkhälsa. I den långsiktiga planeringen placeras skolorna i utkant av
tätorterna eller i anslutning till en grön kil för att ha närhet till naturområden, likaså
förskolorna och ålderdomshemmen. En liten åtgärd att börja med nu är gemensamma aktiviter
för ålderdomshem och förskolor, exempelvis 4H-gårdens djur som de kan ta ut till olika
platser.
Satsa på utbyggnad och förbättring av infrastruktur inom kommunen. Jobba för bättre
kommunikationer till Gävle och Uppsala. Dessa städer kommer alltid att vara "Stan" för oss,
Tierps som centralort kommer aldrig att kunna konkurrera med dem.
Höja skatten, om pengarna går till rätt saker (o inte dyra konstverk)
Fixa det.
Vet inte.
Öppna café och fixa en park
Sätt upp fler hundbajspåsar och se till att det finns där.
"Tillgodose ungdomar sysselsättning och möjlighet till jobb. Hundlekplats för träning och
kurser. Stor lekplats för barn. 4H-gård eller liknande med mindre skal, olika djur och
verksamhet.”
Decentralisera från Tierp de positiva och inte bara de negativa.
Inte mycket det görs redan mycket
Sluta vara dåliga
Flera aktiviteter för ungdomar, Subway och McDonalds
Sluta bygga gångvägar/cykelvägar
Bättre utbildning. Och höja lönen för alla lärare.
Hitta olja
Muddra ur Vendelsjön och lägsta igen potthålen
Flytta.
Bygg om
Muddra Vendelsjön!!!!!!!

12

Vet inte riktigt, men att fler tar ställning till kommunen och hjälps åt att göra något.
Kommunen måste satsa på att få mer företag att starta i kommunen
Satsa på landsbygden!
Utveckla landsbygden och bygg bostäder till exempel vid det natursköna ängskärsområdet
som ligger geografiskt nära Forsmarksverken och SKB:s planerade djuplager. Där finns
utvecklingspotential.
Satsa på service o utbildning i första hand o bostäder
"Jobba med integration, ser en del tendenser till främlingsfientlighet vilket är tråkigt. Stärka
kommunens miljövänlighet. Förutsättningarna finns absolut med bland annat bra
kommunikationer (Upptåget mm). Inför sortering av matavfall och gärna även erbjuda
hämtning av fler fraktioner hos villahushållen. Se över gång- och cykelvägar i samhällena."
Låt bli att bygga planerade parkeringsplatser inne i Tierp och öka busstrafiken till
omkringliggande orter - då åker vi ju buss till tåget istället för bil. Lägg huset för
flyktingbarnen i Karlholm istället, här finns plats och vi behöver arbetstillfällena. Ge oss
tillbaka distriktssköterskan så slipper vi åka - biltrafiken måste minska.
Avsätta mer pengar till omsorg. En bättre kunskap och en bättre verklighetsuppfattning bland
ledande politiker. Politiker måste även lyssna på personal som arbetar i verksamheterna.
Idétorka tyvärr. Turismprojektet verkar jobba på bra, verkar finnas företagande med
framåtanda!
Snygga upp i centrum och gör det mysigare och attraktivare. Den enorma grusplanen och
gräsplätten bakom Hemköp ser bedrövlig ut. Renovera de hus på utsidan som tillhör
kommunen så ser det genast attraktivare ut.
"Motverka centraliseringen gör man i första hand genom att satsa på kommunen istället för att
ta för givet att alla människor som bor där hellre skulle vilja bo i Uppsala eller Gävle.
Kollektivtrafiken handlar också om vad man vill satsa på. Om kommunen sätter upp ett mål
att alla som bor i kommunen ska kunna åka kollektivt, och att kollektivtrafiken ska vara
gratis. Sen ser man till att nå det målet."
"Beställ modeller av brunnslock. Anställ fler lärare/assistenter i skolorna. Planera för
äldreboenden i alla kommunens orter så att man kan få bo kvar på sin hemort även när man
inte kan bo själv. Ha fotvårdare, frisörer och annan servicepersonal som åker runt mellan alla
boenden. Ha gemensamma utrymmen för att äta, små lägenheter/rum med på sin höjd kokvrå,
kök behövs inte. Ha aktiviteter som allsång/trubadur, filmvisning, föreläsningar. Behovet bara
ökar, se till att Tierps kommun blir attraktiv även för pensionärer/äldre."
"Skaffa en miljövänlig "minibuss" som kör hela kommunen och inom tätorten till tex sjukhus,
centrum, affärer, badplatser, arenan mm. Ta till vara alla resurser och fräscha upp kommunen.
Våga satsa"
Fortsätt att jobba för en VI-tänkande. Utnyttja det goda läget, nära det heta Uppsala – även
Gävle med goda förbindelser.
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Utbildningsinsatser för tjänstemän, politiker i demokrati och vilka lagar kommunen styrs av
och hur de ska tolkas, det verkar tyvärr vara si och så med det.
Ta reda på vad folk tycker på olika arbetsplatser och lyssna på dem. Ofta finns bra ideér som
inte tas tillvara.
Gräva och ta bort vass.
Skärpa sig (de som bestämmer alltså)
Offensiva satsningar på skola och utbildningar. Möjlighet att hyra in sig på gemensamma
kontorsytor för egenföretagare och frilansare.
Bättre service och mottagning på kommunens kontor
Bygga nytt
Jag vill att det ska finnas klädesbutiker
Låt mindre skolor få finnas. Ju mindre enheter desto bättre. Kök står på ålderdomshem och på
dagis, efter vad jag förstår som efter kanske någon åtgärd kan börja användas alltså ej som
mottagningskök!
Där förskolor och fritids är proppfulla, lös problemet akut med baracker! Plantera träd i Tierp.
Ett café vid järnvägsstationen kanske någon form av bemanning för att undvika att det blir ett
tillhåll för bråkstakare.
Det föreligger ett stort behov av hyresrätter (radhus) i Mehedeby. Många änkor i mycket hög
ålder tvingas kvar i sina stora hus, då det inte finns tillgång till hyresrätter. Detsamma gäller
för ungdom som vill bo kvar i Mehedeby.
Påverka UL och kollektivtrafiknämnden att ta bort bussbytet i Björklinge och låta 514 gå
direkt till Uppsala och gärna förlänga den till Ackis och Ulltuna. Det skulle ge helt nya
möjligheter för många att ta sig till skolor, arbeten och sjukhus och det skulle bli mer
attraktivt att bo i södra delen av kommunen där upptåget ej går.
Plantera ätliga bär och fruktträd på kommunens gårdar, till allas glädje. Allmänna grillplatser
med bänkar och bord som inte går att flytta. Ordna lära känna varandra träffar med mat från
olika kulturer för att integrera.
Kunna låna en skräpsamlare – en pinne med gripklo och svarta säckar och ta bort allt skräp
som finns i buskar, på trottoarer. Helst redan på våren innan löven och bladen kommer.
Vegavallsspåret – utveckla. Strövområden vid Tämnarån – utveckla!
Att det byggs en ordentlig återvinningstation i köpingen, vansinnigt att återvinningsstation ska
flyttas till Gatmot, då måste man ha bil för att ta sig dit, ur miljöskäl blir det mer avgaser om
all ska ta dit. Ingen flytt till Gatmot!
Höj skatten men gör den inte extrem. Prioritera allas bästa, inte att göra vinst. Det Tierp vi har
nu är inte det jag vill ha och leva i. gör förbättringar för allas bästa.
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Jag har varit mycket i Dalarna och Norrland åk dit på studieresa.Där har man gator med
vägbelysning så om det bara är 2-3 hus. Jag vet vilka regler som gäller denna kommun.
Människor från stora städer som har stugorna på landet är rädd för mörkret, jag vet detta. Låt
folk bygga nära vattnet så får ni hit permanent folk. Istället gör ni reservat i Rossholmen för 1
sommargäst för att det finns ovanliga fjärilssorter där, det är fan i mig patetiskt, jag har
samma sort bakom mitt hus.
Det måste sopas gator mycket tidigare på våren. Gruset mals ned av trafiken och det dammar
något fruktansvärt. Är säkert inte så hälsosamt att andas in i lungorna heller. Det dammar så
här vecka efter vecka.
Just nu kör Tierps kommun en kampanj "Vision för Tierps kommun". Önskar att kommunen
kunde ändra sophanteringen till att sortera hushållssoporna så vi kan ha en speciell påse för
hushållssoporna och att de används för biogasen det pratas så mycket om. Behövs även
upplysning till alla som kastar sopor hur de skall sortera. Har sett hur de blandas med plast o
papper eller andra konstigheter. Vi på de olika orterna i samhället skulle behöva, kanske en
dag per år, för insamling av grovsopor i närheten där vi bor. Det finns så många äldre, utan bil
och ork att ta sig till en sopstation. Risken är att mycket slängs fel eller blir liggande i
förråden. Vi som inte har bil längre, behöver besöka sjukhuset i Tierp, kan ta buss eller tåg.
Bussen går så sällan att den inte alltid passar tiden man fått. Blir tåget. Lång väg att gå mellan
tågstation och sjukhus om orken är" så där". Några förslag. Busstider som passar mellan
station och sjukhus?
Saknas lägenheter till många som vill flytta till Tierp. Vi gamla som känner hur orken tryter
och gärna skulle vilja bo där vi kunde få hjälp och tillsyn men samtidigt ha eget rum med
kokmöjligheter, lunchrum och få träffa andra. Nu sitter vi i våra lägenheter, svårt komma ut
och handla, oftast många trappor att gå, så mycket vi skulle behöva få hjälp med. Varför kan
det inte byggas hus för oss äldre som kan klara mycket själva men ändå behöver få lättnad
med det vardagliga. Skulle det inte bli billigare i längden att vi fick den bostad och
omvårdnad vi behöver i stället för att vi skall vara beroende av hemhjälp för vissa saker
samtidigt som det finns mycket som inte anses behövas men man inte klarar av själv. Många
lägenheter skulle då bli lediga för andra som vill flytta till kommunen.
Mer roliga saker på skolgården, klätterställningar m m. Lägre hastighet vid skolan. Ta bort
farlig korsning vid Lidl. Klättervägg i Tierp. Ny återvinningsstation i Tierp.
Viktigt att satsa på kommunikationer. Det behövs en lokalbuss i Tierp. Speciellt viktigt med
tanke på att orten växer med fler invånare. Återvinningsstationer – måste ordnas så att man
slipper använda bil. Viktigt att ha öppet lördagar (helger)
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D. I "en tillbakablick från framtiden" beskrivs Tierps kommun år 2030. stämmer den bilden med hur du vill att det ska vara? Om inte beskriv varför.
Hyfsat, men jag tror dock inte att centralorten Tierp kommer att ses som en stad någonsin.
Snarare att lättheten att ta sej till Gävle, Uppsala, Arlanda och Stockholm kommer att vara
fördelar.
"Ja o nej, vill veta mera om hur man tänkt runt lokaltrafiken. Måste man ha två bilar bara för
man bor utanför Tierp? Mera bussar, eller ngn lösning däromkring, nätbokning av vissa
bussturer exempelvis"
JA
Känns som att det ska mycket till för att faktiskt kunna ha en "Tierpstid" - att kunna njuta av
landsbygdslivet. Allt måste fungera, så att man inte blir irriterad på försenade/fullsatta tåg,
dåliga vägar. Högutbildade måste bo kvar/flytta hit, så att kreativitet och innovationer gör att
vi får mer fritid.
Aldrig, för att de ser ut som skit.
En krater efter våra Topol-M missiler som sprängde bort kommunen :D
Ja
Ja den stämmer bra. Men känns som ett litet stort önsketänkande, så länge företag ser
arbetskraften som billigare i andra länder. Vi måste se till att öka intresset för arbetskraften i
Sverige och framför allt ute på landsbyggden.
För mycket koncentration på centralorterna
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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.
E1. Livsarenan -Vad är viktigast för dig?
Kommunikationer
"Bra start i livet, bra ålderdom, kommunikationer, bra mat"
"Trygghet redan som lite till ålderdom! Det måste finnas behörig personal i alla områden som brinner för sitt arbete! Ordna så att det finns planerade studiebesök/workshop till
förskolor/skolor för att kunna åka till kommunens alla historiska platser. Vi ska vara stolta
över våra rötter. Tex en workshop för alla i en viss ålder om järnets betydelse i vår kommun
(lite som kyrkan/hälsoäventyret har program för sömn, rökning, begravning, riddarskola,
påsk) Detta är också intressant för att locka turister"
Att lokala initiativ får stöd av kommunen, så att man orkar skapa allt det - trygghet, identitet,
stolthet, rikt liv... Osv. God infrastruktur (cykelnät i hela kommunen, smarta bussystem med
mindre bussar mm) är naturligtvis ett måste för en hållbar livsarena.
Inget
Att flytta härifrån
Bra skolor, bra kommunikationer mellan kommunens alla delar och bra fritid för barnen
Att ha skolor med de resurser som krävs för att fånga varje barn. Det ska finnas kuratorer,
skolsköterskor och specialpedagoger när en elev behöver det. Inte en dag i veckan. Vi ska få
resurser med utbildad personal i spec frågor, sva frågor osv. Det ska finnas datorer och andra
materiella ting för att eleverna ska ges möjlighet att nå målen. Inte datorer som knappt
fungerar eller "paddor" som inte ens räcker till en fjärdedel av klassen.
Mycket bra kommunikationer och boende till bra priser.
Att det även satsas på orterna utanför Tierps centralort(nu läggs all resurs i centralorten),så jag
kan bo kvar på min ort när jag blir äldre.
Att alla barn får en bra, trygg och lugn start i skolan. Satsa resurser tidigt i skolan. Det har ni
igen senare.
Att vi har en levande historia som alla kan ta del av.

E2. Livsarenan - Vad skulle en liten handling eller åtgärd kunna vara som vi
kan göra just nu? Vad skulle en större och modigare handling eller åtgärd
kunna vara?
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Gratis och bättre bussförbindelser. Bättre vägnät.
"Höj skatten. Gå över till att inhandla LOKALA varor i så stor tappning som möjligt, försöka
bli en ekokommun, köper vi lokal mjölk/kött etc från våra lokala bönder, så lägger inte de
ned, jobb stannar i kommun etc (varje bonde ger minst 5 personer arbete, mejeri, veterinär,
slaktare etc). Kanske fler skulle våga starta upp egna företag o leverera matvaror"
"Liten: Öka delaktigheten genom att förbättra medborgardialogen. Stor: Samordnare eller
dylikt som ser till att främja hållbart lokalt engagemang. Skapa nästa vision för 50 år framåt,
inte 15 - viktigt att tänka långsiktigt."
Att stänga Örbyhus skola
Ta tillbaka Vendels kommun och Söderfors kommun.
"Liten- gör en badplats i Vendelsjön. Stor- utveckla skolorna i kommunen så att barnen har
möjlighet att få den utbildning de behöver på ett säkert sätt. Jag vet inte vad som krävs för det,
men sannolikt behövs ett helhetsgrepp med total översyn och handlingsplan över tid med
åtgärder- var modiga och backa inte för några beslut. Ställ krav på samtlig personal som
jobbar inom omsorg och skolor. Se till att det snabbt finns tillgänglig internetuppkoppling för
samtliga invånare i kommunen."
"Att våga satsa mer pengar på skolan. Att se alternativa vägar att ha ålderdomshem på. Att det
finns olika typer av boende."
"Ännu bättre kommunikation Upptåget två gånger i timmen till Gävle. Helst mer. Ge alla
fibernät till ett vettigt pris som alla kan säga ja till."
Göra tillvaron säkrare och inte placera "alla" med missbruksproblematik på samma ort. Jag
vill kunna gå hem sent en kväll utan att känna mig rädd.
"Klasser med färre barn/pedagog, så att vi hinner med att göra det allra bästa för barnen. Sätta
in specialundervisning direkt när det behövs. En skolvärdinna som har hand om
konfliktlösning, som finns bland eleverna, som kan göra administrativt arbete åt lärarna mm.
Satsa på lärarnas arbetssituation och arbetsmiljö!"
"Att fler kunde mötas i det lilla sammanhanget. Att våga bjuda in de nykomna i kommunen
till gemenskap i våra hem och lära känna dem."
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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.
F1. Affärsarenan - Vad är viktigast för dig?
Närhet
Att det finns arbetsmöjligheter, upplevelser (gynnar turismen)
Att skapa en kultur av entreprenörskap - att man från ung ålder är med och engagerar sig i sin
bygd.
Inte Tierps kommun iallafall
Att dra om rälsen från Uppsala till Vendel till Söderfors och Gävle station.
Utbyggd internetkapacitet/ tillgänglighet
Kommunikation – digitalt och "analogt" (trafik)
Jobben på lokala företag! Gynna närodlat, närproducerat, lokala företag osv. Upplevelser!
Att upplevelser och turismsatsning tas tillvara. Vi har så mycket att visa och göra.

F2. Affärsarenan - Vad gör oss attraktiva?
Utegym i Centrala Tierp, upplevelser om olika historiska viktiga händelser (vår speciella kust
med olika blommor, Kapplasse, järnbruken, kanotled, cykelvägar mellan centralorten och
Strömsberg, Kyrkbyn, Månkarbo, Söderfors...)
Landsbygdskommun nära storstäder. Unik historisk bredd (Vendeltid, bruksmiljöer, osv) och
unik natur.
Jag bor här
Att åka härifrån
Skapa ett forum för företagare som INTE är klubben för inbördes beundran och där utbyte kan
ske, ta hjälp av t ex Almi för mentorsprogram, skapa en tjänst inom kommunen som har till
uppgift att jobba med och mot företagare med utvecklingsfrågor, etableringsfrågor, länk
mellan företag och t ex Almi m fl. Först med någon form av långsiktig satsning på
företag/företagande från kommunen blir kommunen attraktiv för företagare. Upplevelser och
äventyr- upplåt och föreslå mark/etableringar till företag för detta. Kan också ingå i ovan
nämnda förslag till tjänst.
Närheten till naturen och storstäders puls och Arlanda.
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Vallonbruken, Dalälven.
"Att det finns någonstans där man kan övernatta i Tierp. Det finns tillfällen då vi fått avstå
besök p g a att det fattats övernattningsmöjligheter. Möjlighet till bra gymnasiestudier! Vill
inte tappa ungdomen till andra kommuner."
Bruken och naturen.

F3. Affärsarenan - Vad skulle en liten handling eller åtgärd kunna vara som vi
kan göra just nu? Vad skulle en större och modigare handling eller åtgärd
kunna vara?
"Liten: Starta projekt för att få unga och vuxna (företagare, tjänstemän, politiker,
privatpersoner) att samarbeta med att genomföra olika idéer.
Stor: Bygg cykelnät i hela kommunen och utveckla turismen i hela kommunen. Skapa nästa
vision för 50 år framåt, inte 15 - viktigt att tänka långsiktigt."
Stänga alla kommunala skolor
"Långsiktig som bör startas relativt omgående- Företagarlots el dyl.
Kortsiktig - sammanställ samtliga upplevelsemöjligheter geografiskt i någon form av skrift
eller på hemsidan."
"Öka kommunikationen! Fiber och upptåget samt bussar.
Modigare – gör Tierps centrum mer öppet mer ""färg""."
Hotell eller motell! Gästis är inte trevligt!
"Levandegöra bruken med att låta ungdomar göra ""dramspel"" om livet på bruken. Våga
tänka stort på småorterna."
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Utvecklingsarenan – omfattar fler invånare och en hållbarhet för kommande
generationer. Det handlar om bostäder och boendemiljöer, tillgänglighet,
service och miljömedveten utveckling.
G1. Utvecklingsarenan - Vad är viktigast för dig?
Miljömedveten utveckling, kommunikationer både inom IT och transport
Få tierparna att handla på hemmaplan! Vi har attraktiva butiker men ändå åker vi till stan för
att handla. Behövs kanske lite fler butiker och gärna någon kedja
Kommunen måste göra sitt jobb ordentligt - ha långsiktigt perspektiv och vara noggranna med
att tänka hållbart. Måste erbjuda kvalitet för att kunna öka kvantitativt (fler medborgare).
Kommunen måste präglas av hållbart helhetstänk och god medborgardialog.
Jag jag jag
Tillgänglighet, service och miljömedveten utveckling
"Snabba kommunikationer. Mer service inte bara i Tierp.
Man ska kunna handla utan att behöva åka in till Tierp."
Se svaret för Livsarenan, dvs att det även satsas på orterna utanför Tierps centralort, så jag
kan bo kvar på min ort när jag blir äldre.
Tillgänglighet! Information!
Att bygga små och billiga bostäder som människor har råd att bo i. Inte bara i centralorten.

G2. Utvecklingsarenan - Hur tillgodoser vi en hållbar utveckling när vi blir fler?
Höja skatten
Ser till att det finns bostäder, barnomsorg, åldringsvård, kommunikationer som
fungerar(Upptåget är SUVERÄNT)
Måste erbjuda kvalitet för att kunna öka kvantitativt (fler medborgare). Börja redan nu med
arbetet att säkerställa god medborgardialog och skapa system för hur stötta lokala initiativ.
Om kommunen har långsiktigt perspektiv görs inga misstag som inte kan göras ogjorda...
Man ska inte behöva klubba igenom beslut av rädsla för att medborgare bara klagar. Genom
att ha god medborgardialog kommer besluten vara förankrade bland medborgarna och
beslutsprocesserna så småningom gå allt smidigare.
Alla kommer skjuta alla
Slänger ut politikerna.
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Bygga energieffektiva bostäder, regler för sopsortering, kanske också för vattenförbrukning
och energianvändning. Se till att det finns förnyelsebar el att köpa genom att anlägga t ex
solceller och vindkraft.
Jobba med utvecklingen och lyssna vad alla invånarna önskar.
Information som når alla även på andra språk än svenska.
Källsortera, energiutveckla,/hushålla återanvända.

G3. Utvecklingsarenan - Vad skulle en liten handling eller åtgärd kunna vara
som vi kan göra just nu? Vad skulle en större och modigare handling eller
åtgärd kunna vara?
"Fortsätt att bygg ut cykelvägarna. Hur ska man kunna cykla eller gå till XL-bygg? Ligger
inte långt från köpingen men som det är nu verkar det som om man måste åka bil dit. Är det
meningen?"
"Förbättra hemsidan så att det är tydligt vad som finns och händer i hela kommunen optimera för medborgarna. Gör beslutsprocesserna tydligare, gör det lättare att vara delaktig
och lyft fram allt det positiva kommunen gör. Skapa nästa vision för 50 år framåt - viktigt att
tänka långsiktigt."
Stäng Örbyhus skola
"Kort sikt- Fler lättillgängliga sopsorteringsstationer (vi bor i Vendel och har 16 km till
närmaste station i Örbyhus och 11 km till Björklinge).Lång sikt- bygga solceller och vindkraft
som kommunens invånare kan köpa."
"Ge fiber som kan ge fler möjlighet att jobba hemifrån ännu bättre. Gratis fiber!"
Lättare att informera nyanlända elever och deras föräldrar på deras språk t ex unikum,
hembrev.
"Källsortera mera. Våga bygga en biogasanläggning."
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H. Annat du vill bidra med till den nya visionen?
I vår iver att växa och locka nya invånare får vi inte glömma eller förstöra det som gör oss
attraktiva. Våra kulturmiljöer och vår natur. Vi måste se till att spara och lyfta fram så mycket
som möjligt av dessa element när tätorterna utvecklas.
Tänk om det gick att bygga/gräva ut Tämnarån! Om man kunde få in lite vatten i köpingen.
Så attraktivt det skulle vara!!
Örbyhus och Tierp är tråkiga kommuner. De behöver bli lite modernare och roligare att bo i.
Aktiviteter som lockar ut människor från sina hus.
Våga utvecklas i samklang med större orter runt omkring (gävle, Uppsala, Sthlm) och inte
fastna ihop med de mindre och löpa risken att dö ut.
"Tierps kommun är bäst i landet och konkurrenskraftiga med övriga EU länder att söka och få
EU pengar. Vår kommun har personal som lotsar, aktivt hjälper föreningar , företag och
individer med att ansöka om EU medel, stipendier och fonder samt redovisnigen av projekt.
Kommunen har en ""bank"" med aktuella EU bidrag, fonder och stipendier. Där visas även
pågående och genomförda projekt som kan inspirera andra föreningar etc.På detta vis kommer
pengar kommunens invånare tillgodo utan att kommunen står för dem. De ideella krafterna
utnyttjas i projektet när det går igång och får då växlas mot pengar. Information om alla orter i
kommunen och deras specialitet är en självklarhet i marknadsföringen."
"s.5 - ""hos dess invånare och företag"" - säg företagare istället för företag, alternativt säg
""invånare, föreningar och företag"".
S.6 - ""behöver inkludera alla män och kvinnor"" - säg istället alla medborgare, för att faktiskt
inkludera alla könstillhörigheter (inte bara män och kvinnor). Granska hela dokumentet för att
undvika att säga enbart män och kvinnor...
S.7 - ""Andra entreprenörer och ökat lokalt engagemang från medborgarna..."" - säg istället
helt enkelt ""Ökat lokalt engagemang från medborgarna..."", eftersom entreprenörskap
handlar om att vara drivande (och företagare är ju också medborgare). Om ni vill lyfta fram
att det är både företagare och privatpersoner som engagerar sig, använd då ordet företagare.
S.7 ""Mest uppmärksammat blev Karlholms..."" - säg istället ""Ett exempel blev
Karlholms..."", för att undvika eventuella pinsamheter om något annat blir mer
uppmärksammat och onödig konkurrens mellan orter genom användning av superlativ.
S.9 Till stycket besöksnäring bör det läggas till något om kulturarv, eftersom det är en grund
för utveckling av besöksmål och som grund för kommunens identitet.
S.9 I stycket om besöksnäringen bör ""och fler bostäder uppfördes"" tas bort, alternativt
ändras till ""semesterbostäder"". Här dock avvägning om hur naturskön den orörda kusten
kommer vara om för många bostäder uppförs...
S. 9 ""Gränslösheten blev ett begrepp. Den som bor i Tierp befinner sig på samma gång i
Stockholm, Uppsala, Arlanda och Roslagen"" - underlig formulering, eftersom “gränslöshet”
tveklöst redan är ett begrepp. Och den andra meningen är ju inte riktigt sann- man kan inte
vara på flera platser samtidigt... Formulera om.
S.9. ""Tierp förenar landsbygdens trygghet med storstadslivets fördelar..."" - säg ""Tierps
kommun"" istället. Granska hela dokumentet för att vara säker på att det står ""Tierps
kommun"" och inte enbart ""Tierp"".
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S.9 ""Tierp är möjligheternas kommun, en attraktiv plats för människor och företag som
söker balans i tillvaron"" - låter klichéartat och som tomma ord... Lyft istället fram hållbar
utveckling, god medborgardialog och stöd till lokala initiativ (detta måste självklart finnas
först...)S. 10 ""Tierp är ett småskaligt samhälle som erbjuder invånarna..."" - säg istället ""Tierps
kommun är ett småskaligt samhälle som tack vare goda kommunikationer erbjuder
invånarna...""
S. 11. ""behöver inkludera alla män och kvinnor..."" - återigen, säg ""alla medborgare"" för
att inte exkludera andra könstillhörigheter."
Nej inget mer än kraterhål
McDonalds tack!
"Fler Drivmedelsstationer. Bort med alla jävla flyktingförläggningar"
Bygga ut Vendelbadet
Byt rektor på Örbyhus skola
Bordell
En sopkvast
Yo mama
Nej jag tror inte det
Viktigt att man är konkret, affärsmässig och tydlig i alla beslut man tar i kommunen och i
hantering av verksamheter och personal.
Utveckla landsbygden
Landsbygdsutveckling
"Att ni ser till att det är rent o snyggt på gator o vid byggnationer som det är nu ser det hemskt
ut. Utanför Kommunhuset och Rådhusallén speciellt bakom kommunhuset och upp till
Sveasalen även Centralgatan. Ska det bli inflyttning här bör det se snyggt o fint ut."
Ha med miljö- och rättviseperspektiv i alla utvecklingsområden och beslut.
Mark ska inte säljas som skett med Karlitområdet, utan kommunen ska se till att marken
förvaltas för framtiden och för normala ändamål. Fokuseringen ska inte vara på turism utan på
de fastboende och på utvecklingen av industri, industrins möjligheter och på landsbygden.
Genom att göra Tierp till ett attraktivt ställe att bo på med bra kommunikationer, gratis
busstrafik som täcker de flesta av kommunens delar och med täta turer, utbyggd
samhällsservice och kommersiell service så blir det enkelt att bo i Tierp även för den som
arbetar i Gävle eller Uppsala.
Inriktningen ska vara en hållbar utveckling med närodlade varor och när tjänster.
Gå ut mer med att det finns chans att prova semestertjänst som lärare i Tierps kommun.
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Fler aktivitetar för barn och ungdomar..
Turerna förbi Sandby dras in mer och mer. För 10 år sen fungerade det mycket bra. Sen drog
man om turen, utökade turerna Västland-Skärplinge-Karlholm, och minskade turerna förbi
Sandby. Nu skärs dessa turer ner ännu mer med jämna mellanrum. Turen förbi VästlandSkärplinge-Karlholm fungerar mycket bra. Men Sandbyborna, som ändå inte är så få, måste
nu allt oftare använda bilen.
Att hela kommunen ska leva med bra kommunikationer. Gärna med anropstrafik på
glesbygden.
Kanske inte så viktigt, men, var på ett möte i Örbyhus om visionen. Som rätt ny i kommunen
upplevde jag inte att jag var en del av mötet – det var mest de etablerade politikerna som
diskuterade, jag gjorde ett kort inlägg men då fick jag reda på att det var välbekant i Tierp.
Höj utbildningsnivån. Öka medvetenheten i mångfald, genus osv. Mer kultursatsningar i skola
och fritid.
Att man ska kunna åka kommunalt, buss även om man bor i Älvkarleby. Finns dåligt med
busstider på lov och helger går inga bussar allas. Ha sopsortering med kompostering.
Badbollar.
Allt som är bra
Trevligare centrummiljöer! Kanske nån kampanj som får folk att skräpa ner mindre.
Kompostering av matavfall.
Gång/cykelvägar, trottoarer i Karlholm mellan vattentornet och Holmsångersvägen. Har sett
bussen sladda ner i diket, ingen blev skadad denna gång
Utnyttja och utveckla det unika som redan ligger och väntar. Om man bara gör som andra
orter, då är det ju inget speciellt med Tierp.
Alla ska få fast anställningar inte visstidsanställningar. Människorna är viktigast, inte
företagens vinster.
Saluför Skärplinge, Skaten i Hållnäs för boende som jobbar i Forsmark. Styr kommunen som
en verklig kommun, något med löner……
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I. Var bor du?

J. Ålder?

K. Kön?

Antal svar
Hållnäs .................. 1
Karlholm............... 2
Mehedeby ............. 2
Skärplinge............. 4
Söderfors .............. 7
Tierp ................... 12
Vendel .................. 6
Örbyhus .............. 17
Övrig landsbygd ... 9
Annat .................... 2
Ej svar ................... 2

Antal svar
0-15 .....................11
16-25 .....................9
26-40 .....................9
41-65 ...................37
66-80 .....................7
81 eller äldre .........3
Ej svar ...................1

Antal svar
Han...................... 16
Hen........................ 8
Hon ..................... 41
Ej svar ................... 2
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