
1 

 

 

 

 

 

 

Dialoger kring ny vision för Tierps kommun 

 

Sammanställning av barn och  

ungdomars svar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Innehållsförteckning Sida 
Förskola ................................................................................................................... 3 

Årskurs F-3 ............................................................................................................ 12 

Årskurs 4-6 ............................................................................................................ 29 

Årskurs 7-9 ............................................................................................................ 46 

Gymnasiet .............................................................................................................. 62



2 

 

Sammanställning av barn och ungdomars svar 
 

Lärare på skolor i Tierps kommun har diskuterat åtta frågor runt visionen med sina klasser. 

Demokratiberedningen har fått in svar från 57 klasser. Totalt ca 1100 elever. 

 

Även personal på förskolorna i kommunen har diskuterat frågorna med sina äldre barn (4-5 

år) och 14 avdelningar har svarat. Totalt ca 50 förskolebarn. 

 

Sammanställningen har utformats med hjälp av nyckelord och återgivna kortare meningar. I 

sammanställningen finns också några citat. Svaren är uppdelade på förskolebarn, årskurs F-3, 

årskurs 4-6 , årskurs 7-9 och gymnasiet. Sammanställningen visar bredden i svaren och inte 

hur många som svarat vad. 

 

 

 

 

 

Frågebatteri 

 
Frågorna som ställts (de har varit lite annorlunda formulerade för de äldre ungdomarna och 

för förskolebarnen): 

 

Nutid 

1. Vad är det bästa med att bo här? (orten eller Tierps kommun) 

2. Finns det något du inte gillar med att bo i här? (orten eller Tierps kommun) 

3. Om du får besök av en kompis som bor någon annanstans, vad vill du visa honom/henne 

då? (dvs ta med honom/henne till, t ex en plats eller en aktivitet i kommunen) 

Framtid 

4. Vad skulle du vilja jobba med? (yrke/arbetsuppgift) 

5. Var vill du jobba någonstans? (ort/plats) 

6. Om du får barn när du blir vuxen, hur vill du då att deras skola ska vara?  

7. När du blir vuxen, hur ska det då vara för att du ska trivas som bäst? 

Några förslag på följdfrågor: 

i. Hur ser miljön ut? (Hur ser omgivningarna ut? Hur mår miljön (skog, sjöar, åkrar 

etc). Hur bor du? Mycket kan vägas in. 

ii. Om du ska någonstans hur åker du? (buss, tåg, bil ….) 

iii. Vad gör du på fritiden? 

Avslutande fråga 

8. Om du fick vara den politiker som bestämde i kommunen, vad skulle du bestämma då? 
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Förskola 

 
1. Vad är det bästa med att bo här? (orten eller Tierps kommun) 

 
 
Naturen 

Nära skogen 

Bo på landet 

Kompisar 

Kunna ha hund, katt och andra djur 

För att jag tycker det 

Badhuset (på alla orter) 

Gympan 

Kunna köra traktor 

Gunga, tvillinggungan 

Cykla  

Förskolan 

Lekparken 

Gå i affärer 

Fotbollsplan, spela fotboll ute 

Fotbollsskolan 

Idrottsplanen  

Poolen 

Leka hemma 

Inga krig 

Mitt hus 

Blommor och plocka blommor 

Hästar och att rida 

Rent vatten 

Soligt 

Leka med leksaker 

Kan få hjälp att laga punkteringar 

Åka skridskor 

Spela ishockey 

Det är roligt här 

Bussar 

Bibliotek 

Bensinmacken 

Båtvarvet 

Parken 

Återvinningen 

Brandstationen 

Den fina utsikten 

Dalälven 

Köra fyrhjuling och cross 

Bygga racerbil 

Att det finns varg här 

Grannar 

Att det finns så många människor 

Kan åka till olika ställen som är kul 

Nära till förskolan 

Det är snällt 

Att det finns judo 

Nära till där man klipper sig 

 

 

Citat 

”Att det är roligt här” 

”Jättebra att det inte är några krig” 
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2. Finns det något du inte gillar med att bo i här? (orten eller Tierps kommun) 
 

 
Långt till kompisar 

Andra hus ligger för nära 

Barn som slåss 

Man ska inte sparka på varandra 

Inget, gillar allt 

Nej, vet inget 

Långt till förskolan 

Man blir smutsig ute i leran 

För lite blommor som är orange 

Trasiga gungor 

Förstörda saker 

Saknas sandlådor i lekparkerna 

För lite flaggor utomhus 

Att det inte finns lika många mördare här 

Att det finns vargar, rävar och björnar 

Ingen bio 

Inget tåg (till Söderfors) 

Ingen leksaksaffär 

Ingen klädaffär, smyckesaffär, bokhandel 

Ingen polisstation (i Söderfors) 

Inget lekland 

Giftormar 

Att det finns tjuvar 

 

 

 

Citat 

”Att det finns barn som slåss, tror inte det 

finns på andra ställen” 
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3. Om du får besök av en kompis som bor någon annanstans, vad vill du visa honom/henne 
då? (dvs ta med honom/henne till, t ex en plats eller en aktivitet i kommunen) 
 

 

Skogen 

Mitt hus 

Min kanin 

Mina saker 

Badet i Örbyhus 

Fyrishov 

Uppsala  

Få med dem på lekarna som man hittar på 

Visa min förskola 

Lekparken (på flera orer) 

Platser där jag brukar leka 

Titta på bilar (i Söderfors) 

Stallet 

Köpa glass 

TiRK (ridskolan i Tierp) 

Hästar 

Badsjön med stora klippan 

Grodungarna 

Fotbollsplanen (flera orter) 

Gammelgården och dansbanan där 

Tierps arena 

Trollsjön 

En koja 

Aspenbadet 

Ubblixbobadet 

Badhuset i Karlholm 

Utomhusbadet (vid Dalälven, Karlholm 

m m) 

Båtarna 

Brandstationen 

Min studsmatta 

Dalälven 

Bryggan i Untra 

Igelkottsvägen 

Snö 

Att vi har judo 

 

 

 

 

Citat 

”Mitt område där jag bor. Då ska vi ha picknick” 

”Visa runt” 

”Då skulle jag visa var jag leker hemma hos mig” 
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4. Vad skulle du vilja jobba med? (yrke/arbetsuppgift) 
 

 

Ambulans 

Bagare 

Bonde 

Borrare och borra med en stor borrmaskin 

Brandman och brandkvinna 

Bygga hus och broar 

Bygga lastbilar och bilar 

Bygga saker 

Byta fönster 

Crossförare 

Djurskötare 

Doktor 

Fotbollsdomare 

Fotbollsspelare 

Frisör 

Förskollärare 

Gatsopare 

Glasmästare 

Grävmaskinist 

Ishockeyspelare 

Jobba med hockey 

Jobba med fotboll 

Jobba med datorer 

Jobba på skolan  

Kock 

Köra flygplan 

Köra polisbuss 

Laga datorer 

Laga traktorer 

Med datorer 

Med glassbar 

Militär 

Militär som hjälper människor 

Målare 

Polis 

Prinsessa 

På ett bad 

På Ica 

På karateklubb 

Ridlärare  

Ritare 

Sjuksköterska 

Skogshuggare 

Snickare 

Sopgubbe - köra sopbil 

Städa 

Tandläkare 

Vakt – typ på ett slott 

Vara mamma 

Veterinär 

 

 

 

Citat 

”Jobba på jobbet med pappa” 

”Jobba med mamma på jobbet” 

”Jag har inte bestämt mig än men det lutar åt veterinär” 

”Jobba med fotboll och hockey” 
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5. Var vill du jobba någonstans? (ort/plats) 
 

 

Hemma  

Husby 

Mehedeby 

Månkarbo 

Strömsberg 

Söderfors 

Tierp  

Tobo 

Vendel 

Örbyhus  

 

Björklinge 

Gävle 

Knivsta  

Stockholm 

Uppsala 

På Uppsala slott 

 

Arendal 

Vingåker 

Längre bort än Valbo 

Sverige 

 

England 

 

 

 

 

Citat: 

”Hemma” 

”Stockholm, för där är så stort!” 

”Barnen vill jobba i Tierp där ridskolan är och där konstgräset (fotbollsplanen) är” 
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6. Om du får barn när du blir vuxen hur vill du då att deras förskola ska vara?  
 

 

Snälla fröknar och barn 

Inte vara dumma på den  

En förskola med snälla fröknar som inte 

säger dumma saker 

Snälla och glada fröknar som tar hand om 

dem, hjälper barnen 

Det är viktigt att gården är bra med mycket 

olika saker att göra 

Bra med en fotbollsplan och hockeyrink 

Fin  

Barnen ska få ha playmobilsaker  

Det är viktigt att få pyssla 

Många leksaker 

Ha mer bilar 

Rolig lekpark 

Man får ha pickadoller 

Som min förskola 

Man ska ta det lugnt på förskolan 

Förskolan ska vara stor 

Mittemellan, stor förskola 

Alla ska få bestämma. 

Bra, som det är nu 

De ska lära sig bra saker 

De ska ha dagmamma 

Batmandagis 

Alla delar med sig 

Att barnen kan gå ut 

Att barnen får vila 

Att barnen får äta mat - mellis och frukost 

Jättemånga folk 

Att det finns jättemånga olika färger på 

förskolan 

Man ska kunna sova och vara tyst 

Stort med mycket plats 

 

 

 

Citat 

”Den ska vara precis perfekt, man ska ta det lugnt på förskolan.” 

”Mina barn ska gå här.” 

”De ska ha dagmamma och jag vill att det ska vara lugnt. Snälla fröknar och barn.” 

”Vill inte ha några barn” 

”Den ska ha lekkoja, cirkustält, rutschkana, gungor, ett högt hus, en leksaksvirvel, byggt av 

guld, juveler och ädelstenar” 
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7. När du blir vuxen hur ska det då vara för att du ska trivas som bäst? 
Några förslag på följdfrågor: 

i. Hur ser miljön ut? (Hur ser omgivningarna ut? Hur mår miljön (skog sjöar 
åkrar etc). Hur bor du? Mycket kan vägas in)  

ii. Om du ska någonstans hur åker du? (buss tåg bil ….) 
iii. Vad gör du på fritiden? 

 
 

Hur det ska vara och hur miljön ska se ut:

Hus och ängar 

Det ska vara fint 

Åkrar och skog 

Vackert, inget skräp och lera! 

Inget skräp i vattnet och inte på stranden 

heller 

Skogen mår bra 

Alla tar reda på sina pantburkar 

Inte för mycket hus 

Bo i hus  

Bo i hus (pappas hus)  

Bor i lägenhet 

Ha bil och motorcykel 

Ta det lugnt och jobba med djur 

Nära sjö så man kan simma och fiska 

mycket fisk. 

Nära skogen och djuren 

Ska finnas affärer 

Nära crossbana 

Bo nära motorvägen då kan man köra 

supersnabbt 

Vill bo i Vendel, tycker om Vendel  

Kommer bo nära förskolan och 

gymnastiken 

Bo i ett hus  

Väg och bilar 

Vingåker, i ett våningshus de har större 

badhus där 

Har husdjur t ex kanin, katt, fiskar 

Mittemellanstor stad  

I ett eget hus, bland andra hus 

Litet som Tierp 

Vid fotbollsplan 

Det ska vara ordning och reda  

Vissa skogar mår inte så bra för man har 

huggit ner träden  

Lugnt och skönt  

Vill bo där jag bor nu  

Tycker att det är bäst att leka 

Att få åka till stugan i fjällen och åka 

sittlift och åka i skogen 

Att man kan bada 

Att man kan gå på utflykt 

Åka cross, rallybil för jag ska inte ha en 

vanlig bil 

Åka till Gröna Lund och Disneyland och 

Disney on ice i Stockholm 

I ett blått våningshus 

Nära ån i Slada 

I Fagerviken så att jag kan åka båt 

 

Hur man reser/transporterar sig?

Tåg  

Bil 

Buss  

Motorcykel 

Cykla  

Åker lastbil  

Åker med jobbarbil eller motorcykel 

Traktor  

Polisbil 

Elmoppe 

Båt 

Flygplan 

Cross 

Öppen bil på sommaren 

Tar med mig mc:n på en släpkärra efter 

bilen
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Vad man ska göra på fritiden

På fritiden åker jag motorcykel 

Bygger monstertruck och kör med dem 

Bara vara hemma,  

Hålla på med mina egna djur hemma 

Bada 

Bada, åka vattenrutschkana 

Spela fotboll 

Spela innebandy  

Köra cross 

Gymnastik 

Rider  

Träna, bara med mina vänner på 

Vegavallen  

Vila  

Leka med barnen 

Prata med kompisar 

Titta på tv  

Handla 

Vara ute och cykla 

Slå gräsmattan med lie  

Gå på ishockey 

Äter mat 

Åker iväg 

Leker 

Ritar 

Jag vill baka 

På fritiden lite vad som helst, mest lekar 

Spela TV-spel 

På fritiden vill jag ut och gå 

Åker till mormor 

 

 

Citat: 

”Jag och min kille ska bo tillsammans i en lekstuga och det ska vara blommor och en 

rutschkana till mina barn och en sjö utanför” 

”Bo nära mamma och pappa dom är äldre än mig då i ett rött och lite vitt hus det är fint ute 

och vackert.” 

”Jag vill ha gammeldags, kunna elda i spisen, en kamin, en badtunna ute” 

”I en lägenhet i Månkarbo för det är så himla fint här” 

”Tåg är roligt att åka” 

”Åker mest cykel, älskar att cykla” 

”Vila för jag jobbar mycket och äta mat och sova.” 

”Hemma och ha mys under en filt.” 
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8. Om du fick vara den politiker som bestämde i kommunen vad skulle du bestämma då? 
 
 

Förskola och skola 

Vad man ska göra på vilan 

Bygga en större skola i Vendel  

Flera skolor 

Att det ska vara bra mat 

Att vi skulle få efterrätt på förskolan 

Att man ska leka lugnt, att man gungar 

lagom så man inte ramlar av  

Att ingen slåss 

Ta bort farliga saker 

Finnas träd att klättra i 

Det ska finnas en trädkoja 

Att alla ska leka med varandra 

Att när jag sitter i grävmaskinen, då gräver 

jag 

Att förskolan var öppen alla dagar, lördag 

och söndag  

 

Fritid 

Bygga ett större bad i Örbyhus 

Bygga ett badhus i Vendel 

Bygga en stor klätterställning i lekparken 

Bra lekparker 

Att man ska ha fler hästar och större stall 

 

Boende och service 

Bygga hus 

Bygga flera hus 

Bygga mer lägenheter 

Bygga en kiosk 

Det skulle finnas en jaktaffär, där man kan 

köpa och laga bössor 

 

Natur och miljö 

Låta skogen vara kvar  

Att man inte fick hugga ner träd och inte 

använda så mycket avgaser  

Jag skulle se till att det finns fler bilar som 

går på el 

 

Samhälle 

Att tjuvar ska sitta i fängelse 

Inget bråk 

Att det finns poliser som fångar tjuvar 

Att det finns ambulanser 

Att alla fick bada i badhuset varje dag 

gratis 

Göra om rondeller och skyltar så man får 

köra 70 överallt 

 

Infrastruktur 

Bygga cykelvägar 

Bygga nya vägar 

Bra vägar att cykla på till affären 

 

Övrigt 

Att jobbet skulle vara trevligt 

Att det ska vara lugnt och att alla är snälla 

Barn ska lyssna inte bråka 

Förbjuda äta godis varje dag 

Att all folka får göra vad som helst 

Att pyssla om och sköta hästar 

Att man skulle rida nästan varje dag 

Att man bara får köpa sådant man behöver, 

inget onödigt 

Ingen lava 

Att alla lemurer och elefanter skulle skötas 

Att tomten skulle komma varje dag 

 



Grundskola årskurs F-3 

12 

 

Grundskola årskurs F-3 

 
1. Vad är det bästa med att bo här? (orten eller Tierps kommun) 

 
 
Bra vänner 

Många vänner 

Nära till vännerna 

Att man trivs bra 

De flesta människor är trevliga  

Det är en liten ort och nästan alla känner 

varandra 

Många och bra lekplatser  

Rektor är snäll och är bra  

Skolan är rolig och man lär sig mycket 

Fritidsgården 

Det känns roligt för ingen bråkar ofta 

Lugnt 

Det är mysigt och kul 

Inte så mycket trafik  

Inte så mycket avgaser 

Här finns det mycket skog nära där alla 

kan plocka svamp bär och blommor  

Mycket bra ställe att leka på  

I skogen och naturen är det rent och fint 

Att kiosken snart öppnas igen 

Det är bra att ha nära till släkt och vänner 

Nära till skolan 

Nära till bad 

Nära till vatten och fiske 

Nära till skogen 

Det är nära till allt  

Det finns inte så himla mycket folk  

Inte jättemånga i skolan 

Jättebra skola  

Bra skolgård 

God mat i skolan 

Att det finns idrottshall 

Att man kan fly hit  

Att man kan göra vad man vill om man 

frågar sina föräldrar  

Baden 

Att det finns affärer 

Bra el, luft och mat 

Litet samhälle lätt att hitta 

Mycket vackert och fin natur 

Mycket skog 

Bra lekparker 

Vi trivs och känner oss hemma 

Bra skolor  

Det är litet och alla affärer är nära varandra  

Det sker inte så många inbrott 

Bibliotek  

Fotbollsplaner  

Ishockeyrink  

Bio  

Tierp Arena 

Många restauranger  

Inga krig 

När de skrapar bort allt grus så man kan 

cykla för det älskar jag  

Att jag får cykla vart jag vill nästan  

Att man kan gå på vägen fast det inte är nåt 

grus  

Att kunna cykla till kompisar och att man 

kan hälsa på sina fröknar  

Det finns Gröna Lund och Leos lekland  

Stora ytor att leka på  

Att man kan fiska 

Enkelt att ha djur 

Mycket djur 

Inga fabriker 

Jättesnäll mattant 

Att det inte finns hajar  

Att det finns mycket mat i affären  

Att det finns ganska mycket el  

Bra med stora åkrar så man kan köra cross 

Man ha evenemang och fotbollsmatcher 

Välja på att bo i villa eller i lägenhet 

Åka skidor i spåret  

Bra att bo på landet  

Det är mycket aktiviteter på biblioteket  



Grundskola årskurs F-3 

13 

 

Det är bra att det finns skolskuts så man 

kan komma till skolan 

Det går snabbt att åka bil till Uppsala 

Det är renare luft och finare natur än 

Uppsala 

Det är lugnt och inte så mycket folk 

Bra sjukhus! 

Fina utomhusplatser att sitta i och kanske 

ta en fika. 

 

 

 

Citat 

”Det är en bra kommun för det finns bra vänner.” 

”Skolan är bra! Vi får bra läxor och bra stöd i skolan.” 

”Här finns det mycket skog nära där alla kan plocka svamp, bär och blommor.” 

”Att alla bor så nära att man kan åka å leka med varandra.” 
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2. Finns det något du inte gillar med att bo i här? (orten eller Tierps kommun) 
 

 
Att det är bråk ibland 

Man kan bli ovänner  

En del är dumma 

Stora barn är dumma mot små barn  

Allt är bra 

Det finns ingen spelaffär 

Det finns inte McDonalds  

Det är en liten stad 

Det är långt att gå till affären  

Det är inget, allt är perfekt! 

Det är inte så fint som alla andra länder  

Det är inga bra rutschkanor 

Det finns bara en fotbollsplan 

Att folk röker 

Det finns ”fullisar” 

Att man slänger burkar på gräsmattor och 

gator 

Att det finns så mycket bilar som sladdar 

Bilar krockar  

Man åker bil för fort  

Det finns inga gungor där jag bor 

Det finns inget inomhusbad där jag bor 

Inget äventyrsbad  

Det finns roligare saker att göra i andra 

städer  

Det finns inte så många bilar 

Att det kommer jättemycket folk hit  

Skräpigt 

Det slängs mycket skräp i naturen  

Vissa brukar ha sönder saker både vid 

stugan och hemma  

Klotter 

Storingar som åker fyrhjuling på gator m m  

Att det finns mördare här  

Det är många inbrott  

Det brinner mycket i Söderfors  

Att godiset inte är gratis 

Att det finns hus som inte lagas 

Att vägen är dålig  

Det finns bara en mataffär  

För få klädbutiker  

För lite affärer 

Att det är så lite leksaksaffärer  

Det finns tiggare  

Vi borde vara snälla mot tiggare 

Det finns rånare/tjuvar 

De höjer hyrorna 

Behövs bättre lekredskap på skolan och 

utanför skolan 

Det finns ingen skola för de som har det 

svårt med språket m m och som behöver 

väldigt mycket stöd 

Det finns ingen minigolfbana 

Det finns inget hockeylag 

Det finns ingen kiosk  

Inga spelbutiker, ingen spelhall  

Borde finnas två mackar  

Borde finnas tåg 

Lekparken ska bli större 

Saknar skatepark  

Saknar crossbana 

Saknar parkour-park 

Det finns inga museer 

Macken är ofta stängd 

Vår idrottssal på skolan är jättegammal 

sliten och liten  

Jag skulle vilja att det fanns en cykelväg  

Nej allt är perfekt! 

Ingen övervakning på övergångsställen 

Långt till havet  

Jag älskar att bo här jag har nästan ingeting 

som jag inte gillar  

Man får inte bestämma så mycket själv 

Ja att mamma och pappa blir arga på mig 

när jag gör dumma saker  

Det finns en jag inte tycker om här 

Att det blir så mycket oljud när man är ute  

Det finns inte så bra varor på Lidl 

Nej jag tycker hela den här världen är 

jättebra  

Allting hatar jag 
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Dålig uppkoppling på TV/internet  

Vi bor för nära varann 

Övergångsställe saknas vid skolan  

Fartgupp saknas vid skolan 

För mycket läxor i skolan 

Dålig mat i skolan 

Våran mattant är jätteelak 

Fröknarna sliter en i armarna 

Vi behöver större skolgård 

Småbarnen springer runt och river kojorna 

på skolgården 

Vi behöver bättre klätterställning 

Vi behöver mer leksaker till fritids 

Alla skolbarn borde ha en egen ipad 

Vi behöver skåp i skolan 

Bättre toaletter för skolbarnen 

Automatiska vattenkranar på toaletten 

Affären kan vara lite dyr ibland  

Det står bilar med folk som sover på lilla 

grusvägen vid Gunnarsbovägen 

Synd att det inte bor så många i 

sommarstugorna 

Långt till vissa affärer  

Långt till vissa släktingar 

Det är massa ungdomar som åker runt i 

Örbyhus och dummar sig  

Det skulle behövas mer poliser 

Det är ganska långt att åka till stan. Vill ha 

en direktbuss. 

Vissa kör för fort 

Händer inte så mycket  

Tåget stör när man bor nära 

Inget, jag tycker allt är fint och bra  

 

 

 

Citat 

”Det skräpas ner i skogen-folket måste skärpa sig” 

”Att man håller på att klottra.” 

”Jag älskar att bo här, jag har nästan ingenting som jag inte gillar. ” 

”Det finns ”fullisar”!” 

”Det är dåligt att det är så många som röker i Tierp. Det är jobbigt när man står och väntar 

på bussen.” 

”De tar aldrig bort gruset. Jag som bor i Ubblixbo kan inte cykla till skolan.” 

”En del kör jättefort igenom byn och det är läskigt.” 

”Finns för lite roliga saker tex, en skatepark, crossbana, simhall mm” 
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3. Om du får besök av en kompis som bor någon annanstans, vad vill du visa honom/henne 
då? (dvs ta med honom/henne till, t ex en plats eller en aktivitet i kommunen) 

 
 

Visa han eller hon runt i trakterna 

Alla aktiviteter 

Skogen  

Hemliga platser i skogen   

Visa kojor  

Var man kan bygga kojor i träden 

Dalälven! 

En cool park 

Lekparker (på flera orter)  

Ridskolan och ridhuset 

Stallet  

Badhuset 

Aspenbadet  

Trollsjön  

Rörholmsbadet 

Badplatsen i Söderfors 

Ubblixbobadet  

Vendelbadet  

Bada i Månkarbo 

Badet i Örbyhus  

Bada med dem och berätta saker som jag 

gjort ute  

Stranden vid älven 

Stranden  

Havet med hamnen 

Fiske ute på älven  

Visa upp den lantliga fina miljön  

Fotbollsplanen 

Ta med på picknick 

Vad det finns för aktiviteter 

Skidspåret som också är ett elljusspår där 

man kan cykla gå och springa  

Visa fina blommor i närheten där jag bor  

Visa Höfte  

Visa hela Söderfors 

Det grekiska templet  

Engelska parken 

Grottan 

Badet  

Vegahallen 

Pulkabacken 

Marionsjön 

Engelska templet 

Ankarbacken 

Åka båt 

Åka fyrhjuling  

Vårt samhälle och våra vänner 

Vår skola! 

Visa skolgården  

Klassrummet 

Klasskamraterna 

Var toaletterna är  

Gympasalen  

Idrottsplatsen! 

De små stugorna vid badet 

Godishyllan på ICA! 

Svanbykiosken! 

Gå på bio  

Visa affärerna 

Tierp Arena  

Lidl  

Judolokalen 

Mitt hem! 

Visa en teckning 

Gå på en utflykt 

Jag skulle ta med henne till Leos lekland  

Ut i garaget och visa min cross å sånt och 

allt i garaget 

Äta mat hemma  

Go-cart hemma på gården  

Mina kompisar  

Visa gränsen i skogen  

Visa dem Jörgenrundan  

Cykla  

Korvgrillen  

Visa Syltkrukan  

Ängskärs camping  

Skidstadion  

Pulkabacken 
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Tallparken och hela Månkarbo och 

skogarna med bär och svampar  

Grusgropen på åsen är jättefin och man har 

bra utsikt  

Finntorpskällan och dricka källvatten! 

Åka skridskor på Vegahallen  

Det finns konstgräs i Tierp som man kan 

spela fotboll på  

Pizzerior  

Det finns jättefina kyrkor i Tierp både 

gamla och nya  

Sjukhuset 

Spela dator  

Titta på djur  

Biblioteken 

På Vegavallen finns skidspår och 

fridrottsbanor och fotbollsplaner 

 

 

 

Citat 

”Jag vill visa henne eller han runt så de fick veta lite mera.”  

”Det grekiska templet och Engelska parken runt om. Det är så fint där.” 

”Jag skulle visa dem våran fårhage och gammelfarfar. I stan fanns det inga fårhagar men det 

finns det här på landet.” 

”Vi måste nog visa att det finns ett sjukhus i Tierp också.” 

”Jag skulle vilja visa henne väldigt mycket.” 
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4. Vad skulle du vilja jobba med? (yrke/arbetsuppgift) 
 

 

Advokat  

Arkitekt  

Astronaut 

Badvärd  

Bagare  

Barnvakt  

Bartender  

Bilmekaniker 

Meka med bilar 

Lackera bilar 

Bonde 

Lantbrukare  

Boxare  

Brandman  

Brandman och rökdykare  

Bygga bilar och lastbilar 

Bygga skidor eller skidproffs  

Byggarbetare 

Crossåkare 

Cykelmekaniker 

Data/tvspelstestare  

Designer  

Djurskötare  

I en djurpark  

Jobba med djur 

Jobba med hundar 

Jobba med hästar 

Djuraffär  

Elektriker  

Flygvärdinna  

Forskare 

Fotbollslärare  

Fotbollsproffs  

Fotbollsspelare  

Fotbollstränare 

Fotograf  

Frisör  

Författare  

Förskolelärare - dagislärare 

Grävmaskinist  

Guide  

Guide på museum  

Göra videospel 

Hockeykommentator  

Hockeyproffs 

Hunddagis 

Innebandy 

Jag ska köra skotare 

Jag vill bli jägare 

Jag vill bli tjuv  

Jag vill jobba med barn när jag blir vuxen 

Jag vill jobba på glassbutik  

Jobba för socialdemokraterna 

Jobba i skogen  

Jobba med vägarna  

Jobba på bank  

Jobba på BR (leksaksaffär) 

Jobba på Church street 

Jobba på finlandsbåten 

Jobba på Gröna Lund och Liseberg 

Jobba på Hobbex 

Jobba i affär eller kiosk  

Jobba på Ica  

Jobba på en mataffär 

Bli chef på en Ica/affär  

Jobba på klädbutik 

Jobba på Max eller McDonalds 

Jobba på spa 

Jobba åt Tierps kommun  

Kock  

Konditor  

Köra biltransporter  

Köra grävmaskin  

Köra lastbil  

Larmoperatör  

Lastbilschaufför 

Läkare  

Lärare  

Lärare i svenska  

Gympalärare-idrottslärare 

Make-up artist  

Massör  

Med dataprogram 

Med datorer 

Med traktorer på kommunen  

Militär 

Pilot  

Polis 

Hundförare inom polisen 

Posten  

På café  

På Glassbilen 

På Gröna Lund, Furuvik 

På kontor  
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På ridskola 

På Sandvik  

På Sjukhus  

På ambulans  

På BB 

Racerförare  

Ridlärare 

Ridskola 

Ryttare 

Röda Korset – medhjälpare 

Åka till barn i andra länder och hjälpa dem  

Servitris  

Skräddare 

Skådespelare 

Slalomlärare 

Snowboardlärare 

Snickare  

Speldesigner 

Spelutvecklare 

Studera  

Stylist  

Superstjärna vill jag vara 

Sångerska/sångare  

Artist 

Taxichaufför  

Uppfinnare 

Vetenskapskvinna/Vetenskapsman 

Veterinär 

Göra youtubefilmer, ”youtuber” 

Äventyrare  

 

 

 

 

Citat 

”Det här är faktiskt sant, att bli skolfröken!” 

”Sjunga på melodifestivalen,  för mamma sa man kunde få pengar då”. 

”Hästhjälpare jobba på ranch och jobba med hästar.” 

”Forska om djur”  

 

 



Grundskola årskurs F-3 

20 

 

5. Var vill du jobba någonstans? (ort/plats) 
 

 

Elsarby (ridskola) 

Hemma 

Hållnäs 

Karlholm 

Mehedeby  

Månkarbo  

Pilbo  

Sikhjälma 

Skärplinge  

Söderfors  

Tierp 

Tierps kommun 

Vendel  

Örbyhus  

På Brorsan 
 

Arlanda  

Björklinge  

Gävle 

Heby  

Hedesunda 

Knivsta  

På Hobbex i Valbo 

Stockholm 

Tärnsjö  

Uppsala  

Valbo 

Östervåla  

Östervåla (Zetterbergs)  
 

Bromma 

Göteborg  

I skogen 

Järvsö 

Luleå där det finns snö  

Norrköping  

Persbylånga 

Skara 

Skillingaryd  

Vendel eller i mitten av Sverige  
 

Chicago  

Chile 

Alperna 

Danmark 

England 

Finland  

I olika länder i världen  

Kanada  

Kina  

Los Angeles 

Madrid  

New York  

Paris 

På en rymdstation 

Roma i Italien  

Rumänien 

Spanien 

Thailand  

Turkiet 

USA  

Utomlands 

Vart som helst 

Vill åka runt och jobba på olika ställen 

Åka runt i världen 

 

 

Citat: 

”Jag vet inte vart det ligger en ranch .” 

”Uppdrag på olika ställen i världen, gärna Asien” 

”Det närmaste ställe jag flyttar till.” 

”Jag skulle vilja sjunga här i Tierp och jobba som skolfröken på Aspenskolan”
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6. Om du får barn när du blir vuxen hur vill du då att deras skola ska vara?  
 

 
 
Bra 

Trygg  

Säker  

Rolig  

Kul  

Det ska vara lugnt  

Fridsam 

Snälla barn 

Snälla lärare  

Snälla men stränga lärare  

Snälla kompisar! 

En skola där alla är snälla och ingen 

känner sig utanför  

Inget bråk 

Jätterolig skola 

Bra lärare 

Bra lärare som lär ut på ett bra sätt  

Att de lär sig mycket 

Att man ska lära sig på ett bra sätt i skolan  

Att barnen ska vilja gå till skolan  

Att man ska lära sig mycket  

Att man ska ha lätt att förstå när fröken 

förklarar 

Mycket matte och läsning i skolan 

Barnen måste få hjälp om något är svårt 

duktiga lärare och barnen ska bli duktiga 

Vill ha en rektor på skolan som jobbar här  

Som min/vår skola 

De ska gå i min skola  

Snäll skola 

Rättvis 

Vi vill att det ska bli bättre än våran 

Fin miljö 

Ren och snygg  

Att man får vara inne på rasten om det är 

dåligt väder  

God mat  

Äta mer pannkaka i skolan  

Man ska ha simskola 

Fröken ska vara rolig 

Trivas bra  

Fräscha toaletter och duschar! 

Trevliga och rena toaletter 

Om man har svårt med något ämne ska 

man få mycket extra hjälp 

Det ska finnas privata skolor att välja på 

Fint utsmyckade väggar i fina färger 

Bra lekpark! 

Bra ordning! 

Man ska få ta med sig mjukisar och 

leksaker 

En pool med rutschbana 

Liten skola  

Jättestor skola 

Stor och fräsch  

Skolan ska se ut som min/vår  

Bättre skolgård 

Stort klassrum 

Stor lekpark  

Små klasser  

Långa raster  

Säker skolgård 

Stor skolgård 

En 8-våningsskola 

Större parkeringar 

Att man är tyst när man ska lyssna på en 

bok  

Det ska vara två våningar  

Skola där alla trivs  

Alla är kompisar ingen utanför  

Ingen mobbing  

Lärarna ska hjälpa till om någon blir 

mobbad  

Jobba med att låta alla elever ha en kompis 

Respekt  

Där elever samarbetar  

Bra miljö utan avgaser  

Spela tv-spel 

Hälsosam 

Bra mattant 

Samma skola första klass upp till 

gymnasiet 

År 2-9 eller f-9 så man slipper byta skola 

Skåp istället för hängare 

Bra leksaker 

Fullt av godis 

Perfekt  

Barnen ska ha många kompisar  

Det finns jacuzzi där  

Fina möbler stora lekrum 

Man ska lära sig skriva och får göra många 

experiment 

Fotbollsplan med linjer 

Större hockeyrink 
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Omtänksamma människor 

Där alla får lite som de vill 

Pengar till skolböcker och saker 

 

 

 

Citat 

”Mycket matte och läsning i skolan.” 

”Att det ska vara en snäll skola.” 

”Bra och rolig. Och att alla ska vara snälla mot varann och schyssta kompisar om nån gjort 

illa sig.” 

”Att de lär sig mycket.” 

”Duktiga lärare och barnen ska bli duktiga” 

”Som min” 
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7. När du blir vuxen hur ska det då vara för att du ska trivas som bäst? 
Några förslag på följdfrågor: 

i. Hur ser miljön ut? (Hur ser omgivningarna ut? Hur mår miljön (skog sjöar 
åkrar etc). Hur bor du? Mycket kan vägas in)  

ii. Om du ska någonstans hur åker du? (buss tåg bil ….) 
iii. Vad gör du på fritiden? 

 
 

Hur det ska vara och hur miljön ska se ut:

Rent och fritt från skräp 

Bra miljö 

Trevligt i kvarteret 

Fin trädgård 

Åkrar skog och sjöar 

Bo nära naturen 

Ska finnas många ängar med blommor på  

När jag blir vuxen ska jag bo i stan  

Bo i fin miljö  

Bo i villa med trädgård  

Mycket blommor runt husen 

Äppelträd 

Mer växter och skog  

Ha djur 

Att man får vara ute i naturen  

Jag vill ha barn när jag blir stor 

Ha pojkvän/flickvän 

Bo på en bondgård 

Inget hundbajs på vägen 

Inga rånare 

Inte så dyrt i affären 

Bra jobb 

Bra maskiner på jobbet till exempel vid 

byggen 

Bra lön 

Tjäna mycket pengar 

Många runt omkring som kan hjälpa till  

Man ska bli behandla andra som man själv 

vill bli behandlad 

Snälla arbetskamrater 

Slippa betala räkningar  

Få sova länge  

Bowlinghall 

Varmare klimat 

Bra skola och dagis 

Fred i världen 

Vänner 

Allmänt bad i Mehedeby med pool jacuzzi 

och spa 

Bo i stan 

Sommarstuga vid vattnet  

Ha båt  

Ha en brygga  

Kunna rida  

Fler små lägenheter i Hållnäs  

Jag vill bo i berg som är veckans bokstav  

Kunna plocka bär  

Det ska vara en korvkiosk så jag kan åka å 

köpa en korv å så en pannkakskiosk så jag 

kan åka å köpa pannkakor 

Att det skulle vara en hästranch  

Att det ska vara mycket natur ute  

Mitt ute på landet en rabatt med fina bär 

och en med olika frukter Å ett vitt hus med 

altan 

Bo nära skogen 

Mitt hus ska vara rött och så ska jag ha en 

pool på altanen 

Jag har faktiskt tänkt stanna kvar hemma 

inte flytta alls  

Där jag bor nu 

Bra miljö 

Säkrare hus  

Sköta om miljön 

Alkohol ska inte finnas 

Cigaretter ska inte finnas 

Droger ska inte finnas 

Inga avgaser 

Inte så mycket trafik 

Bra hus 

Trevlig miljö Inget skräp på marken mm 

Fler affärer 
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Hotell 

Rent och fint 

En godiskiosk i Söderfors 

Bra grannar 

Jag vill ha ett lyxhus, en katt, en hund, en 

häst och höns 

Det ska vara bra i livet 

Nära till mycket  

Kunna åka tåg från Söderfors 

Att det finns badhus  

Kunna åka flygplan till Gran Canaria från 

Söderfors 

Ett stort centrum med bowlinghall  

Jag vill att det ska vara tryggt säkert och 

omtänksamt 

Det ska vara roligt 

Bra väder 

Spelar ingen roll 

Roliga affärer och människor 

Vi trivs redan 

Det ska finnas Stadium och Intersport 

Bygga fler hus  

Flera lekparker  

Mer sport 

Kunna fiska 

 

 

Hur man reser/transporterar sig?

Buss  

Tåg 

Svävande bilar och vägar 

Bil 

Elbilar 

Cyklar mycket 

Jag vill åka motorcykel 

Flygplan 

Spårvagn 

Limousin 

Tunnelbana 

Båt 

 

Vad man ska göra på fritiden

Jägare på fritiden 

Spelar fotboll 

Gymnastik  

Åka racing/rally  

Snowboard 

Innebandy 

Rider 

På fritiden är vi hemma med våra barn 

Jag kommer att leka med mina barn 

Jag ska mysa med familjen 

Vara med mina kompisar och ha det kul 

Shoppar 

Åker till Leos lekland med barnen 

Åker på semester 

Vi cyklar  

Har picknick 

Handlar 

Promenerar 

Jobbar 

Funderar ut nya uppfinningar 

Tänker på nya spelidéer 

Badar  

Dansar latin 

Fiskar 

Spelar teater 

Åker slalom 

Badar i jacuzzi 

Åker skridskor 

Hoppar studsmatta 

Kommenterar när vi spelar (sällskapsspel, 

fotboll m m) 

Är hos hästen 

Syr 

På vintern åker vi skidor och skridskor 

Tränar mycket 

Hjälpa min mamma och pappa.  

Jag vill dyka med utrustning 

Spelar tv-spel 

Åka utomlands med mina barn 

Jag vill hoppa fallskärm 

Plugga  

Sköta om hunden 
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Fixa saker hemma 

Gå i skogen 

Plocka bär och svampar  

Grilla hamburgare  

Ligga och slappa och äta glass 

Jag leker på fritiden 

Jag ska hålla på med barn, byta blöja å så 

på dom  

Åka till Mac Donalds  

Åka lite bil runt stan och köpa massa 

grejer, play station å så 

 

 

 

 

Citat: 

”På landet och man ska kunna fiska.” 

”Att jag ska bo på en åker, så jag kan så lite grann, fina rabatt å så.”  

”Jag skulle vilja bo i Tierp för där är det fint.” 

”Jag ska bo nära jobbet, det ska vara lite bilar. Liksom så man måste kära in på en grusväg 

för att komma in till mig.” 

”Jag har faktiskt tänkt stanna kvar hemma, inte flytta alls.” 

”Som den är nu, rent i naturen, det ska inte vara något klotter, det ska inte stå massa grejer 

överallt, inte hugga ner så mycket träd, inte döda djur.” 

”Åka mycket tåg” 

”Jag åker i ett flygplan. Då så skulle jag åka runt å se hur det såg ut.” 

”Mer bussar för miljöns skull” 

”Umgås med mina kompisar och min familj. ” 

”Tänker på nya spelidéer!” 

”Jag kommer att bli fotbollstränare och hockeytränare för det gör föräldrar” 
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8. Om du fick vara den politiker som bestämde i kommunen vad skulle du bestämma då? 
 
 

Demokrati och samhälle 

Att alla barn ska ha det bra 

Att alla ska ha det tryggt 

Barnen ska få vara med och bestämma mer 

Barnen ska få rösta 

Alla är lika värda oavsett om man är kille 

eller tjej 

Stoppa alla tjuvar 

Lyssna på alla medborgare  

Alla är lika värda 

Att bestämma över polisen, affärerna, 

brandkåren, banken och skolan 

Att barn fick köra bil när dom var långa 

Att man ska jobba  

Att det inte ska vara krig i andra länder att 

man bara ska jobba 1 gång om året 

Tierp ska få mer pengar 

Högre löner 

Bättre lön för ridlärarna  

Ta bort allt djurplågeri  

Ge mycket pengar till skolan och 

sjukvården  

Att man ska ha lika mycket i lön  

Att alla som var fattiga skulle få pengar. 

Då skulle de fattiga få ett hus och en säng  

Att alla fattiga skulle vara rika Att de får 

flera miljoner Om man får för mycket så 

kan man bli galen  

Om jag bestämde skulle en del pengar gå 

till barn i andra länder som hade det svårt 

och är hemlösa 

Gratis mat för de fattiga 

Förbjuda att göra vapen  

Alla ska ha elbilar  

Ingen misshandel eller djurplågeri  

Fler civilpoliser så de kan stoppa 

våldtäkter och annat tokigt som händer 

Likabehandling i hela kommunen  

Höja löner för de som jobbar med andra 

människor t ex i vården 

 

Miljö och natur 

Att göra bättre miljö 

Många träd och många fiskar i vattnet 

Satsa pengar på en bra miljö 

Att man inte får såga ner träd  

Att man inte får slänga skräp och klottra  

Vi ska vara rädda om naturen. Inte kasta 

skräp i naturen 

Rensa upp på botten i Ubblixbo  

Sätta dit alla som skräpar ner- sätta upp 

videokameror  

Inte hugga ner hela skogar  

Anlägga en fin park i Månkarbo med 

dammar och små grusgångar  

Fler elbilar 

Bra miljö 

Plantera träd 

 

Fritid 

Att det skulle finnas lekparker vid varje 

hus 

Det ska finnas ett hus för ungdomar där de 

kan vara och klottra så de inte klottrar 

någon annanstans 

Bygga en skateboardpark vid gräsplätten 

vid vita garagen på Höftevägen 

Bygga äventyrsbad  

Bygga lekland  

Bygga djurpark  

Bättre lekparker  

Mer lekplatser  

Jag skulle bygga en större ishall 

En stor bowlinghall  

En stor fotbollsarena  

En parkourbana  

Flera fotbollsplaner  

Simbassänger utomhus 

Bygga en cross och skatebana i Månkarbo  

Simbassäng i Tobo  

Biljardlokal 
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Att det var smulorna (fritidsaktivitet) 

varenda dag och att alla skulle ha det bra  

 

Boende och kommersiell service 

Bygga fler hus 

Bygga mycket flera hus vid Tämnaren 

Riva fula hus och gamla lador  

Det ska finnas fler affärer 

Ett centrum  

Större hus  

Jag vill att Disneyland finns här 

Att det ska finnas ett Gamestop 

Att det ska finnas McDonalds och Max och 

en galleria och Willys och Citygross i 

Tierp 

McDonalds öppnar i Söderfors 

Restaurang i Hållnäs  

Affär i Tobo  

 

Infrastruktur och kollektivtrafik 

Det ska vara en bättre väg 

Längre station så att det kan gå längre tåg  

Att man ska få köra fortare på vägarna 

 

Skola 

Gratis fritids 

Mindre läxor 

Att barnen inte ska få några hemläxor utan 

göra läxorna i skolan 

Det ska finnas flera små skolor 

Att skolor och dagis är bra. Att alla är 

snälla där 

Mer pengar till skolor 

Roligare skolgårdar med fler gungor och 

klätterställningar äventyrsbanor nätgunga 

m m  

Flera lärare till vår klass så man kan få 

hjälp att skriva och räkna  

Kortare skoldagar 

Anlägga konstgräs på alla kommunens 

skolor 

Skåp i skolan 

Att man inte ska reta de som kommer från 

andra länder 

Åka på studiebesök i staden  

Att alla i skolan fick pennor  

 

Övrigt 

Satsa pengar på skidor 

Att det ska ekologiska varor ska bli lite 

dyrare så det lönar sig att vara bonde  

Ej uppbundna djur  

Lägga pengar på forskning om sjukdomar  

Sluta sälja snus cigaretter och knark i Tierp 

Att ingen får bråka 

Jobba för att alla ska vara snälla mot 

varandra 

Att alla barn ska få godis i affären 

Mer fotbollslag till Sverige 

Ge pengar till barncancerfonden  

Att de skulle göra exakt som jag säger  

Att inga slåss 

Jag skulle bestämma att alla i hela världen 

skulle dricka läsk varenda dag  

Att man ska äta nyttiga saker. Att man inte 

ska äta nåt snask på dagarna bara lördagar 

och fredagar  

Att alla skulle ha det bra  

Att alla säger ”hej” 

Att man fick gratis godis 

Gratis flygresor för de fattiga 

Ingen ska skjuta någon annan  

Fattiga kan få pengar så de slipper sno  

Kommunen sponsrar nybilsköp - alla 

behöver bil på landet. 

Förbjuda cigaretter och snus  

Alla går med på att sluta med pengar 

Fred i landet, fred i alla länder 

Ta bort alla krig  
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Citat 

”Jag skulle bestämma att alla barn inte skulle behöva vara rädda över krig. Tips på hur 

världen blir bättre: man kan skänka pengar till välgörenhet. Man kan försöka stoppa alla 

krig, man kan skänka pengar till sjuka i andra länder för att kunna köpa mediciner. Man kan 

hjälpa andra att fly från krig. Man kan hjälpa fattiga till bättre länder. Man kan hjälpa 

föräldralösa barn.” 
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Grundskolan årskurs 4-6 

 
1. Vad är det bästa med att bo här? (orten eller Tierps kommun) 

 
 
För att det är ett litet samhälle 

Alla är vänliga och jag känner mig inte 

utanför 

Det är fintlitet och mysigt  

Lagom stort  

Inte så mycket folk  

Lugnt på nätterna och lugn trafik  

Stora fotbollsplaner 

Gymnastikhall 

Tierps arena  

Bra skola 

Skolan är bra för att jag lär mig nya saker 

Konstgräsfotbollsplanen vid Aspen 

Aspenbadet 

Skogar 

Trollsjön 

Kusten 

Bra kommun, rent, luktar inte avgaser  

Mycket natur  

Fin natur med skog och många djur  

Havet  

Närheten till naturen och älven  

Fint landskap med Dalälven som rinner 

fint förbi 

Nära till naturen  

Varmt o skönt på sommaren  

Bra miljö 

Det finns elljusspår 

Bandyplan 

Bra tillgång till att sporta  

Mycket aktiviteter  

Man kan ha djur och rida här 

Fin ridskola i Tierp  

Ishall  

Idrottsplats  

Skidbacken med lift(men liften kan bli 

bättre) 

Stort utomhusbad med 50 m-bassäng 

Badbassänger, badhus 

Utebadet som finns 

Det finns en bra fritidsgård 

Man kan åka båt 

Man kan fiska  

Man kan ha många djur 

Det finns ett ålderdomshem 

Bra affärer 

Bra sportaffärer  

Bra godis 

Det finns mataffär 

Det finns bensinmack 

Det finns pizzeria  

Det finns fabriker 

Det finns en kyrka och körminiorer och 

juniorer 

Det finns gamla hus som Herrgården, ett 

tempel och andra sevärdheter 

Det finns ett bibliotek 

Nära till det mesta 

Nära till skolan 

Nära till fotbollsplan 

Nära till simhall 

Nära till mataffärer (många olika) 

Nära till affärer 

Nära till upptåget 

Närhet till Gävle/Uppsala 

Inte så nära storstad (Uppsala) 

Här finns bio 

Hållnäs marknaden  

Allsång i Griggebo 

Skogen med Elljusspåret 

Tryggt 

Litet och lugnt  

Tyst 

Trivsamt  

Inte så hög brottslighet 

Det är lugnt och man behöver inte vara 

rädd  

Inte så mycket trafik 
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Många små vägar och bra luft  

Lövstabadet och ån som man får fiska i 

Inte så mycket folk 

Lugn skola 

Bra med mindre skola  

Mycket småjobb på orten  

Inte i centrum 

Mindre än stad 

Ingen trängsel 

Inte så nära till andra  

Bra kvarter 

Lagom med människor 

Inte så mycket trafik och människor 

Man känner många för det är så litet  

Man bryr sig om varandra och är snälla 

Mycket barnfamiljer runt omkring 

Lätt att få kompisar 

Nära till kompisar 

Bra kommunikationer - tåg och buss 

 

 

Citat 

”Öppet landskap inte trångt som i staden, man kan leka i skogen.”  

”På landet men nära till allt och mycket finns (skola, affär)” 

”Frihet ute med kompisar och de flesta är snälla.” 

”Sporta och bada!” 
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2. Finns det något du inte gillar med att bo i här? (orten eller Tierps kommun) 
 

 
Finns inte något köpcentrum  

Att vissa skräpar ned 

Det är tråkiga lekplatser  

Dåliga lekparker 

Det finns ingen park (typ stadspark) 

Grönområde i centrum saknas 

Utomhusbad saknas 

Endast en affär inga klädaffärer inget 

apotek eller annan ”kringservice” 

Det finns inte McDonalds, Max, Subway 

mm 

Dåligt urval av ex kläder, cafeer, frozen 

youghurt-affär  

Det finns knappast några spel-, sport-, och 

leksaksaffärer  

Få affärer i Örbyhus  

Få affärer i Tierp 

Vi har bara en mataffär 

Långt till matbutiker   

Man måste åka långt för att åka till stora 

köpcentrum 

Många butiker som öppnar stängs ned 

snabbt 

Många företag har monopol på tjänster och 

produkter vilket gör att det blir (extremt) 

höga priser 

Vi har ingen bio  

Ingen ridskola  

Inget badhus i skärplinge  

Det är fattigt och lite mörkt  

Det finns inte många nöjesparker 

Ingen spelhall  

Många tiggare 

Finns få saker att göra på fritiden 

Det händer aldrig någonting  

Dåligt med kultur  

Finns inga finare hotell 

Få lediga bostäder lång väntetid 

Fula fasader  

Kriminalitet 

Ful silo  

Inga värmeslingor i alf arena  

Långt till städer och andra länder 

Ishallen behöver renoveras  

Gymnastiksalen är gammal och sliten 

Det finns läskiga personer som man är rädd 

för 

Det finns några hus som är tomma och 

sönderslagna och det känns läskigt att gå 

förbi 

Att skolan behöver fler datorer så hela 

klassen kan jobba liksom att datorerna 

fungerar 

Liten gympasal på bruksskolan  

Vi har så dålig och liten gympasal  

För snälla vikarier i skolan  

Skolmaten 

Många full-gubbar och knarkare vilket gör 

att man känner sig otrygg  

Alla ”fyllon” på bussarna  

Inte trygg i Tierp på kvällarna på grund av 

gängbildning 

Det är för få poliser  

Polisen är sällan här  

Halt på vintern, dåligt grusat och på 

sommaren borstas inte gruset bort  

Dålig väg för bilarna  

Dåliga lägenheter vid skogsgårdarna 

Hundbajs och hästbajs över allt 

Oro inför bussandet till skolan i Tierp i 

höst 

Inget fibernät  
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Dåligt internet i Tierps kommun (i skolan)  

Inte så mycket folk vilket leder till få 

vänner många gamla (Hållnäs)  

Inte så många jobb  

Dåliga jobb  

Låg lön  

Vi tycker att det är tråkigt att 

affären/pizzerian lagt ner Det är nog det 

enda dåliga 

Farthinder på vägarna vid skolan saknas 

Det finns för lite folk här  

Bilarna kör fort på 76:an. Svårt att komma 

över vägen. 

Många kör för fort inne i Månkarbo  

Snabbare ambulans  

Saknas fartkameror för att övervaka 

trafiken  

För hög hastighet på bilarna vid stora 

vägen  

Höga viltstängsel längs 292 Väglyktor vid 

vägarna  

Dålig sandning och plogning på grusvägar 

på vintern  

Dåliga bussförbindelser på helgerna  

Inga sena bussturer  

Bussarna går inte så ofta  

Dåliga cykelvägar och gångvägar vid de 

mindre orterna i vendel 

Det är dumt att skolan eldas med olja  

Många arbetslösa   

Att Tierps arena gick i konkurs  

Bullersamt i kommunen  

Förstörelsen vid stationen i Örbyhus som 

inte åtgärdas nergånget  

Stora avstånd till allt  

Likvärdigheten på de olika skolarna är 

dålig- Örbyhusskolan fick en multiarena 

medan Vendel inte ens får nya fotbollsmål  

Man vet inte vad som händer, finns inte 

samma tillgång till information om 

evenemang osv som när man bor i stan. 

Så litet att man inte kan vara anonym - kan 

inte vara sig själv, mycket skvaller och 

rykten 

Inga värmeslingor på fotbollsplanen 

Finns inget ställa att hoppa och trixa med 

cykeln eller skateboard 

Långt till idrottsplatsen  

För hög avverkning- gallra jämnare  

För mycket skog  

 

 

 

Citat 

”Berusade vuxna på bussen mellan Tierp och Söderfors.” 

”Vi har dåliga idrottsanläggningar. Allt bra byggs bara i Tierp ex idrottshallar och bad.” 

”Torget nere vid centrum i Söderfors är dåligt, det är inte snyggt och ingen använder 

bouleplanen och ingen använder utegymmet. Staketet blir aldrig klart och är farligt, 

fotbollsmålen och basketmål har dåligt läge vid containern. ” 
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3. Om du får besök av en kompis som bor någon annanstans, vad vill du visa honom/henne 
då? (dvs ta med honom/henne till, t ex en plats eller en aktivitet i kommunen) 

 
 

Aspenbadet  

Stora fotbollsplanen  

Royal  

Fotbollsplanen 

LF-Arena  

Aspenhallen  

Vegavallen  

Vegahallen  

Strömsbergs bruk 

Aspenskolan  

Vattentornet 

Tierp Arena 

Bion 

Sightseeing i centrum 

Upptåget – så att de kan åka härifrån! ;) 

Söderfors tempel  

Gammelgården  

Mehedebybadet  

Rudsjövallen  

Skolan  

Ängskär  

Havet  

Älven  

Naturen 

Skogen 

Trollsjön  

Badet 

Badplatsen utebadet  

Berkingebadet  

Kommunhuset 

Skidbacken 

TiRK ridhuset i Tierp 

Stall 

Fritidsgården  

Biblioteket 

Cykla runt i Söderfors 

Crossbanan i Tierp 

Båtbryggan i Söderfors 

Herrgården (Söderfors)  

Öarna (i Dalälven) 

Båttur på älven 

Bada på Söderforsbadet 

De historiska byggnaderna/minnesmärkena 

i Söderfors 

Visa radiostyrda bilar  

Stränder hav och klippor   

Källarberget i Fagerviken  

Skärplinge pizzeria  

Visa mitt rum  

Visa var jag bor 

Naturreservatet i Ängskär  

Naturreservatet i Örnsten 

Sätravallen  

Pizzerian  

Lekparken   

Björns fyr  

Byskär  

PEK-hallen  

Fällan  

Auktionen i Lövstabruk  

Loppis   

Lövstabruk  

Hållnäshalvön  

Åkerby  

Fagerviken  

Ungdomsgården i skolan  

Klockstapeln i Försäter 

Vi ska fiska i Strömarån  

Vi går runt i Skärplinge och tittar på 

affärer vattentorn skolan mm  

Finntorps källare  

Månkarbogrillen  

Storängens bondgård (nära Månkarbo) 

Ubblixbo  

Naturreservatet utanför Månkarbo 

Judoarena 

Affärer i Örbyhus (möbelaffär mm) 

Vendelbadet 

Multiarenan  

Skolplank 
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Ett hemligt gömställe  

En hemmagjord koja 

Kvarnbacken i Örbyhus 

Gullans pizzeria 

Hönor på gården 

Ottarshögen 

Örbyhus slott 

Vendels skola  

Kurirstenen 

Mariebergs skola (Vendel) 

 

 

 

Citat 

”Vår fina natur och aktivitetsområden som finns i Söderfors. 

”Vi gör en cykeltur och ser på naturen.”  

”Badet” 
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4. Vad skulle du vilja jobba med? (yrke/arbetsuppgift) 
 

 

Advokat 

Arkeolog 

Arkitekt 

Artist 

Astronaut  

Bagare 

Konditor/bagare 

Bankdirektör 

Bibliotekarie 

Bilar 

Bilmekaniker 

Biolog 

Marinbiolog 

Bonde 

Boxningsproffs 

Brandman 

Rökdykare 

Busschaufför 

Cirkus 

Civilingenjör 

Cross-mekaniker 

Crossförare 

Dagis 

Dansare  

Danslärare 

Diabetessjuksköterska 

Dinosaurieforskare 

Djurhem 

Djurparksskötare 

På Zoo 

Djurpolis 

Djurräddare 

Djurskötare 

Jobba med djur 

Jobba med vanvårdade djur 

Egen företagare 

Egen företagare med grävmaskiner och 

truckar 

Egen företagare som sätter ihop egna 

datorer  

Eget hunddagis 

Elektriker 

Fastighetsmäklare 

Fiskeguide 

Fiskhandlare 

Flygvärdinna 

Fotbollsproffs  

Fotbollsspelare 

Fotbollstränare 

Fotograf 

Frisör 

Företagschef 

Författare 

Förskollärare (dagisfröken) 

Försäljare 

Gamer 

Grävmaskinist 

Hockeyproffs 

Hoppryttare 

Hästskötare 

Ingenjör 

Innebandyproffs 

Inom hästar 

Ishockey 

Jobb med hästar 

Jobba i klädaffär 

Jobba med datorer 

Jobba på pizzeria 

Jobba på Sandvik Gimo 

Jobba på sjukhus 

Jobba utomlands 

Journalist 

Judolärare 

Jurist 

Jägare 

Kartläsare 

Kassörska 

Kattuppfödare 

Kemist 

Kock 

Kommentator i isracing 

Kommunarbetare 

Konstnär 

Korvförsäljare 

Kostrådgivare 

Kurator 

Köra skotare 

Lastbilschaufför 

Lego ingenjör 

Läkare 

Barnläkare 

Längskidåkare 

Lärare 

Idrottslärare 
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Make-up artist 

Makeupartist 

Med design 

Med programmering 

Mekaniker 

Meterolog 

Militär 

Soldat 

Modell 

Motorsport 

Musiker 

Musikskrivare 

Målvakt 

Mäklare 

Nageldesigner 

Paleontolog 

Pilot 

Polis 

Narkotikapolis 

Ridande polis 

Politiker 

Programledare  

Programmerare 

Psykolog 

På finlandsbåt 

På Matsons trä- och bygg 

På WWF 

Racerförare 

Rallyförare 

Regissör 

Rektor 

Reparatör 

Restaurangägare 

Ridlärare 

Ridproffs 

Äga ett häststuteri 

Rymdforskare 

Servitris/Servitör 

På restaurant 

Skidlärare 

Skogsmaskinförare 

Skogsmästare 

Skådespelare/skådespelerska 

Sportare 

Smed inom stålindustrin 

Snickare 

Snowboardlärare 

Snowboardproffs 

Spelingenjör 

Speltillverkare 

Spelutvecklare 

Stylist 

Sångerska 

Tandläkare 

Taxichaufför 

Teaterregissör 

Undrevattenssvetsare 

Upptäcksresande 

Vakt 

Vapendesinger 

Vetenskapskvinna/Vetenskapsman 

Naturvetenskapsman  

Veterinär 

Volleybollproffs 

”Youtubare” 
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5. Var vill du jobba någonstans? (ort/plats) 
 

 

Giboda 

Hemma 

I Tierps Kommun 

Lövstabruk 

Månkarbo 

Pilbo  

Skogen i Örbyhus 

Skärplinge 

Söderfors 

Tierp  

Tierps kommuns skogar 

Tobo  

Vendel 

Örbyhus 

 

Arlanda 

Forsmark 

Gävle 

Hallstavik 

Någon stad i Uppland 

Skutskär 

Stockholm 

Uppsala 

Öregrund 

Östhammar 

Falun 

Fjällen 

Fors 

Gotland 

Göteborg 

I en stad 

I en större stad 

Kiruna 

Lappland 

Leksand 

Malmö 

Malung 

Nyköping 

Rättvik 

Skåne 

Strömsholm  

Trelleborg 

Vilhelmina i Lappland 

Växjö 

Östersund 

Någonstans i Sverige 

Någonstans på landet i 

Sverige 

På en mindre ort 

I skogen 

På teatrar 

På SAS Airlines 

Amazonas 

Australien 

Barcelona  

Berlin 

Brasilien- vid 

Amazonasfloden 

Canada 

Danmark  

England 

Inom EU 

FBI 

Finland 

Florida 

Frankrike 

Hollywood 

Italien 

Kanada 

Lettland  

London 

Los Angeles 

Madrid 

Miami 

New York 

Norge 

Ryssland 

Sibirien 

Spanien 

Syrien 

Thailand 

Tokyo 

Turkiet 

Tyskland 

USA 

Venedig 

Utomlands 
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6. Om du får barn när du blir vuxen hur vill du då att deras skola ska vara?  
 

 

Barnen trivs och ingen känner sig utanför 

Som den är idag 

Det ska vara tryggt  

Det ska vara ordning  

Fri från mobbning – snabba åtgärder 

Alla känner alla  

Rent 

Fräscht 

Rolig 

Rättvis 

Säker 

Trivsam 

Bra miljö 

Snälla barn 

Snälla lärare  

Trevliga lärare  

Bra pedagoger 

Unga lärare 

Välutbildade lärare 

Fler lärare 

Ha en ordentlig fröken  

Bra idrottslärare 

Speciallärare 

Bra utbildning  

Lära sig mycket  

Bra kunskaper 

De ska lära sig saker t ex slöjd 

Lugn och arbetsro 

Lärarna ska säga ifrån 

Att man ska ta ansvar och jobba 

De ska ha grejer så de kan göra sitt arbete 

t ex datorer 

Bra tillgång till extrahjälp till de som 

behöver 

De ska lära sig mycket engelska så de kan 

prata med många 

De ska kunna diskutera med varandra 

De ska ha elevråd 

Man ska få mellanmål och hinna vila så att 

man kan fokusera bättre 

Jobba i grupp och själv 

Stort bibliotek 

Startar senare på morgonen så att eleverna 

inte är så trötta 

Att man kan sova över om man har långt 

hem  

Idrottstimme varje dag 

Mer idrott 

Det ska vara bra skolmat  

Bra arbetsmiljö  

Rätt till särskilt stöd  

Bra behandlad 

Rättvisa lärare som behandlar alla lika 

Respektera alla kulturer 

Tillgänglig extrahjälp för de som behöver 

Tillgång till skolsköterska 

Fler språkvalsmöjligheter som franska och 

latin 

Att skolan är modern 

Ny fräsch och cool  

Att det ska vara fina lokaler 

Vid en skog så de kan leka där 

Det ska finnas motorskola och fotbollskola 

här när deras barn växer upp  

Det ska också införas skoluniform 

Betyg bara från åk 9 

Betyg som det är nu  

Betyg från åk 4  

Att det finns fotbollsplan, bollar och ”Två 

rutor” 

Bättre toaletter  

Skolan ska ha stora klassrum  

Det ska finnas en fin skolgård 

Fotbollsplan 

Idrottshall  

Inte för stora klasser 

Behåll småskolor  

Gott om resurser 

Stor skolgård 

Inte så stor skola 

Långa raster 

Bättre möjligheter till sport på rasterna  

Bra stolar 

Inbrottssäker 

Brandsäker 

Simhall 

Som vår skola 

Inte bråkig 

Bra lekredskap på skolgården och natur 

Bra läromedel 

Surfplattor och datorer ska finnas 

Bättre teknik 

Bättre gympasal än vår 

Säkrare lekplats 
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Ersätter dålig utrustning med ny från 

förråd 

Välja om man vill vara inne eller ute på 

rasterna 

Få använda tuggummi 

Få lyssna på musik 

Fler valmöjligheter av skolor 

Privatskola i Tokyo  

Militärskola  

En liten skola i Tierps kommun  

En skola med en glassmaskin  

En skola med stora öppna ytor med gräs  

En jättestor rutschkana som är säker  

En skola med shoppingaffärer  

En skola som tillåter att man går till 

affären  

Tillåtet att tugga tuggummi  

 

Möjlighet att vila lite om man är trött 

och/eller har svårt att koncentrera sig 

Man ska inte behöva svara på massa 

tråkiga frågor som tar en hel lektion 

Roligare lektioner 

Kortare genomgångar 

Enskilda bänkar 

Skamvrå för de som pratar rätt ut 

Fler och mer aktiva vuxna/lärare (ute på 

raster tex) 

Spelrum inomhus 

Ny lekplats 

Roligare skolgård 

Väluppfostrade elever 

 

 

 

Citat 

” Som vår skola” 

”Alla ska vara snälla” 

”Bra utemiljö - aktiviteter ute, mer att göra på rasterna, fotbollsplaner, fler gräsmattor 

istället för asfalt, nära till skog, trygg skolgård, färgglatt, förråd med redskap)” 
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7. När du blir vuxen hur ska det då vara för att du ska trivas som bäst? 
Några förslag på följdfrågor: 

i. Hur ser miljön ut? (Hur ser omgivningarna ut? Hur mår miljön (skog, 
sjöar, åkrar, luft etc). Hur bor du? Mycket kan vägas in) 

ii. Hur transporterar du dig? 

iii. Vad gör du på fritiden? 

 
 

Hur det ska vara och hur miljön ska se ut:

Bra och fin miljö  

Det är viktigt med frisk och ren luft  

Närmiljön ska vara fin 

Mindre nedskräpning/förstörelse av 

naturen 

Mycket natur 

Rent vatten 

Det ska finnas djur och bondgårdar 

Mycket ängar 

Skogigt 

Sjö eller hav 

Fjäll 

Mitt barn ska ha det bra  

Snälla människor och vänner i närheten 

Trevliga grannar 

Lugna grannar 

Trevlig personal på jobbet 

Bra familj 

Bra säkert hus 

Barnvänligt 

Trygga skolor 

På landet nära naturen i villa 

Nära skolor för barnens skull 

Villaområde nära skog 

Nära busshållsplatsen 

Gångavstånd till affär 

Bo där det är grönt och fint 

Inte för mycket människor 

Många affärer och lite natur 

Ängar (släppa hunden) 

Närhet till landet 

Herrgårdsmiljö 

Mycket körsbärsträd 

Storstad 

Mer lantligt 

Vill bo i hus  

Lägenhet 

Villa 

Stort hus med pool 

Fler lägenheter som är billigare 

Fler lägenheter i Örbyhus Tobo 

Lyxigt hus med pool och två eller tre 

våningar 

Förnyelsebara energikällor 

Biogas 

Solceller 

Bussar och tåg drivna på miljövänliga 

bränslen 

Jag vill att det ska vara färre bilar för 

koldioxiden förstör miljön och det är 

läskigt 

Tätare förbindelser (buss)  

Bättre kommunaltrafik med lägre priser 

(skattebidrag) så att fler har möjlighet att 

utnyttja tjänsterna oavsett ekonomi  

Ett större badhus med utomhusbassänger  

Vill ha ett köpcentrum så man inte behöver 

åka till Gävle eller Uppsala 

Mycket nöjesparker för stora och små  

Mer ledig tid  

Bra sjukvård  

Mer frihet 

Bygga fler höghus/lägenheter på höjden 

Varmt  

Lyxigt hus  

Stranden  

Mycket djur  

Många idrottsmöjligheter 

Hästgård och bondgård 

Nära hästhagar 
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Nära skidbackar 

Nära vattnet 

Med bra utsikt  

Det ska vara nära centrum  

Det ska vara tryggt och finnas saker att 

göra  

Inget missbruk 

Det ska finnas jobb 

Vägar med asfalt 

Fina vägar utan hål 

Miljövänligare tillverkade vägar 

Bilarna ska köra saktare 

Bra internet med hur mycket surf som helt 

En tvåa i Stockholm centrum 

Hästar och stall 

Ett eget shoppingcenter 

Stad med fina hus 

Inte i staden  

En lägenhet i Tokyo 

Ett lite antikt hus vid havet 

Jag vill bo på landet med fin natur och djur 

runt omkring mig 

Möjlighet att utöva idrotter av olika slag 

Med tre platt-tv 

Stort stall 

Hotell 

Inte för mycket buller 

Jag vill ha nära till skolan och affärer 

Nära till allt - släkt vänner osv 

Nära till jobbet 

Nära skog 

Nära till allt 

Mycket parkeringsplatser 

Många idrottsanläggningar 

Många lekplatser 

Fotbollsplaner 

Bowling 

Kulturellt centrum möjlighet att pröva 

olika aktiviteter och  bla välutrustad 

inspelningsstudio 

Många aktiviteter 

Jämlikt mellan kvinnor och män 

Bättre sjukvård med miljötänkande 

Bra äldrevård 

Tågen i tid 

Tätare tågtrafik pga fullsatta tåg i dagsläget 

(2) 

Direkttåg till Stockholm 

Tätare busstrafik och fler hållplatser (3) 

Mera affärer 

Ett Max 

Ett köpcentrum 

Större utbud/fler affärer för att förhindra 

resor till annan ort 

Möjlighet att använda gym pingisbord 

välutrustad idrottshall (med studsmattor 

mm till gymnastikförening) lasergame 

spelhall bowlinghall m m 

 

Hur man reser/transporterar sig?

Bil 

Köra elbil 

Alla borde få ha vilken bil de ville 

Miljövänliga bilar 

Bensinsnåla bilar 

Tåg 

Buss 

Cykel 

Båt  

Gå 

Moppe 

 

Vad man ska göra på fritiden

Aktiva, sporta 

Rida 

Fotboll 

Innebandy 

Cross 

Kompisar 

Fiska  

Djur 

Med familjen 

Med kompisar 
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Åker längdskidor 

Spelar 

Bowling 

Tennis 

På fritidsgården 

Fler aktiviteter att göra. 

Mer klätterväggar 

Mer parkour-ställen 

Fler affärer 

 

 

 

Citat: 

”Ha kul med våra barn och arbetet.” 

”Jag vill att det ska vara färre bilar för koldioxiden förstör miljön och det är läskigt.” 

”Samhället ska ha elbilar och mycket natur och växter” 

”Medelstort hus nära skogen och umgås med min familj och spela fotboll 

”Som nu” 

”Bo både på staden och landet” 

”Bra boende och ren luft” 

”Det ska vara mycket oförstörda skogar och sjöar där det är fritt att bada och åka båt” 

”På fritiden kan jag ha kul med min familj t ex åka karusell.” 
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8. Om du fick vara den politiker som bestämde i kommunen vad skulle du bestämma då? 
 
 

Miljö 

Mindre nedskräpning/förstörelse av 

naturen 

Att se till att man åker mindre bil och att 

det finns fler elbilar  

Bussar och tåg drivna på miljövänliga 

bränslen 

Fler biogasbussar istället för bensindrivna 

Miljöfrågor 

Att det finns speciella grönområden så att 

luften blir bättre och man kan vara där 

Att man ska åka miljövänligt och vara rädd 

om naturen 

 

Fritidsaktiviteter 

Att det finns mer saker att göra  

Att det ska finnas ett rikt utbud av 

sportaktiviteter så att alla kan välja den 

sport de vill 

Att det finns en skatepark  

Ramp  

Parkour 

Paintbollbana  

Riktig fotbollsplan 

Mer aktivitetshus 

Kampsportslokaler(judo) 

Lasergame  

Spelhall  

Bowlinghall 

Möjlighet att använda gym pingisbord 

välutrustad idrottshall (med studsmattor 

mm till gymnastikförening)  

Vattenpark 

Ett roligt badhus  

Bygga en bubbelpool 

Bättre simhall 

Äventyrsbad 

Bad med vattenrutschbana 

Simhall i Skärplinge 

Bygga en paintball-arena 

Lekplats i norra delen av Mehedeby 

Flera lekparker 

Ridskola i Skärplinge 

Bygga freerunning park 

Mer utställningar av fordon- bilar traktorer 

osv 

”Dreamhack” en samlingsplats för spelare 

Många fler lekparker här i Söderfors!!!” Vi 

har fått så otrooooligt många fler barn här i 

samhället Även här på skolan behövs 

många fler uteleksaker eftersom skolan har 

gått från 100 till ca 150 elever!!!! 

Framförallt räcker inte gungorna till 

Skidbacke 

 

Boende och kommersiell service 

Bygga fler höghus/lägenheter på höjden 

Mer hus  

Att det finns större lägenheter  

Bygga ut Månkarbo 

Billigare priser på lägenheter och hyreshus 

En flygplats 

Mer butiker tillgängliga 

Större utbud av affärer 

Bygga köpcentrum 

Se till att det finns ett McDonalds i Tierp 

och i Söderfors  

Att det kommer in en korvkiosk till 

Söderfors och ett spelcentrum 

Leksaksaffärer 

Teknikaffärer  

Sportaffärer 

Mer affärer  

Bygga glasstånd 

På platsen där Hästhagen låg; bygg stall 

affärer och bio 

 

  



Grundskolan årskurs 4-6 

44 

 

Demokrati och samhällsfrågor 

Mer folkomröstningar som är beslutande 

varje månad typ 

Val vart tredje år 

Att samhället blir mer jämlikt 

Fred  

Att det finns fler bostäder och jobb till 

unga  

Inget snus ingen rökning och fängelsestraff 

om man gjorde det 

Att alla ska få gå i skolan och många ska få 

jobb 

Att det finns jobb  

Inga bärplockare 

Att det är tryggt  

Ta emot fler flyktingar och ge dem ett bra 

bemötande 

Mer poliser 

Välfärd utan vinstjakt! 

Hem för hemlösa – ingen ska behöva sitta 

på gatan! 

Mindre med tiggare  

Göra så att det inte fanns så många 

uteliggare 

Lika mycket lön  

Alla får ett hem 

Inget djurplågeri 

Bättre lön till de som jobbar 

Barnfrågor 

Prioritera andra orter än Tierp 

Mer närhet men behåll lantkänslan i 

kommunen 

 

Infrastruktur och kollektivtrafik 

Fibernät i hela Hållnäs halvö 

Farthinder på Riksvägen så man kan cykla 

och gå säkert till skolan 

Bättre bussförbindelser och bättre vägar 

Kör alla fordon på vägar 

Mindre trafik och mer poliser i Skärplinge 

Cykelvägar 

Gångvägar 

Bättre kommunaltrafik med lägre priser 

Prioritera kollektivtrafik  

Fler fräscha bussar med snällare 

busschaufförer 

 

Skola 

Jag skulle ge elever mer extrahjälp för det 

är dåligt idag  

En mobbare får byta skola 

Ingen mobbing 

Fräscha skolor och bra lekplatser 

Mer pengar till skolan 

Göra skolorna mer trivsamma 

Renovera skolorna 

Fräschare toaletter 

Prioritera skolan 

Bättre åldersspridning på lärarna med fler 

unga lärare 

Fler lärare 

Om man kommer från ett annat land, ska 

man först gå på en speciell skola så att man 

kan lite svenska innan man börjar i en 

”vanlig” och det tycker jag för att jag 

kommer ifrån ett annat land. Mina syskon 

gjorde det och det var bra. 

Mindre klasser i skolan 

Lediga onsdagar i skolan 

Senare skolstart på morgnarna 

Kortare dagar 

Längre dagar 

Flextider i skolan så man kan börja senare 

och sluta senare om man vill 

En timme längre skoldag mot att man inte 

fick några läxor 

Varfritt om man kan ha lediga fredagar på 

skolan 

Fyra dagar ledig från skolan varje vecka 

Förminska skoltiden/dag och istället gå 

flera dagar 

Inga läxor 

Bättre idrott i skolan mer olika saker på 

idrottslektionerna 

Mer idrott i skolan 

Mindre idrott i skolan 

Ge barnen i Söderfors bättre 

träningsmöjligheter En sal! Högre  
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Fräscha fotbollsmål till alla skolor 

Gräsfotbollsplan på skolan 

Större idrottshall på Ol Andersskolan och  

bättre idrottsplats  

En asus rod (dator) till alla i 5-6:an 

Alla skolor ska ha egen kock 

Närproducerad mat i skolan 

Bättre skolmat 

Mer ekologisk och vegetarisk skolmat  

Bättre internet till skolorna 

Fler ipads och datorer till skolorna 

Ipad till alla elever på skolan 

Mer specialiserat elevens val tex ännu mer 

musik 

Gymnasium 

Använda tuggummi i skolan  

Skoluniform 

 

Vård 

Bättre sjukhus och bilresa dit 

Fler sjukhus 

Billigare med sjukhus och hjälpmedel och 

bättre vård 

 

Övrigt 

Alla i kommunen ska få hur mycket data 

som helst 

Kommunen borde köpa mer begagnade 

bilar istället för nya 

Billigare och energisnålare mobiler 

Mindre överpriser och mer ekologiska 

varor 

Fler maskinhallar i kommunen 

Längre öppettider på affären i Månkarbo 

Mindre rasister och nazister 

Gratis valfri bil under 10 miljoner till de i 

kommunen 

Alla bönder borde få välja en traktor över 5 

miljoner 

Billigare gräsklippare 

Göra kommunen större 
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Grundskola årskurs 7-9 

 
1 Vad är det bästa med att bo här? (orten eller Tierps kommun) 

 
 
Att jag trivs här. 

Det är tryggt här det känns som om de 

flesta känner varandra och ställer upp för 

varandra 

Att jag oftast känner mig trygg på 

kvällarna 

Alla mina kompisar bor nära inom 

kommunen 

Finns många vänner här 

Att min släkt och mina vänner bor inom 

kommunen. 

Nästan alla vet vilka alla är 

Lugnt man känner de flesta 

Det är inte så stort och det är bra 

Där jag bor vet nästan alla vilka alla är. 

Det är både en positiv och negativ grej 

dock. 

Det är nära till och lätt att ta sig vidare till 

Gävle Uppsala och Stockholm 

Det finns en fin fritidsgård (Söderfors) 

Att det är både litet och stort. Det är ingen 

storstad. Man slipper trängas med folk och 

det är en lugn stad. Det finns inga köer på 

vägarna. 

Det finns mycket natur 

Det är mycket skog 

Det är nära till havet. 

Vacker bruksmiljö. 

Att det finns bra aktiviteter 

Det är lugnt och fridfullt 

Inte så mycket folk överallt 

Att det är relativt glest befolkat. 

Det är tyst mestadels under dagarna. 

Inte så mycket oväsen 

Jag vill inte bo här och kommer flytta så 

fort jag fyller 18. 

Det finns inget roligt med Tierps kommun. 

Inget allt suger 

Det ända bra är att det inte är så mycket liv 

och inte så mycket trafik, men det är ändå 

ganska tråkigt att det är så. 

Ullfors är bäst 

Lidl 

Fotbollsplaner 

Havet 

Fina badplatser 

Bussarna fungerar bra från Skärplinge 

(men inte till Skärplinge ofta inställda eller 

försenade) 

Finns rätt mycket att göra, det är relativt 

nära till det mesta 

Det är skönt och vackert på sommaren 

Trevligt samhälle 

Det är så litet så det är inte så mycket folk 

som springer runt 

Inte så många invandrare (där jag bor) 

Det går bussar ofta på vardagar men inte 

på helger 

Nära till allt t ex badplatser lokal affärer 

natur m m 

Det är ganska lugnt med trafiken 

Hållnäs: det finns mycket natur och 

fritidsaktiviteter. Lugnande miljö och nära 

till havet 

Karlholm: fin kust och fin skog. 
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Karlholm: Det finns aktiviteter som man 

kan hålla på med på fritiden. Går mycket 

bussar. Möjlighet till att var ute i naturen 

Skärplinge: Miljön närheten till havet 

ganska bra sporttillgång trygghet inte 

mycket trafik vet vilka alla är 

Skärplinge har nära till allt  

Sandby: bra miljö och tryggt 

Tryggheten ganska nära till städer och 

sjukhus 

Att man kan gå ute på kvällarna utan att 

vara rädd för i större städer är det många 

okända som kan vara läskiga 

Det är fint kring vattnet i Hållnäs på 

sommaren 

Ullforsbadet 

Man har nära till transportmedel 

Det är lätt att komma med i ett lag 

Att det finns en ishall som man nästan kan 

åka i jämnt 

Nära till större städer och samhällen  

Avspänt lugnare tempo 

Många aktiviteter för ungdomar 

Många pizzerior 

Affär nära skolan 

Det finns mycket jobb 

 

 

Citat 

”I Tierp finns allting man behöver också, så som affärer, sjukhus och skolor. Ja, det är en 

lagom stor stad.” 

”Där jag bor känner de flesta varandra och är trevliga. Kompisarna gör dagarna roliga.” 

”Det är inte så tättbebott, mycket natur och nära havet.” 

”Det finns också väldigt mycket skog i kommunen som gör att vi som bor där kan vara ute 

mycket i skogen och promenera och plocka svamp på sommaren.” 

”Det bästa med att bo i Tierp är att det är en lite ort som är en väldigt lugn ort som många 

trivs i och alla som bor i Tierps kommun känner oftast varandra. Tierp är en väldigt trevlig 

ort som jag tycker väldigt mycket om.”  

”Det bästa med att bo i Karlholm är att det ligger nära till allt och att det ligger vid kusten.” 

”Nära till lugnet, hav och natur.” 

”Inte som Stockholm, inte lika mycket trafik, det är lugnare.” 

”Allt ligger nära och det finns många fritidsaktiviter. Bra natur. Man känner sig trygg på de 

flesta områdena.” 
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2 Finns det något du inte gillar med att bo i här? (orten eller Tierps kommun) 
 

 
Det ser och är lite tråkigt 

Det är fult/gammalt på många ställen 

Det ser väldigt tråkigt ut grått och inte en 

sådan uppiggande syn när man kommer 

med tåget 

Det är inte den renaste kommun jag sett 

Det finns väldigt lite att göra på fritiden  

Om man är kvar i den här kommunen finns 

inte så mycket att göra speciellt på vintern 

Det är ganska mycket alkisar/pundare och 

lodare (som man är rädd för) 

Det finns tiggare 

Det är ibland mycket strul med UL/SL  

Det är svårt att ta sig överallt 

Busstiderna suger 

Går inte så mycket bussar 

Det är inte busstrafik överallt i kommunen 

Dåligt med bussar mellan Skärplinge och 

Tierp på helger 

Inget som jag inte gillar 

Tierp är väldigt tråkigt  

Jag tycker det är dåligt att de tagit bort 

utomhusbadet på Aspenbadet 

När det är mörkt brukar lyset på vägarna 

inte tändas då är det lite svårt att cykla eller 

gå i mörkret  

Det sviktande engagemanget i skolan det 

finns inget fik till exempel 

Det är skräpigt i dikena  

Man känner sig inte säker inne i Tierps 

centrum på nätterna Det känns som om det 

finns många kriminella samt folk som tar 

droger 

Inga större affärer. Man måste åka iväg för 

att handla allt annat än mat 

Det är långt till klädafförer så som HM  

Inte så många affärer (typ klädesaffär 

spelaffärer mm)   

Det finns inget köpcentrum här och inget 

McDonalds 

Inget shoppingcenter inget McDonalds 

ingen Lidl (Skärplinge) 

Det finns inte så mycket affärer 

Det är ganska litet och det finns knappt 

något att göra en väldigt tråkig kommun 

Det finns kanske jag vet inte men 

fotbollslaget är för litet, det finns många 

barn 

Skomaten är dålig  

Mer vanlig mat  

De har huggit ned skog vid Trollsjön  

Det finns inte så mycket att göra efter 

18.00 på kvällen. Inget bra fik, restaurang, 

bowling etcetera 

Åtgärdar inte skadegörelse 

Dåliga vägar sönder på många ställen 

För lite asfalterade vägar  

För få rondeller  

Finns få föreningar 

Dålig integration mellan skolorna 

För många elever i klasserna 

Svårt att få tider i idrottshallen 

Det ända jag tycker fattas är en godisbutik 

i Tierp, för vi har tröttnat lite på det som 

finns i affärerna 

Att folk inte håller rätt hastighet på 

Tierpsvägen 

Fixa cykelvägar  

Mer aktiviteter 
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De hugger ner för mycket träd  

Plogningen på vissa ställen är dåliga på 

vintern 

För mycket invandrare 

Sjukhuset i Tierp är riktigt dåligt (mera 

personal) 

Allt är dåligt  

Jag gillar inte att de lägger ner så mycket 

företag i Karlholm så det finns knappt 

något kvar 

Att det bara finns små idrottshallar i 

Skärplinge och Karlholm 

För få poliser 

Det finns för många poliser 

Nej jag trivs med det jag har här. Jag vill 

inte ha mera butiker som kan utveckla 

samhället till en stad. 

Finns för lite gatlampor. Lovar mer än dom 

gör. Lamporna är oftast släckta 

Det är för lite lampor i Sandby 

I Fagerviken är det dåligt med gatlyktor 

Dålig utveckling inom fotbollen jämfört 

med Uppsala 

Skärplinge: för mycket sjögräs i dammen  

För liten idrottshall 

Karlholm: saker går i konkurs 

Karlholm: många äldre som dricker och 

många ungdomar som skräpar ner 

Att de lagt ner kiosken i Karlholm  

Hållnäs: långt att åka till ställen, dåligt 

med internet 

Hållnäs: Dåligt med bussar och det tar lång 

tid att ta sig till skolan 

Djupöbadet som finns är inte så trevligt det 

borde man göra något åt 

Hemtjänsten kör väldigt fort 

Långt till stan 

Händer nästan aldrig något  

Dålig ishall i Skärplinge 

Segt och begränsat internet på landsbygden 

Tierp lägger mycket pengar på sig själva 

För lite folk gör att det inte är så många 

som spelar hockey 

Inte tillräckligt många sporter på orten 

Väldigt litet  

Utomhusbadet är inte så bra för litet med 

för lite saker, detsamma gäller 

inomhusbadet   

Mycket graffitti och klotter 

 

Citat 

”I den delen av kommunen jag bor finns det inte så mycket för mig att göra. Om jag vill hitta 

på något måste jag ta mig till Tierp/Uppsala.” 

”Inget” 

”Försenade bussar, alkoholister, inga poliser.” 

”Bussarna håller inte tiderna. Mera bussar, fler busstider.”  

”Det finns nästan inget dåligt med Karlholm, jag önskar väl en ny kiosk med mjukglass.” 

”Tierp är inte direkt den vackraste plats som finns, det känns rätt smutsigt där.” 

”Det är mycket skräp på gatorna, gräsmattorna, Vegavallen – vi behöver mer sopkorgar!” 
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3. Om du får besök av någon som bor utanför kommunen, vad vill du visa honom/henne då? 
(dvs ta med honom/henne till, t ex en plats eller en aktivitet i kommunen) 

 
 

Till bruken  

Smedjan i Karlholm 

Kanske ta med de till där jag spelar 

instrument  

Fallskärmsklubben/fallskärmshoppning 

Visa flygfältet och något fint ställe 

Jag skulle ta dom till en restaurang  

Tierp Arena 

Strutsen i Yttrö 

Det finns absolut ingeting man sitter 

hemma och dricker kaffe istället 

Man kan åka ut till kusten 

Aspenbadet  

Trollsjön  

Fotbollsplanen i Aspen 

En aktivitet i kommunen 

Till biblioteket 

Jag visar aldrig något här jag tar med 

honom/henne till stan 

Ullfors 

Skogen 

Vegavallen  

Äta på brorsans 

Gammelgården  

Ankarbacken  

Nära vattnet 

Strömsbergsbruk   

Hälsohuset 

Havet 

Ute på havet 

Kusten 

Vattnet 

Slada hamn 

Visa naturen 

Hållnäs 

Till Gudinge/Hållnäs 

Till de mera glesbefolkade orterna 

eftersom det är där det är som finast 

Finns inget speciellt ställe det blir bara att 

vi spelar TV-spel 

Skärplinges ungdomsgård (UNKAN) 

Mitt hus och hur fridfullt det är i 

omgivningen 

Lövstabruk  

Ängsskär 

Badplatser 

Skolorna i Skärplinge, Hållnäs och 

Karlholm 

Ängskärs camping 

Tar med hen på fisketur utanför Karlholm 

Till Konsum och köpa massa godis till hen 

Helst skärgården för det är lugnt och 

fridfullt 

Finns inget att visa  

Sparkar fotboll 

PEK-hallen 

Åker skridskor eller går till fotbollsplanen 

och lirar lite boll 

Till Djurön och bada 

Sätravallen, käkar på pizzerian, spelar 

fotboll på LF 

Mitt rum och dega 

Kollar läget på torget i Tierp 

Till Ranfenarna? i Hållnäs 

Visa olika saker t ex innebandy- ishockey- 

och fotbollsmatcher 

Man kan fika tillsammans på t ex Royal 

osv 

Man kan gå en promenad och visa 

landsbygden t ex gå små vägar i skogen 

dammen i Karlholm, Sikhjälmas vatten osv 

Kulturskolan  

Stallet  

Hållnäs: fina skoterområden mycket is som 

man kan åka skridskor på och pimpla  

Karlholm: naturen runt Snatra, 

klockstapeln, torget 

Björksbackskyrkan i Örbyhus på 

tonårsgrupp 

Karlholm 
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Ullforsbadet 

Fotbollsplanen i Skärplinge 

Sandby: en å 

En match t ex hockey fotboll innebandy 

Gamla händelser i kommunen 

Typ friåkning 

Mitt eget hus 

Pizzerian 

Till ICA  

Vendelsjön 

Alla natursköna ställen man kan grilla och 

bada på. 

 

 

 

Citat 

”Jag skulle också visa dem hälsohuset där de kan träna eller bara umgås. De har väldigt bra 

träningssalar där och det finns också snälla personer, så det ska de ha ett stort plus för.” 

”Hockeymatch i Skärplinge, innebandy- eller fotbollsmatch i Karlholm” 

”Smedjan i Karlholm – för att det kan vara spännande” 

”Det finns nästan inget att visa – så Konsum” 

”Lekplatserna (vi får ofta besök av barnfamiljer)” 

”Ut i naturen/skogen.” 
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4. Vad tror du att du jobbar med om 20 år? (yrke/arbetsuppgift) 
 

 

Advokat 

Affärskvinna 

Arkitekt  

Bagare 

Barnmorska 

Bilmekaniker  

Bonde 

Mjölkbonde 

Inom jordbruk 

Brandman 

Med något i byggbranschen  

Chef på ett kontor 

Civilingenjör 

Dansare 

Djurskötare 

Med djur 

Ekonom 

Med ekonomi 

Elektriker 

Med elektronik 

Inom el t ex på Atlas i Tierp 

Entreprenör 

Inom film eller likande 

Form och design 

Forskare 

Fotbollsproffs 

Fotograf 

Frisör  

Författare 

Förskollare  

På dagis 

Försäljning (butikssäljare) 

Hemtjänst 

Inom hemtjänsten äldrevården  

Hoppas jag är innebandyproffs och kan 

leva på det 

Hotell 

Hästskötare 

I affär 

Ingenjör 

Inom kommunen som ingenjör 

Inom kyrkan 

It  

Jobba med någonting med tv film och 

radio eller kanske något annat 

Jobba på Forsmark 

Journalist 

Sportreporter 

Jurist 

Något inom juridik 

Kanske sport i Falun 

Kriminalvården 

Kock 

Konstnär 

Kurator 

Köra skogsmaskiner 

Lastbilschaufför  

Läkare 

Barnläkare lärare  

Lärare 

Mellanstadielärare  

Marinbiolog 

Matros 

Med barn och unga 

Med bilar eller lastbilar  

Med fordon 

Med maskiner  

Lastbils- och maskinmekaniker 

Motorcykelmekaniker 

Med musik 

Inom det militära 

Mäklare 

Något kreativt yrke 

Polis 

Politiker 

Programmering 

Psykolog  

Psykiatri 

PT (personlig tränare) 

Rörmokare 

Sjuksköterska 

Ambulanssjuksköterska 
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Arbeta på ett sjukhus 

Skogsbruk 

Skogsmaskinsförare 

Timmerbilschafför 

Skådespelare 

Skönhetsvård 

Snickare 

Speldesign  

Stylist  

Städare 

Svetsare i Norge 

Taxichaufför 

Tekniker 

Med teknik 

Transport. 

Uteliggare . . . 

Webbutveckling  

Veterinär 

VVS-teknik 

Inget, det finns ingen framtid 

Om jag bor kvar i Tierp antagligen något 

olagligt 

Kommer inte att jobba i Tierps kommun 

eftersom det inte finns så mycket jobb här 

 

 

 

Citat 

”Ingenjör eller entreprenör för SUS-AB (internationellt Ullared, Swedish Ultimate Store).” 

”Om jag fick välja själv är det t ex stylist, frisör, kanske lärare eller något sånt.” 

”Jag tror att jag kommer jobba med el.” 

”Något med människor, t ex något inom vården så som psykiatri eller sjuksköterska.” 
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5 Var vill du jobba någonstans? (ort/plats) 
 

 

Hemma 

Hållnäs 

Karlholm 

Skärplinge 

Tierp  

Tierps kommun  

Ullfors 

Här i kommunen om det finns jobb i 

skogsbranschen 

På landet. 

Så nära det går. 

 

Forsmark 

Gävle  

Skutskär 

Stockholm 

Uppsala 

Östhammar 

Förmodligen Dice ligger i Stockholm eller 

Uppsala 

 

Göteborg 

I större städer  

Luleås psykiatri 

Norrland 

Örnsköldsvik 

Någonstans i Sverige  

Lite överallt 

I en småstad 

 

Afrika 

Kalifornien 

Kalifornien 

London 

Los Angeles 

New Tork 

Norge 

Schweiz 

USA 

Utomlands 

 

 

 

Citat: 

”I någon större stad så som Uppsala.” 

”Någonstans som är nära hem och i ett yrke som man vill jobba med.” 

”Eftersom jag vill arbeta med datorer behöver jag inte oroa mig över vart jag har arbetet, för 

kunden hittar man på nätet, så helst i ett glest område eller till och med hemifrån.” 

”I en lite större stad annars ett bra jobb i Tierp.” 

”Där det finns jobb.” 

”Där jag hittar ett bra jobb och familj.” 

”Spelar inte någon stor roll, men jag vill i alla fall inte jobba mitt inne i stan, för jag vill helst 

jobba ute på landet.” 

”Vet ej, men någon stad för där händer det mycket.” 

”I en stor stad med mycket människor som är trevliga men vill bo ute på landet.” 
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6. Om du bildar familj och får barn, hur vill du då att deras skola ska vara?  
 

 

Bra utbildning 

Jag vill att skolan ska ha bra utbildade 

lärare  

Lärare som är bra och snälla, rättvisa och 

ordentliga 

Kompetenta lärare 

Bra lärare med bra utbildning och bra 

förutsättningar för att de ska kunna 

producera 

Bra lärare som förklarar bra och tydligt 

Tryggt med rutinerade lärare 

Lärare som de kan lita på  

Lärarna ska ta hand om varje elev och bry 

sig om alla 

Ordentliga rektorer  

Skolan ska kännas fräsch när man kommer 

in  

Miljön ska vara bra 

Som min skola 

En engagerad skola som verkligen hjälper 

barnen 

De ska få mycket hjälp för alla behöver det 

Att de kan få all den hjälp de behöver  

Inte för mycket stök men de ska ändå få 

leka ute på raster 

Nolltolerans mot mobbing  

Jämställd 

Alla ska behandlas lika  

Att den ska vara bra och trygg 

När de är på väg hem från skolan ska de 

inte behöva känna sig stressade och 

pressade  

Lugn och arbetsro 

Rättvis 

Trivsam  

Trygg 

Att de ska känna sig trygga till under och 

efter skolan 

Säker  

Det ska vara en säker trafikmiljö där de går 

eller cyklar 

De ska inte behöva träffa tiggare när de är 

på väg hem  

Att det finns snälla kompisar som bryr sig 

om andra 

En lugn skola med få elever  

Drogfri  

Ingen mobbing 

Jag vill att mina barn ska få gå på en lika 

bra skola som jag. Aspen är en jättebra 

skola. Bra lärare stor skolgård osv 

Jag skulle vilja att deras skola är som OL 

Andersskolan i Skärplinge för det är en 

väldigt lugn skola med jättetrevliga lärare 

Det ska inte finnas några idioter och 

bråkmakare 

Inte som min 

Skolan ska finnas i Ullfors 

Flera lekplatser för barnen  

Fina skolgårdar med mycket aktiviteter 

Större idrottshall  

Stor fotbollsplan  

Basketplan 

Ligga nära naturen 

Vara färgglad – inomhus och utomhus  

Datorer som fungerar i alla klassrum 

Inte så jättelångt från hemmet den ska 

ligga nära 

Små skolor med några årskurser  

Inte så stora klasser  

Liten och hemtrevlig med små klasser 

Inte jättestor och stökig skola 

Lagom långa skoldagar  

Den ska börja kl 9  

Jag vill inte ha barn (jag vill inte att mina 

barn ska behöva gå i en äckligt skola där 

de mår dåligt) 

Inga raster!!! Bara prov 

Ingen skola 

Bra skolmat 

En vill inte att det ska vara några 

utlänningar 

Inga läxor i skolan  

Proven ska vara utspridda inte alla på 

samma gång/vecka  

Det ska vara ett andra hem för barnen  



Grundskola årskurs 7-9 

56 

 

Inte som våran skola gillar inte den 

Bra luft 

Samma lärare i 2:an till 6:an är bra 

Den ska fungera 

Olika aktiviteter man kan göra (liknande 

profiler) 

Köpa till extra saker i matsalen (t ex 

efterrätt eller läsk) 

Bättre skåp (större) med inbyggda kodlås 

Man ska få vara inne på rasterna om det är 

kallt 

 

 

 

Citat 

”Deras skola ska vara så att de trivs och har roligt och att skolan är rolig att gå till.” 

”Jag tycker de ska ha samma skola som jag har haft, för då kan jag alltid hjälpa dem bättre 

osv.” 

”Jag tycker att det ska vara små skolor med några årskurser. För när man är liten skrämmer 

lätt de stora de små.” 

”Min skola är helt okej, det kan vara lite stökigt i korridoren men annars så skulle jag vilja 

att mitt barn fick gå på en sådan bra skola som jag gör.” 

”Jämställd alltså lika mellan killar och tjejer alltså inga undantag.” 

”Skolan ska vara känd för att vara en bra skola med bra personal med rätt arbetsmaterial.” 

”En fin skola, tex bra miljö bra mat, bra lärare, snälla barn och bra utbildning.” 

”Bra, rik, bra lärare, hög utbildning, satsar på eleverna och fotbollsspecialisering.” 

”Skolan ska vara nära hemmet och barnet ska ha en trygg hemgång och till skolan.” 

”En skola med bra lärare som är duktiga på att lära ut, men som även är trevliga och 

roliga.” 
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7. Tänk dig 20 år fram i tiden - hur ska det då vara för att du ska trivas som bäst? 

Några förslag på följdfrågor: 
iv. Hur ser miljön ut? (Hur ser omgivningarna ut? Hur mår miljön (skog, 

sjöar, åkrar, luft etc). Hur bor du? Mycket kan vägas in) 

v. Hur transporterar du dig? 

vi. Vad gör du på fritiden? 

 
 

Hur det ska vara och hur miljön ska se ut:

Miljön ser bra ut, skog och mycket träd 

och det är rent. Också sjöarna är bra att 

simma i och det är rent vatten och luften är 

också bra. 

Omgivningen ska vara vacker med mycket 

färger och växter. Inget skräp på marken, 

inget grått och tråkigt. Miljön ska må 

bättre och behandlas rättvist, som den ska. 

Mer träd och bättre klimat, bra 

odlingsmark 

Miljön ska må bra och skogen vara orörd.  

Mycket fin natur och hav.  

Att skogarna finns kvar, att man inte 

hugger ner dem. En bra miljö 

Jag tycker att miljön ska vara lite bättre än 

den är idag, att det är mindre avgaser osv. 

Friska skogar men inte för stora 

Jag vill ha kvar mer skog och åkrar. 

Att det finns många sjöar man kan njuta 

av. 

Om 20 år vill jag att miljön ska kännas 

allmänt bra, att man ska kunna gå på 

promenad och känna sig glad.  

Vi människor ska tänka mycket på miljön 

och miljöförstöringen. Luften ska vara ren 

och fräsch.  

Jag ska ha en frisk familj. 

Bo i radhus. 

Jag vill bo i en stor villa och ha en riktigt 

törstig bil  

Villa i stan. 

Villa på landet. 

Fina hus.  

Vill gärna bo i en villa när man har skaffat 

barn. Bor man själv bor man i en lägenhet. 

Jag bor i Tierp. 

Trevliga grannar,  

Jag bor i Rocknö som ligger i Tierps 

kommun och det är en liten bit utanför 

Tierp mot Strömsbergs bruk.  

Som det är nu lugnt. 

Fridfullt men ändå lite ”action”.  

Jag vill helst på på landet, med vatten i 

närheten. Men det ska inte vara för långt 

till en stad. 

Nära till hav.  

Som det är här nu. 

Skog är bra, lite mindre åkrar. 

Vi skulle trivas om det var ungefär som nu. 

Det ska vara en stor gård med två garage.  

På landet nära skog och sjöar 

Precis utanför en större stad, så att man har 

nära in till stan.  

I en stad där luften är fräsch 

En vill bo i Norge vissa veckor och i 

Sverige resten. 

Bo nära havet att det ska vara frisk luft och 

ren natur.  

En lagom stor stad med mycket aktiviter 

Helst ute på landet så man alltid har något 

att göra. Men skulle även funka att bo i 

Skärplinge ungefär lika liten by. 

De små affärerna t ex ICA Kastbergs är 

kvar och att jag får bo på landet där det 

inte går några större vägar. 

Lugnt 

Tryggt  

Nära vatten 

Nära skog 

Nära till affärer 

Nära till badplatser 
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Bra affär helst två så det blir billigare 

Mycket parker 

Kallt  

Varmt (som Spanien) 

Inte mycket folk 

I Hållnäs finns natur- och  kulturreservat 

som bevarar gammal natur och kultur 

Bra surf 

Inte ligga skräp på gatorna,  

Miljön i Skärplinge är ganska bra, men i 

Tierp är det skräp överallt 

Miljön ska se likadan ut, men transporterna 

borde bli bättre (fler bussar) 

Bra ungdomar som kan bete sig 

Skiter jag i 

Inga robotar eller drakar som tar över 

Det ska vara samma miljö som när jag var 

liten. Det gör inget om samhället växt lite, 

bara samhället mår bra och är i balans. 

Jag vill att det inte ska vara någon 

brottslighet eller att hela världen styrs av 

robotar 

Som det är nu. 

Samhället ska vara jämställt och normerna 

ska vara borta 

Att allt är jämställt. Bruna/vita tjejer och 

killar har lika rättigheter 

Bra demokrati 

Jobb så att det räcker 

Vi vill inte bo kvar 

Mer arbeten i Skärplinge 

Fler bussar, fler lägenheter, fler gatlyktor 

Fin miljö, lugnt och tryggt på gatorna 

oavsett tid på dygnet 

Det ska gå fler bussar till t ex Hållnäs och 

Sandby 

Ha en bra inkomst  

Som nu, inga robotar som tar över jobben 

Ett bra Sverige utan våld 

Det ska vara behagligt och bra att vistas i 

samhället. 

Kanske riva alla fula gamla hus. Miljön 

ska vara bra. Luften ska vara fräsch. 

Bättre transporter mellan orterna – ex 

Söderfors och Mehedeby busstur 

Bättre bad i Tierp, varför byggde ni 

inomhusbad? Vi vill ha både och! En 

utomhuspool behövs! 

Skog/park i Tierp för att få bättre luft.  

Varför byggs det lägenheter bakom Lidl? 

Där skulle det ha vart perfekt med en 

park/grönområde.  

Det bokas in mer artister på arenan, och 

små band som kan spelas på ställen där vi 

under 18 år får gå 

Flygplats skulle byggas 

 

Hur man reser/transporterar sig?

Alla åker tåg. 

Fler elbilar och tåg 

Självkörande fordon,  

Luftbil (luft som drivmedel),  

Bilar som är miljövänligare ska köras med,  

Bil 

Vi använder cyklar mycket mer. 

Buss 

Går 

Lastbil 

Gokart  

Svävare 

Flyg 

 

Vad man ska göra på fritiden

Jag vill röra mig och hålla igång mycket i 

framtiden, kanske dansa eller något 

liknande  

Dansar 

Åka utomlands 

Jag hoppas jag kan motionera i naturen 

Sport 

Spelar fotboll  

Spelar hockey 

Ridning  
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Tränar  

Gymmar 

Gympa på fritiden 

Pingis 

Enduro 

Motorcross 

Meckar bil 

Kör bil 

Träffar kompisar  

Umgås med familj  

Flickvänner 

Fotograferar 

Dansa 

Spelar keyboard  

Hålla på med musik  

Badar 

På fritiden kommer jag antaglien träna in 

alla manus jag ska kunna till filmerna jag 

ska vara med i 

Lirar Fifa35 på fritiden 

Studerar på fritiden 

Kolla på serier 

Innebandy  

Kollar på TV  

Ute på internet på mobilen 

 

 

 

Citat: 

”Jag hoppas att man öppnat ögonen för miljöproblemet och ändrat på hur vi bara släpper ut 

avgaser. Naturen är inte bara livsviktig utan även perfekt för att komma undan från 

verkligheten ett tag. Den hjälper en att slappna av.” 

”Öppna landskap, mindre städer – mer landsbygd, billigare och mer använda elbilar, luft, 

åkrar och ängar ska vara renare. Större, bredare miljötänk.” 

”Jag tänker mig att jag bor på en gård med skog runt. Sen tänker jag mig att alla 

miljöproblem kommer vara lösta.” 

”Jag vill att miljön ska vara såsom den är idag i Tierps kommun. Lika mycket skog och 

fridfullhet.” 

”För nöjesskull åker jag motorcykel. Annars bil tilljobbet. Cykla om jag har en hund.” 

”Jag transporterar mig via bil helst, gärna mer miljövänlig sådan. Alternativt buss/tåg 

också.” 

”Som det är nu, kanske fler saker i Tierp. Det ska inte bli större, men roligare.” 

”I framtiden vill jag även åka mycket utomlands och besöka nya ställen och dess kultur. Att 

hitta på nya saker tycker jag är viktigt så att livet inte bara är detsamma.” 
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8. Om du fick vara den politiker som bestämde i kommunen vad skulle du bestämma då? 
 
 

Skolan 

Hålla på mycket med skolorna 

(utbildningspolitiker)  

Likvärdig skola för alla 

Vi skulle renovera skolorna, så att de 

känns fina, köpa in bättre stolar – vi sitter 

ändå på dem hela dagarna, mjukare än trä. 

Bestämma högre studiebidrag 

Fixa mobbningen 

Bättre mat 

Efterätt varje fredag 

Kommunen betalar för klassresa en gång 

per årskurs 

Åka på fler studieresor 

Mer stöd i skolan 

Höja studiebidraget för gymnasieeleverna 

Skolskutsarna ska gå raka vägen – inte en 

massa omvägar 

Mer personal i skolorna och trevligare 

miljö här inne 

Högre lön åt lärare 

 

Miljö och natur 

Jag skulle vilja ha bättre bevaring av 

naturen och djuren. 

Göra så att miljön håller sig bra. 

Fin omgivning och natur  

Vi skulle bestämma att naturen skulle 

fräschas upp,  

Renare kommun 

Städa upp Tierp 

I Örbyhus ska det vara finare från 

tågstationen upp till skolan. Det ser tråkigt 

ut från tågstationen. Snyggare i Tierp 

Att göra en finare ort  

Göra så att orten ser mer intressant ut. 

 

Kommersiell service 

Bygga McDonalds. 

Att de skulle öppna upp en MAX i 

Karlholm 

Det skulle byggas Subway 

Bygga ett äventyrsbad  

Bygga ett jättestort badland. 

Att vi ska ha något köpcenter 

Bygga mer roliga grejer i Tierp 

Fler klädaffären  

En bowlinghall 

Fler restauranger 

Bygg upp rehab 

Bygga en TV-datorspelsbutik 

Bygga en jättestor godisbutik med alla 

godissorter 

 

Fritid 

Skapa roliga event för alla åldrar.  

Fixa mera aktiviteter, mer saker att göra,  

Att det finns så många aktiviteter som folk 

vill ha, då slipper de åka till annan ort.  

Roligare skolor med mer aktiviteter. 

Fler lokaler för ungdomar, fler ställen att 

kunna vara på. 

Mer olika sporter 

Fler sevärdheter 

Gym gratis till alla 

Göra det mer sommarvänligt, t ex rensa 

upp på baden 

Fixa bättre badställen, typ fräscha upp 

Djupön 

Jag skulle fixa ett gym 

Gym i Karlholm 

Ishall i Karlholm 

Jag skulle lägga värme under konstgräset 

Mer pengar till barn och satsning på 

fotbollen 

Bättre idrottsanläggningar 

Skaffa en stor lekpark 

Fixa konstgräsplan med värmeslinger i 

Skärplinge  

Konstgräs i Karlholm och Skärplinge 

Badställen 
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Större idrottshall i Skärplinge 

Göra det roligt för barn (bygga lekland),  

Anordna ”demolition derby” 

 

Infrastruktur och kommunikationer 

Bättre internet 

En cykelväg upp till Trollsjön  

Fler rondeller 

Mer asfalterade vägar 

Fler parkeringsplatser 

En bättre busskur vid ICA-plan (Örbyhus)  

Bussar som håller tiden 

Mer bussar till eleverna.  

Mer kollektivtrafik 

Det ska gå bussturer upp till Trollsjön på 

sommaren, två på förmiddagen och två 

hem på eftermiddagen 

 

Samhällsfrågor 

Att politikerna borde lyssna på unga 

människor om vad de vill ha.  

Förhindra onödiga utvecklingar i 

samhället, för att hålla ihop det så länge det 

går. 

Hålla på med viktiga frågor så som rasism, 

sexism osv. 

Ändra lönerna för man och kvinna så de 

båda könen får lika mycket för samma 

jobb. 

Jag skulle se till att de svenska 

traditionerna bevarades. Jag skulle ge 

tiggare en chans att komma igång och 

arbeta. 

Inte ta in lika mycket invandrare ta hand 

om alla uteliggare. 

Alla tiggare skulle få ett ställe de kunde 

sova på natten 

Göra ett hem till hemlösa. 

Jag skulle i alla fall inte slösa pengar på 

dyr onödig konst, t ex på torg, gator 

allmänna byggnader och 

cirkulationsplatser. Jag skulle satsa 

pengarna på skola och sjukvård istället. 

Inga flyktingbarn 

Fixa fler jobb 

Sommarjobb 

Höja skatten för att få mer pengar till 

reparationer.  

Mer gatlyktor, speciellt i Hållnäs 

 

Övrigt 

Att allt ska vara såsom det är nu. 

Om jag var en politiker skulle jag se till att 

alla som kör bil skulle sakta in när de ser 

en häst med ryttare på ryggen.  

Bygga ut varenda by i Sverige 

Grövre straff för mördare och våldsamma. 

Ni måste skärpa er Tierps kommun 

Jag hade avgått 

Alla snygga tjejer ska komma till 

Skärplinge 

Lev livet 

Jag ska inte bli politiker 

Jag skulle inte bestämma någonting
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Gymnasiet 

 
1.  Vad är det bästa med att bo här? (orten eller Tierps kommun) 

 
 
Alla känner alla  

Det är lugnt  

Nära till mycket  

Inte så mycket folk  

Nära till Uppsala och Gävle  

Att det finns tåg som går ofta  

Bra kommunikationer  

bra alternativ till bil  

bra priser 

Lugnt o lagom bra   

Fin miljö 

Naturen är bra mysig 

Fin miljö i Söderfors  

Nära till skolan   

Bergstäckten är kul att bada  

Bra och nära till Kinarestaurant  

Ingen fördel med Tierps kommun 

Nära om man bor i Tierp  

På landet men ändå nära till storstan 

Upptåget  

Det finns gymnasium  

Sportaktiviteter och fritidslivet i stort 

Liten stad man tar sig överallt på nolltid 

Skönt med lite folk 

Man kan sova längre 

Ishall 

fotbollsplan 

Inget speciellt 

Stationen ligger centralt 

Pluggar på denna ort så jag får bo med 

kompisar 

Litet och centralt 

Kebaben 

Mycket skog 
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2. Finns det något du inte gillar med att bo i här? (orten eller Tierps kommun) 
 

 
Storstadensproblem som är drogrelaterat är 

inte ovanligt 

Mycket knarkare, alkoholister och dumma 

människor  

Utbudet blir litet på en liten ort  

Centrum är fult  

Fult  

Väldigt grå och trist miljö  

Idrottsanläggningarna är för utspridda  

Dåligt med parkeringar i Örbyhus vid tåget 

Bussarna till utkanten av Tierps kommun 

går för sällan 

Kommunala trafiken, eländigt med tider  

För lite bussförbindelse till Gimo  

Saknas snabbuss från Östhammar till Gimo 

till Tierp  

Dåligt internet på landet (Hållnäs) 

UL är dålig 

Dåliga busstider på kvällar och helgerna  

Lite aktiviteter för ungdomar  

Måste åka en bit för hitta på något  

Det finns inte så mycket att göra för 

ungdomar än att spela fotboll typ  

Tycker det händer ganska lite i Tierp, typ 

underhållning, marknader etc    

Tråkig ort, finns inget att göra  

Mer fritidsaktiviteter, som evenemang 

behövs 

Jag gillar inte Tierps kommun för jag gillar 

inte dem som bor här 

Mycket invandrare  

Dåligt med busstider  

Inte så mycket att göra  

Allt  

För mycket att nämna  

Inte direkt 

Ett tråkigt centrum  

Tierp Arena   

Finns inte så mycket affärer  

Tierpsmarknaden är kass 

Dåligt med möjligheter, tycker inte om 

chargongen eller auran som ligger här  
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3. Om du får besök av någon som bor utanför kommunen, vad vill du visa honom/henne då? 
(dvs ta med honom/henne till t ex en plats eller en aktivitet i kommunen) 

 
 

Kusten  

Hamnarna i Hållnäs  

Havet  

Älven  

Sjöar  

Åker ut på sjön i Söderfors (sommartid)  

Skärplingebygden  

Bruken 

Bruksmiljöerna  

Bruksvandringar  

Örbyhus slott 

Visa upp Söderfors  

Parken i Söderfors  

Herrgården  

Bergtäkten vid Atlas  

Templet 

Spången vid banvallen  

Trollsjön  

Vollyboll  

Hockey  

Fotboll  

Tierps damlag i fotboll 

Fallskärm  

Tierp Arena 

Ishallarna  

Golf  

Crossbanan  

Löparspåret på Vegavallen är fint och bra  

Badplatsen mitt ute i skogen  

Kinarestaurangen  

Brorsans Kök och Bar 

Bennys grill  

Det finns inget att visa 

Skolorna  

Det sk Köpis  

Jag får inga besök, i så fall pizzerian  

Lidl   

Järnbruket  

Kanske silon  
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4. Vad tror du att du jobbar med om 20 år? (yrke/arbetsuppgift) 
 

 

Advokat 

Bandyproffs  

Banktjänsteman  

Arbetsledare på bygg  

Byggteknik 

Inom bygg 

Civilekonom  

Med ekonomi 

Design inom arkitektur  

Designer  

Ekonom  

Elektriker  

Hjärnkirurg  

Industriell design  

Ingenjör   

Inom media  

Lärare  

Med djur  

Med människor 

Montör på Atlas Copco 

Något med datorer   

Pilot 

Polis  

På ICA 

På posten   

Snickare 

Socionom  

Taxichaufför 

Vd  

Något kul  

Planerar inte så långt  
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5 Var vill du jobba någonstans? (ort/plats) 
 

 

Skärplinge  

Tierp 

Örbyhus  

Där vi bor idag 

Häromkring  

På Atlas i Tierp 

 

Gimo 

Gävle  

Stockholm 

Uppsala  

Uppsala  

Öregrund  

Östhammar  

Borlänge  

Dalarna  

Göteborg  

Linköping  

Norrköping   

större orter (byggjobb)  

Spelar ingen roll bara jag trivs  

Helst inte i trakten  

Långt från Tierp 

 

Utomlands  

 

 

 

 

 

Citat: 

”…….men hemma är hemma.” 

”Där jag får jobb.” 

”Bo i Söderfors, jobba i stan.” 
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6. Om du bildar familj och får barn, hur vill du då att deras skola ska vara?  
 

 

Utbildade lärare  

En skola med intelligenta lärare som har 

koll på vad de gör och är hjälpsamma och 

vägleder folk 

Pedagogiska lärare hårdare intagningstest 

på pedagogiska kunskaper gå inte bara på 

papperet  

Fler speciallärare  

Rastvakter/värd 

Bra lärare  

Snälla lärare 

Närhet mellan lärare och elever  

En skola med bra utbildningar  

Väletablerad  

Bra rykte 

Små klasser max 20 alt fler lärare/klass  

Lagom stor  

Inga läxor- läxtiden ingår i skoldagen 

Inte betyg från trean  

Mycket idrott  

Nära hemmet  

Bra och ordningsam  

Bättre 

Den bästa tillgängliga  

Lugn  

Trivsam  

Seriös  

Lärorik  

God mat  

Fräscha lokaler  

Mot mobbning  

Drogfri  

Strukturerad  

Snäll  

Rättvis  

Trygg 

Trevlig  

Strikt  

Anpassningsbar  

Mer verktyg  

Uppehållsrum  

Skåp till alla  

Arbetströjor och t-shirts till alla 

Inga idioter som stör och håller på   

Blocka Twitter och FB på skolans datorer 

Som Bruksskolan  

Nära hemmet för att minska restid med 

skolbuss  

Hoppas på en ekonomisk trygghet m m 

Fantastisk, med bra kontakt med mig som 

förälder  
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7. Tänk dig 20 år fram i tiden - hur ska det då vara för att du ska trivas som bäst? 

Några förslag på följdfrågor: 
i. Hur ser miljön ut? (Hur ser omgivningarna ut? Hur mår miljön (skog, 

sjöar, åkrar, luft etc). Hur bor du? Mycket kan vägas in) 

ii. Hur transporterar du dig? 

iii. Vad gör du på fritiden? 

 
 
 

Hur det ska vara och hur miljön ska se ut:

Förbättrad miljö 

Miljön är viktig  

Sopor/återvinning kan utvecklas  

Naturen ska vara bra 

Bra miljö 

Fler ordnade platser för friluftsliv  

Fint och fräscht  

Gör centrum trevligare man blir bara 

deprimerad av att vara där  

Bättre än nu  

Vill aldrig bo i stan 

Lite mindre ställe  

Mysigt med bra natur 

Bo i lägenhet 

Ha familj 

Ha jobb 

Ett jobb jag trivs med  

Ett roligt och spännande jobb  

Fin utsikt  

Fin omgivning 

Fina bilar  

Vara ekonomiskt oberoende  

Stabil ekonomi  

Det ska vara lätt att ta sig dit man vill, allt 

jag kan tänkas göra ska finna nära  

Tierps kanske inte finns om 20 år 

Mindre invandring 

Många busstider  

Bättre bussförbindelser, halvtimmestrafik 

till Gävle (tåg). Bättre buss mellan 

Örbyhus-Österbybruk. Bättre koordination 

mellan tåg och buss. 

Bredda 76:an mot Östhammar  

Bättre vägar

 

Hur man reser/transporterar sig?

Elbilar 

Elcyklar 

Miljöbil 

buss 

tåg 

 

Vad man ska göra på fritiden

På fritiden tar jag hand om min familj  

Bonde  

Resa 

Spelar dator  

Sportar  

Tränar fotbollslag  

Rider  

Spela gitarr  

Kanske dricker en öl  

Åker bil  

Åker skoter 

Kollar på serier  

Hålla på med motorer 
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Citat: 

”Man hoppas på fortsatt förbättring i alla miljöaspekter som man själv kan påverka.(utom bil 

o resor)” 

”Sommar, guld och gröna skogar.” 

”Enkelt sagt skulle jag vilja ha jobb och en lägenhet och familj, en vacker bil vore också 

härligt.” 

”Jag ska ha en familj och ett jobb som är kul med samtidigt ger en del pengar.” 
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8. Om du fick vara den politiker som bestämde i kommunen vad skulle du bestämma då? 
 
 

Samhälle  

Förbättra tryggheten för alla samhället i 

alla avseenden 

Att alla ska trivas och få väldigt bra 

jobbtillgång.  

Lös tiggeriet ute i samhället 

Förbättra för näringslivet  

Jobb lokalt 

Få bort allt knark från gatorna 

Bra plan för att minska brottsligheten.  

Det är så dålig snöskottning, bedrövligt  

Mindre rasism 

Mindre invandring 

Mer kultur 

Få kommunen att lägga sina pengar på 

annat än hönsnätskoner med glödlampor i , 

alternativt åtminstone byta lampor i dessa. 

 

Boende och kommersiell service 

Riv en massa å bygg nytt 

Mer handikapp- och barnanpassat 

Affärer lokalt 

Nytt köpcentrum 

En MacDonalds bredvid skolan 

 

Miljö och natur 

Finare parker 

Piffa upp köpingen 

Ett mer spännande centrum  

 

Infrastruktur och kollektivtrafik 

Ta bort farthindrena på gävlevägen utan 

för Preem och Lidl. Ersätta med bro eller 

gångtunnel. 

Gratis att åka kollektivt för ungdomar 

Större bussar så att barnvagn och rullstol 

får plats 

Busstaxi återinförs 

 

Skola 

Fixa/förbättra skolan.  

Låt maten i skolan få kosta mer 

Bättre mat på skolorna 

Stoppa mobbning.  

Mer pengar till skolmaterial 

Mer ungdomssaker 

 

Övrigt 

Det mesta är bra 

Sälj arenan 

Ta bort PEAB  

Ta hand om saker 

Jag skulle gett pek-hallen i Skärplinge 

omklädningsrum tidigare 

Lägga pengar på saker som inte bara är i 

Tierp, idag får Tierp allt 

Lägga mer fokus på samhällena utanför 

Tierp som tex Karlholm
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ETT STORT TACK till alla elever och 
förskolebarn som med sina svar och 
tankar hjälpt oss att forma kommunens 
vision för framtiden! Ett stort tack också 
till alla lärare och förskollärare som 
hjälpt till att samla in alla svar och till 
rektorerna och förskolecheferna som 
gjorde det möjligt! 

 
Demokratiberedningen 

 


