
Tierp utvecklas och växer
– vill du vara med?

Tierp is developing and growing 
– do you want to be part of it?



Känner du dig ofta 
stressad?

Väller inkorgen över och känner du ofta att du "måste kolla mailen"?

Har du svårt att prioritera och upplever du att dina viktigaste 

arbetsuppgifter blir lidande?

Går du ibland hem med känslan "jag hann inte det jag hade tänkt"?

Jag hjälper dig till en mera balanserad arbetsdag 
med mera överblick och kontroll, samt mindre stress.

Förändring sker automatiskt
– förbättring kräver medvetna val
Bland Tierps invånare finns en glöd för framtiden, ett engagemang för utveckling och förbättring av samhälle och näringsliv. 
Ända sedan vallonernas tid har denna glöd grundat industrier, företag och affärer. Nu hjälper den oss att smida en hållbar fram-
tidsarena formad för framgångar både privat och offentligt.

Under 2015 antog kommunfullmäktige en kommunvision i tre vägledande inriktningar, våra tre arenor. De handlar om ett gott 
liv för människorna, lönsamma affärer för företagen och utveckling av vårt geografiska område.
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Change happens automatically 
– improvement requires conscious choices
Among the inhabitants of Tierp there is a passion for the future and a commitment to the development and improvement of society 
and business. Ever since the time of the Walloons, this passion has established industries, businesses and shops. Now it is helping us to 
forge a sustainable future arena that is designed for success, both privately and publicly.

In 2015 the municipal council adopted a municipal vision with three guiding directions, our three arenas. They deal with a good life for 
people, profitable business for companies and the development of our geographical area.



Ronnie Birkehorn
070-314 34 31
info@torslundamaskin.se

Snöröjning
Sandning - Sandupptagning
Maskinarbeten
Skötsel av grönytor
Byggnationer

De tre arenornas vision
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potatis från din  
lokala leverantör

den korta vägen från jord till bord

upplands potatis

 tierp.se  |  5

Livsarenan
Tierp ska vara en kommun som ger invånarna alla de möjligheter som behövs för att leva ett rikt liv. Trygghet, utbildning, 
integration, arbetsmöjligheter, hållbarhet, jämlikhet, delaktighet och god omsorg, för att nämna några av alla de egenskaper 
som krävs för ett lyckat samhälle.

Affärsarenan
Tierp ska vara en exceptionellt god värdkommun för sina företag. Tierps kommun ska också stödja framväxten av nya företag 
och bidra till en stark entreprenörsanda, eftersom vi vet att många nya jobb uppstår i just sådana företag. Kommunikationen 
mellan företag och kommun är därför smart, snabb och hjälpsam.

Utvecklingsarenan
Vi ska ha en procents befolkningsökning per år och vi ska bli en kommun som visar vägen i hållbarhetsarbete. Med snabba 
färdvägar till storstäder i vårt närområde och gott om ytor att exploatera, har vi rätt möjligheter för att skapa ett attraktivt 
näringslivsklimat. Vi behöver fler bostäder och företag. Byggföretag och markexploatörer driver redan många spännande 
etableringsprojekt i kommunen. Utveckling stavas Tierp!

Skanna QR-koden med din smartphone och se vår film om visionen!

The life arena
Tierp should be a municipality that gives residents all the opportunities needed to live a rich life. Security, education, integration, job 
opportunities, sustainability, equality, participation and good care - to name but a few of the qualities required for a successful society.

The business arena
Tierp should be an exceptional host municipality for its businesses. Tierp should also support the growth of new businesses and contribute 
to a strong entrepreneurial spirit, because we know that many new jobs arise in precisely such companies. The communication between 
companies and the municipality is therefore smart, fast and helpful. 

The development arena
We will have a one percent increase in population per year and we will be a community that leads the way in sustainability. With fast routes 
to big cities in our region and plenty of space to exploit, we have the right opportunities to create an attractive business environment. We 
need more homes and businesses. Construction companies and land developers already have many exciting start-up projects under way in 
the municipality. Tierp is synonymous with development! 



1991
Upptåget börjar rulla på sträckan Uppsala–

Tierp. Halvtimmestabell sedan 2013.

Upptåget trains start operating on the route Uppsala–
Tierp. Half-hourly timetable since 2013.

2006
Nya E4:an mellan Uppsala och Gävle öppnar och 
ger Tierp helt nya pendlings- och logistikfördelar.

New section of the E4 motorway between Uppsala and Gävle opens 
and gives Tierp completely new commuter and logistical advantages.

2011
Första dragracingtävlingen på Tierp Arena går 

av stapeln. I dag finns även en banracingslinga.

The first drag racing competition is held at Tierp Arena. It 
now also has a racing circuit.
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Tierp växer!
”Tierps kommun erbjuder utmärkta möjligheter både för boende för och företagande. Här finns en stor arbetsmarknad som 
lockar till sig välutbildade invånare. Kommunen är också en del av partnerskapet Stockholm Business Alliance, ett nätverk 
med 54 kommuner, vilket ger mycket positiva fördelar för både kommunen och vårt lokala näringsliv.”

Det säger Lars Ingeberg som är chef Medborgarservice och näringslivschef i Tierps kommun.

Tierp is growing!

”Tierp municipality offers excellent opportunities for both residents and businesses. It has a large labour market that 
attracts highly educated inhabitants. The municipality is also part of the partnership Stockholm Business Alliance, a 
network of 54 municipalities, giving very positive benefits for both the municipality and our local business community”, 
says Lars Ingeberg who is head of Citizen Service and trade and industry in the Tierp municipality.



2015
Tierp bygger hyresrätter för första gången på 25 år 

för att möta det stora trycket på bostadsmarknaden.

Tierp builds new leasehold estate for the first time in 25 years in 
order to meet the high pressure on the housing market.

2017
Den nya trädgårdsstaden Siggbo, med ca 250 bostäder 

i direkt anslutning till centrala Tierp, byggstartar.

Construction starts on the new garden city Siggbo, with about 250 
homes directly connected to central Tierp.

2025
Vision: Tierp har en befolkning på 10 000 

invånare, 25 000 i hela kommunen.

Vision: Tierp has a population of 10,000 inhabitants, 
25,000 in the whole municipality.
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Gör något positivt för ditt företag
– låt det växa i Tierp
Tierps kommun växer både med attraktiva bostäder och med företagsetableringar. Anledningarna 
är många, till exempel finns det attraktiva boendemiljöer här, nära hav, storstäder och landsbygd. 
Vem vill inte bo så? Prisbilden är också annorlunda jämfört med exempelvis Uppsala. Både för 
industri och för privatkunder.

Nära till allt som är viktigt
Med en uppgraderad infrastruktur och mycket goda kommunikationer till städerna i vår omgivning 
är det enkelt att driva växande företag eller att pendla till sin arbetsplats. Närheten är en av Tierps 
främsta egenskaper. 

Tierp med närhet till:
Gävle 48 km 24 min (tåg/train)
Uppsala 62 km 26 min (tåg/train)

Arlanda      90 km       44 min (tåg/train)
Stockholm  125 km       65 min (tåg/train)

Lars Ingeberg, chef Medborgarservice 
och näringslivschef

Do something positive for your business
– let it grow in Tierp

Tierp municipality is growing, with both attractive housing and business start-ups. The reasons are many, for example, it is an attractive place 
to live, close to the sea, big cities and rural areas. Who would not want that kind of lifestyle? The prices are also different compared with, for 
example, Uppsala. Both for industrial and private customers.

Close to everything that is important
With an upgraded infrastructure and excellent transport links to the cities in our region, it is easy to run a growing businesses or to commute 
to one’s place of work. Proximity is one of Tierp’s premier qualities.



Hej Adam!
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Adam Nyström, kommunarkitekt.

Samhällsbyggnad

Vad är det som händer i Tierp egentligen?
– Här händer mycket! Tierp växer väldigt snabbt och vi har 
fantastiska förutsättningar för både fler invånare och mer 
företag. Vi har ett guldläge mitt emellan Uppsala, Gävle och 
Arlanda, med E4:an och järnvägens möjligheter för pendlande 
och god logistik. Här finns den industriella historian och de 
orörda kusterna mitt i den geografiskt vidsträckta kommunen. 
Både tätorter och naturnära områden ingår i vår närmaste 
samhällsbyggande framtid. 

Hur snabbt växer kommunen?
–Med en befolkningsökning på ca 300 nya invånare per år. 
Men mycket pekar på att det kommer att öka i framtiden 
med den tillväxt vi ser.

Det är raskt marscherat. Vad innebär det för ditt område, 
samhällsbyggnaden?
– Framför allt att hitta bra områden att exploatera, både för 
verksamheter och för bostäder. Tillsammans med exploatörer 
och bostadsbyggare förtätar och moderniserar vi befintlig 
bebyggelsestruktur, vi expanderar och bygger nytt, tar vi 
fram detaljplaner och gör det enklare att utveckla våra olika 
samhällen. Det finns behov av alla sorters hushåll och det är 
superviktigt att vi ligger steget före och vet vad våra invånare 
behöver.

Det låter tidsödande, hinner ni?
– Ja, absolut! I vårt kommunhus har vi nära mellan kontoren, 
vi vågar ta beslut och vi minimerar byråkratin. Vi satsar på 
att helhjärtat hjälpa byggföretag och exploatörer så att deras 
arbete flyter smidigt. Ett bra exempel är Karlholms strand.

Berätta om Karlholms strand
– Det är en gammal centralort med runt 1  500 invånare ute 
på den vackra östkusten. I ett nedlagt fabriksområde  har vi 
hjälpt en exploatör att på kort tid ta fram en hållbar detaljplan 
för en ny modern sjöstad med både bostäder och företag. 
Tidigare hade ingen utomstående tillträde, nu kommer alla att 
kunna njuta av det fina området. Verksamheten i vissa företag 
är redan igång och jag ser fram emot att se det färdiga resul-
tatet inom en snar framtid.

What is really happening in Tierp?

– A lot is happening here! Tierp is growing very fast and we have fantastic 
conditions for both more residents more and more companies. We are in a prime 
location midway between Uppsala, Gävle and Arlanda, with the E4 motorway and 
railway offering opportunities for commuting and good logistics. Here you will 
find industrial history and pristine coastline at the centre of this geographically 
vast municipality. Both urban areas and areas close to nature are included in the 
immediate future of our town planning. 

How fast is the municipality growing?

– Approximately by 1 percent per year, which means about 200 to 300 new 
residents.

It is happening at a fast pace. What does this mean for your area, town 
planning?

– Above all, to find good areas to exploit, both for businesses and homes. 
Together with developers and home builders, we are increasing infill 
development, modernising existing buildings, expanding and building anew as 
well as developing detailed plans and making it easier to develop our various 
communities. There is a need for all different types of dwelling unit, and it is really 
important that we are one step ahead and know what our residents need.

That sounds like a lot of work, are you succeeding?

– Yes absolutely! In our municipal building, we have close cooperation between 
offices, we are unafraid to take decisions and minimise bureaucracy. We are 
committed to wholeheartedly helping construction companies and developers to 
ensure that their work runs smoothly. A good example is Karlholms Strand.

Tell us about Karlholms Strand.

– It is an old town with around 1,500 inhabitants out on the beautiful east 
coast. On a disused factory site, we have helped a developer to quickly develop a 
detailed sustainable plan for a new and modern seaside town with both homes 
and businesses. Previously, it was not accessible to outsiders, now everyone will be 
able to enjoy the fine area. Some businesses have already started operations and 
I’m looking forwards to seeing the final results in the near future.
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I Tobo ligger en av Munters  
största fabriker. Här tillverkar  
vi luftavfuktare för användning  
i ishallar, livsmedelsproduktion, 
lagerutrymmen, skolor m m.

Läs gärna om jobbmöjligheter 
och våra produkter på  
www.munters.se
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Nätverk och Näringsliv
– bra företagsklimat och positiv framtidstro
Tierp har två företagarföreningar. Dialogen mellan dem och kommunen är bra och tillsammans har vi skapat nätverket NIS – Näringsliv 
i samverkan. Det är NIS som är värd för den årliga Företagargalan och via NIS skapar vi mötesplatser för att ge företagen möjlighet att 
träffas, nätverka, få information och kompetensutvecklas. Det övergripande syftet är att öka gemensamma satsningar på näringslivet 
i vår kommun. De tre fokusområden NIS för närvarande har är kompetensutveckling för företagare i näringslivet, den årliga företagar-
galan och att utveckla besöksnäringen. NIS är 
också med när vi bjuder in företagare till fru-
kost med jämna mellanrum för att diskutera 
aktuella ämnen.

Aktuella datum för företagarfrukostar och 
andra mötesplatser finns på www.tierp.se

Network and Enterprise 
– a good business environment and a positive belief in the future
Tierp has two business associations. The dialogue between them and the municipality is good and together we have created the network NIS - Näringsliv 
i samverkan (Enterprise in collaboration). It is NIS which hosts the annual Entrepreneur Awards and, via NIS, we are creating meeting places to give 
companies the opportunity to meet, network, share information and develop skills. The overall aim is to increase joint investment in the economy of our 
municipality. The three focus areas that NIS currently has are skills development for business entrepreneurs, the annual Entrepreneur Awards and the 
development of the hospitality industry. NIS also participates when we invite entrepreneurs to breakfast on a regular basis to discuss current topics.

Current dates for business breakfasts and other meetings can be found at www.tierp.se

Skills development for entrepreneurs
Together with other municipalities and stakeholders, we have created the Norduppland Centre of Excellence. The centre applied for and was awarded a large 
EU grant with the aim of improving the skills at 300 one-person and micro businesses in our area. Everything from accounting and marketing to unique 

expertise is included in the training plan. Learn more about this exciting project at www.affarskompetens.nu

The annual Entrepreneur Awards
In 2016, the Entrepreneur Awards were arranged by NIS. A total of  400 guests ate, networked and participated in the awards ceremony. Our Entrepreneur 

Awards actually have more guests than our big brother Uppsala. We think that is pretty good!

The hospitality industry
The hospitality industry is an area where we, together with NIS are trying to create a network of various business operators – the private sector, the 
government, academia and those active in the industry associations. A platform for the exchange of experiences and joint ventures would be a force for the 
region, but also for each individual businessperson.



Habia Cable AB  ::  0293-220 00  ::  info.se@habia.com  ::  www.habia.com

Habia Cable är en av Europas ledande tillverkare av 
specialkabel till kunder inom telekommunikation, kärnkraft, 
försvar och övrig industri. Vi har tillverkning, forskning och 
produktutveckling i Söderfors, Sverige, samt tillverkning i 

Tyskland, Kina och Polen. Vill du veta mer om oss? 
Besök gärna habia.com

Kompetensutveckling för företagare
Tillsammans med andra kommuner och intressenter har vi skapat  
Nordupplands kompetenscentrum. Centrumet har ansökt och beviljats 
Ett stort EU-bidrag med syfte att höja kompetensen hos 300 solo- och 
microföretag i vårt område. Allt från bokföring och marknadsföring till 
unik specialkompetens ingår i kompetensutvecklingsplanen. Läs mer om 
detta spännande projekt på www.affarskompetens.nu

Den årliga företagargalan
År 2016 tog den fjärde företagsgalan plats i NIS regi. 400 gäster åt, 
nätverkade och deltog i prisutdelningen. Vår företagsgala har faktiskt fler 
gäster än storebror Uppsala. Det är inte illa, tycker vi!

Besöksnäringen
Besöksnäringen är ett område där vi tillsammans med NIS försöker skapa 
ett nätverk för näringens olika aktörer – det privata näringslivet, det 
offentliga, akademin och de inom näringen verksamma föreningarna. En 
plattform för utbyte av erfarenheter och gemensamma satsningar vore en 
styrka för regionen,  men också för varje enskild näringsidkare.
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Etablera ditt företag här
– vårt etableringsteam vet vad du behöver
Det krävs en hel del för att starta företag; kunskap, engagemang, mod och resurser. För att hushålla med resurserna kan det vara 
mycket bra att ta hjälp av oss på kommunen innan du tagit alla beslut. Vi är bra på att ge råd, vi har erfarenhet från andra etableringar 
och vi erbjuder ett bra nätverk. Vi ser oss som möjliggörare och hjälper entreprenörer i alla branscher att hitta de bästa lösningarna för 
varje företagsidé. Kontakta Tierps kommuns företagslots eller ring till Medborgarservice och berätta vad du behöver för att starta din 
verksamhet så samlar vi ett team som möter dig. Det kan handla om planlagd mark, bygglov, att hyra rätt lokal, logistik, rätt kompe-
tens, tillstånd och mycket annat. I ett möte får du snabbt och effektivt svaren på dina frågor och slipper långa handläggningstider med 
olika tjänstemän. Målet är att du ska känna att det är enkelt, rakt och smidigt att samarbeta med oss. Att söka bygglov hos oss har en 
kort handläggningstid.

Positiv dialog mellan näringsliv, politiker och tjänstemän
Entreprenörskapet är mycket viktigt för Tierps kommun. Redan i grundskolan ser vi till att ungdomarna får insikt om möjligheterna att 
skapa sitt eget arbete och olika fördelar med ett entreprenörskap. Ett livskraftigt entreprenörsklimat kommer via aktiva samarbeten mellan 
näringsliv och kommun. Därför arbetar vi mycket tydligt för att skapa mötesplatser för skolor, företagare och näringslivet. I vårt näringslivsråd 
diskuterar vi gemensamma frågor för att utvecklingen ska gå framåt i en riktning som gynnar såväl företagare som kommuninvånare.

Närheten till våra politiker och tjänstemän underlättar den positiva dialogen mellan näringslivet och kommunens företrädare. Som ett 
led i vårt arbete för ökat entreprenörskap deltar Tierps kommun i olika EU-finansierade projekt.
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Företagarservice



Din lokala 
VS-installatör

010-414 40 60 • www.ivab.com
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Establish your business here
– our establishment team know what you need

It takes a lot to start a business: knowledge, commitment, courage and resources. In order to economise on resources, it can be very useful 
to receive help from us at the municipality before you make any decisions. We are good at giving advice, we have experience from other 
establishments and we have a good network. We see ourselves as facilitators and help entrepreneurs in all industries to find the best 
solutions for each business idea. Contact the Tierp municipality business pilot scheme or call the Citizen Service and explain what you 
need in order to start your business so that we can put a team together to meet you - it might be land with planning permission, building 
permits, renting the right premises, logistics, the right skills, licences and much more. In a meeting, you get fast and efficient answers 
to your questions and avoid long processing times with various officials. The goal is that you will experience working with us as simple, 
straightforward and smooth. Applying for a building permit with us has an exceptionally short turnaround time.

Positive dialogue between business, politicians and officials

Entrepreneurship is very important for Tierp municipality. Even in elementary school, we make sure that young people get insight into 
the possibilities for creating their own employment and the various benefits of entrepreneurship. A vigorous entrepreneurial climate 
occurs through active collaboration between business and the municipality, so we work very prominently in order to create meeting 
places for schools, entrepreneurs and business. In our business council, we discuss common issues in order that the development can 
move forwards in a direction that will benefit both entrepreneurs and the residents of the municipality.

Being close to our politicians and officials facilitates the positive dialogue between business and municipal representatives. As part of 
our efforts to increase entrepreneurship, Tierp municipality is participating in various EU-funded projects.



Hej Rolf!
Rolf Falkenberg är delägare 
och styrelseordförande i 
Tierp Port Syd AB.
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Du är en av initiativtagarna och grundarna till Tierp Porten. 
Berätta, var kom idén ifrån? 
– Det fanns många goda anledningar; Vision 10 000, ett behov av 
service för bilister, ett landmärke och avsaknaden av bra kontors-
hotell är några. Jag har precis som många andra stockholmare kört 
här hundratals gånger på vägen mot Norrland utan att en enda 
gång besöka Tierp. Nu har vi bott i kommunen i femton år och vet 
hur många spännande besöksmål och möjligheter här finns, men 
det visste vi inte då. 

Varför investerade ni i detta projekt från början?
– Vi byggde Tierp Porten som en plats där bilister på genomresa 
kan fylla tanken, fylla magen och hitta spännande besöksinfor-
mation. Från början ville inga stora kedjor investera hos oss så 
vi gjorde det själva. Vi byggde också ett kontorshotell som blev 
väldigt populärt, vilket kan bero på att det är enkelt att pendla hit. 
Nu är det fullbokat och många intressenter knackar på dörren.

Vad är Vision 10 000?
– Det var helt enkelt en utredning som vi inom Tierp Rotary tog 
initiativet till. Frågeställningen var hur tätorten Tierp skulle kunna 
dubblera sitt invånarantal och därmed kunna bli en fullservice-
kommun. Utredningen fastslog att viktigast var att sätta Tierp på 
kartan, göra det mer känt. Tierp Arena har blivit ett landmärke 
även om den faktiskt är mer känd i Los Angeles och Sydney än 
i Stockholm. Men det kommer det nog snart att bli ändring på. 
Visionen slog fast att vi också behöver ett landmärke vid vägen. En 
inkörsport. Tierp Porten har nu varit i drift sedan april 2015. 

Har ni haft hjälp av kommunen i er etablering?
– Jag tycker att våra kontakter med kommunen är mycket bra. 
Medarbetarna där är behjälpliga, lyssnar på oss, agerar snabbt och 

korrekt, vi har nära till dem. De har en hög flexibilitet och priorite-
rar ett sunt näringsliv.

Hittar ni anställbar personal i Tierp?
– Javisst gör vi det. Tierp Porten har anställt ett hundratal medar-
betare och många av dem är unga som får sitt första arbete här. 

Kan du rekommendera andra att starta verksamhet här i Tierp?
– Absolut! Och vi behöver få fler entreprenörer, det här är ett gam-
malt bruksområde där det inte funnits en naturlig entreprenörs-
anda, men det kommer så smått. Historiskt har man haft ett bra 
och tryggt liv när man varit anställd på ett bruk här i trakten. 

Finns det någon särskild sorts företag du saknar här?
– Alla typer av företagande är välkommet. Det finns bra tillgång 
till mark och infrastruktur, närhet till en internationell flygplats och 
det är enkelt att pendla. Till exempel kör jag till Stockholm på en 
timme minst en gång i veckan. Jag kan inte peka ut en särskild 
sorts bransch men jag tror att handeln kommer att få ett uppsving 
ganska snart med anledning av inflyttningen. 

Har inte du haft funderingar inom turistbranschen?
– Jo, det har du rätt i! Jag tror att ett kraftfullt initiativ på turist- 
och besöksnäringen skulle kunna bli mycket framgångsrikt. Ett 
destinationsbolag med starkt ledarskap och ett brett nätverk av 
lokala entreprenörer tror jag vore en naturlig del av vår kommuns 
framtid. Jag har så många andra strängar på min lyra att jag inte 
kan ta upp denna boll, men jag erbjuder gärna mitt mentorskap till 
den som vill.

Tierp Porten
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You are one of the initiators and founders of Tierp Porten. Tell me where the 
idea come from? 

– There were many good reasons: Vision 10,000, a need for services for motorists, a 
landmark and the lack of a good business centre are just a few of them. Just like many 
other Stockholmers, I have on hundreds of occasions driven past, heading north on the 
road to Norrland without once stopping in Tierp. Now, we have lived in the municipality 
for fifteen years and know how many exciting places to visit and opportunities there are 
here, but we did not know that then.

Why did you invest in this project at the start?

– We built Tierp Porten as a place where motorists travelling through can fill the petrol 
tank, fill the stomach and find exciting visitor information. Initially we didn’t want to 
have major chains investing in us so we did it ourselves. We also built a business centre 
that became very popular, possibly because it is easy to commute here. Now it is fully 
booked and there are many interested parties knocking on the door.

What is Vision 10,000?

– It was simply a report initiated by those of us in the Tierp Rotary Club The question was 
how the urban area of Tierp could double its population and thus become a full-service 
municipality. The investigation concluded that the most important thing was putting 
Tierp on the map, making it better known. Tierp Arena has become a landmark, although 
it is actually more famous in Los Angeles and Sydney than in Stockholm. But that will 
probably soon change. The vision concluded that we also need a landmark on the road. 
A gateway. Tierp Porten has now been in operation since April 2015. 

Did you receive help from the municipality during your establishment?

– I think that our contacts at the municipality are very good. The employees there give 
assistance, listen to us, act quickly and accurately, and we have close contact with them. 
They are very flexible and prioritise a healthy business economy.

Did you find employable staff in Tierp?

– Yes, we did. Tierp Porten has hired hundreds of employees and many of them are 
young people who get their first job here. 

Can you recommend that others start operations here in Tierp?

– Absolutely! And we need more entrepreneurs, this is an old industrial area where there 
is not a natural entrepreneurial spirit, but this is gradually changing. Historically, people 
have had a good and safe life being employed in one of the mills in this area.

Are there any particular types of businesses you are missing here?

– All kinds of businesses are welcome. There is good access to land and infrastructure, 
proximity to an international airport and it is easy to commute. For example, I drive 
to Stockholm in an hour at least once a week. I cannot single out a particular type of 
industry but I think that trade will soon get a boost due to all the people moving here.

Have you not been thinking about the hospitality industry?

– Yes, you’re right! I believe that a strong initiative in the tourism and hospitality industry 
could be very successful. I think a destination management company with strong 
leadership and a broad network of local entrepreneurs would play a natural part in our 
municipality’s future. I have so many other strings to my bow that I do not have the time 
to do it myself, but I would happily offer mentoring to those who do.

  Vi har
  försäljning av:

• Grus
• Makadam

• Jord
• Vägtrummor

• Markduk
• Uthyrning av 

markvibbar

Griggebo Bergtäkt
070-312 31 32

FACKHANDEL MED SERVICE
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Skolor i Tierp

Hej Henrik!
You are the head of training in Tierp municipality. If I was considering moving 
here with my family, what would the schools be like for my children? 

– They would be really great for them! Schools in Tierp have a great work 
environment and incredibly talented and dedicated teachers who are there for every 
pupil. Furthermore, your children will develop a desire to learn and an understanding 
of their part in the society and economy of the future.

That sounds great, how do you work to create the desire and understanding?

– Parts of the teaching, lessons, subject work and workshops are developed in order 
to demonstrate good examples and to allow the pupils themselves to develop their 
ideas. I am extremely keen to allow entrepreneurial learning to be like a thread that 
runs from pre-school through to upper secondary school. School study and careers 
advisors play a significant role in this work.

How many pupils do you currently have in Tierp?

– In total, around 4,000. A quarter in pre-school, a quarter in upper secondary school 
and half in primary and lower secondary school. Half of the upper secondary school 
pupils are adults. Therefore we have more pupils in the youngest year groups, which 
means that we are now expanding our pre-schools with primary and lower secondary 
schools to follow.

Does that mean that the groups of children in pre-school are large?

– We are at the national average but we have received government funding to reduce 
the group sizes for children, which is why we are currently expanding the pre-schools 
with modern pavilions. We have enough teachers to be able to divide up the groups 
and implement various activities in smaller groups. The Schools Inspectorate praised 
our activities very highly.

I understand that the teachers in primary schools are very happy and are 
more highly qualified than the national average, actually higher than the 
Stockholm municipalities. How have you become so successful?

– We attract motivated and committed teachers by taking their work environment 
issues seriously. Leadership skills development and good training for individual 
teachers are some of our most important tools. Premises, conditions and distribution 
of responsibility are other important areas.

When my children are old enough to go to secondary school, are there are 
any good options in Tierp, or will they have to commute to another town?

– Högbergsgymnasiet has a good balance between theoretical studies in preparation 
for university and practical vocational programmes. Here your children will definitely 
find a programme that appeals to them. In secondary school, we focus even more on 
entrepreneurship than in primary school – among other things through Teknikcollege 
Uppland.

Henrik Hedqvist är utbildningschef i Tierps kommun.

Du är utbildningschef i Tierps kommun. Om jag funderar på 
att flytta hit med min familj, hur kommer barnen att ha det i 
skolan? 
– De kommer att ha det väldigt bra! Skolorna i Tierp har en mycket 
bra arbetsmiljö och otroligt duktiga och engagerade pedagoger 
som ser varje elev. Dessutom kommer dina barn att utveckla en 
lust att lära och en förståelse för sin del i framtidens samhälle och 
näringsliv.

Det låter jättebra, hur arbetar ni för att skapa den lusten 
och förståelsen?
– Delar av utbildningen, lektioner, temaarbeten och workshops, 
utvecklas för att visa goda exempel och för att eleverna själva ska 
utveckla sina idéer. Jag är oerhört mån om att låta det entreprenö-
riella lärandet vara med som en röd tråd från förskolan till gymna-
siet. Skolornas  studie-  och yrkesvägledare har en betydande roll i 
detta arbete.

Hur många elever har ni i Tierp nu?
– Totalt runt 4 000. En fjärdedel i förskolan, en fjärdedel i gym-
nasiet och hälften i grundskolan. Hälften av gymnasieeleverna är 
vuxna. Vi har alltså fler elever i de yngsta kullarna, vilket innebär 
att vi just nu bygger ut förskolorna, grundskolan står på tur.

Innebär det att barngrupperna i förskolan är stora?
– Vi ligger på riksgenomsnittet men har fått statliga bidrag för 
att minska barngrupperna, varför vi just nu utökar förskolorna 
med moderna paviljonger. Vi har tillräckligt med pedagoger för 
att kunna dela upp grupperna och genomföra olika aktiviteter i 
mindre grupper. Skolinspektionen ger mycket goda vitsord till vår 
verksamhet.

Jag har förstått att pedagogerna i grundskolan trivs 
mycket bra och har en högre behörighetsgrad än riks-
genomsnittet, faktiskt högre än Stockholmskommunerna, 
hur gör ni för att lyckas så bra?
– Vi får motiverade och engagerade pedagoger genom att ta 
deras arbetsmiljöfrågor på allvar. Kompetensutveckling inom 
ledarskap och bra fortbildning för de enskilda pedagogerna är 
några av våra viktigaste verktyg. Lokaler, villkor och ansvarsför-
delning är andra viktiga delar.

När mina barn är stora nog att gå på gymnasium, finns 
det något bra alternativ i Tierp eller måste de pendla 
till någon annan stad?
– Högbergsgymnasiet har en bra balans mellan teoretiska hög-
skoleförberedande studier och praktiska yrkesförberedande pro-
gram. Här hittar dina barn helt säkert ett program som tilltalar 
dem. På gymnasiet fokuserar vi ännu mer på entreprenörskapet 
än i grundskolan. Bland annat genom Teknikcollege Uppland.



TEMAB hanterar från och med 1 januari 2016 det praktiska utförandet inom: 

• Vatten och avlopp, VA - dvs vattenförsörjning, avloppsnät och reningsverk
• Sopor, avfall och återvinning
• Snöröjning, sandning och väghållning, gräsklippning, gator, gatubelysning

Kundinformation:
Tel: 0293-21 99 00

Mån–fre kl 8–12 och 13–15
E-post: kundtjanst@temab.tierp.se
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I Tierp har vi ett lokalt fokus på motorsport 
och erbjuder inriktningen motocross. Alla 
program kan läsas med denna inriktning, 

vilket innebär att eleverna på schemalagd tid får träna sina motocrossfär-
digheter. Planering för att utöka med en inomhushall för vinterbruk är i full 
gång.

In Tierp we have a local focus on motorsport and 
offer motocross as a focus subject. All programmes 
can be followed with this focus, which means that 
the pupils can train their motocross skills as part 
of their timetable. Planning to expand this with an 
indoor hall for winter use is in full swing.



För dig som företagare är vinsterna med 
Teknikcollege många. Förutom möjligheten 
att styra utbildningarnas innehåll, öppnas nya 
arenor för att träffa framtida medarbetare och 
få kunskap om deras förmågor, intressen och 
anställningsbarhet. Många deltagande före-
tag har vittnat om förenklade och förkortade 
rekryteringsprocesser med tydligare kompe-
tens efter företagets behov.

If you are an entrepreneur, Teknikcollege has many benefits These include 
the ability to control the course content and the opening of new arenas in 
order to meet future colleagues and learn about their abilities, interests and 
employability. Many participating companies have testified to a simplified 
and shortened recruitment processes with more evident skills to meet 
business needs.
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Teknikcollege Uppland
– en del av gymnasieskolan i Tierp



Kunskap skapar kompetens
Teknikcollege Uppland är ett samarbete i Tierps, Uppsalas och Öst-
hammars kommuner. Regionen är i stark tillväxt, teknikföretagen 
är många och omfattar flera branscher. Drygt 40 företag, flera av 
dem världsledande, samverkar aktivt inom Teknikcollege Uppland.

Varför är Tierps gymnasium en del av Teknikcollege?
– Vi ansökte om medlemskap främst för att ytterligare spetsa 
våra gymnasieutbildningar så att de anpassas mer efter de 
faktiska behoven som finns i näringslivet.

Hur ser elevernas framtid ut?
– Strålande! Det finns en stor efterfrågan på dessa kompetenser.

Hur ser balansen mellan praktiskt och teoretisk lärande ut?
– Beroende på program har eleverna olika mycket praktik. Från 
flera dagar per vecka på det Industritekniska programmet till 
en tvåveckorsperiod i miljöpraktik på Teknik- och Naturveten-
skapliga programmen.

Hur tillämpas entreprenöriellt lärande?
– Det entreprenöriella lärandet är ett förhållningssätt som 
genomsyrar hela utbildningen.

Rent praktiskt: Hur samarbetar företagen med Teknik-
college Uppland?
– Representanter från de största industrierna sitter med i styr-
gruppen som träffas flera gånger per år. Praktikplatser fördelas 
i styrgruppen. Handledarna på företagen utbildas av perso-
ner inom Teknikcollege. Lärare och handledare har ett nära 
samarbete kring elevernas praktik och utbildning. Personal från 
industrierna föreläser och informerar på skolan. Studiebesök på 
industrierna ordnas för lärare och studie- och yrkesvägledare.

Knowledge creates skills
Teknikcollege Uppland is a collaboration between Tierp, Uppsala and Östhammar 
municipalities. The region is experiencing strong growth, technology companies are 
numerous and comprise several industries. More than 40 companies, many of them 
world leaders, are actively working together in Teknikcollege Uppland.

Why is Tierp’s secondary school part of Teknikcollege?

– The main reason we applied for membership was to further specialise our 
secondary education in order to make it better suited for the needs that actually 
exist in the economy.

What does the future for the students look like?

– Brilliant! There is a great demand for these skills.

What is the balance between practical and theoretical learning?

– Depending on the programme, students get varying amounts of practical 
experience. From several days per week on the industrial technology programme 
to a two-week period of environmental practice in the engineering and science 
programmes.

How is the entrepreneurial learning put into practice?

– Entrepreneurial learning is an approach that permeates the entire education.

In practical terms: How do companies work together with Teknikcollege 
Uppland?

– Representatives from the largest industries sit on the steering committee, 
which meets several times a year. Practical experience places are distributed 
by the steering group. The tutors at the companies are trained by people from 
within the technical college. Teachers and tutors work closely together concerning 
the students’ practical experience and training. Staff from the industries give 
presentations at the school. Study visits to the industries are organised for teachers 
as well as study and careers advisors.
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Hej Helena!

Helena Car, skolchef Tierp kommun.
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– vad gör man på fritiden i Tierp?

I Tierps kommun finns mycket att hitta på och utbudet av aktiviteter är brett. Kommunen bedriver kultur- och fritidsverksamhet både i 
egen regi och i samarbete med föreningsliv och kulturarbetare. Det anordnas till exempel många offentliga musik- och teaterföreställ-
ningar för olika åldersgrupper. Det finns även ett rikt föreningsliv både för barn, ungdomar och vuxna. 

Naturen i vår kommun är oerhört spännande, vår 25 mil långa kustlinje erbjuder möjligheter för allt från fiske till kajak eller varför 
inte stand up paddle - SUP. Med utflykt till fots, på cykel eller i bil kan du besöka pittoreska fiskelägen och avlägsna vikar. Dess-
utom ligger Sveriges enda nordliga kustlinje i vår kommun – Fem mil unik natur med helt magiska platser. Kulturutbudet är minst 
lika spännande, med flera vallonbruk, historiska platser och sevärdheter. Här finns outnyttjade möjligheter för dig som vill etablera 
företag inom aktivitets- och besöksnäringen. På kommunen står vi beredda att hjälpa dig eftersom vi vill att fler människor ska 
upptäcka våra fantastiska besöksmål.
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Kultur och fritid

What can you do in your spare time in Tierp?
In the Tierp municipality there is much to see and do with a wide range of activities on offer. The municipality organises cultural 
and leisure activities, both in-house and in collaboration with associations and cultural projects. It has arranged for example, many 
public musical and theatrical performances for different age groups. There are also many clubs and associations, both for children, 
young people and adults. 

The natural environment in our community is really exciting, our 250 km long coastline offers opportunities for everything from fishing 
to kayaking or why not Stand-Up Paddle boarding - SUP? With excursions on foot, by bike or car, you can visit the picturesque fishing 
villages and remote coves. Moreover, you will find Sweden’s only north facing coastline in our municipality. 50 km of unique nature 
with some absolutely magical places. The cultural offering is equally exciting with several Walloon villages, historical sites and other 
places of interest. Here there are untapped opportunities for those looking to establish activity and hospitality businesses. At the 
municipality, we are ready to help you because we want more people to discover our amazing destinations.



Tierp Arena byggdes år 2011 på 
ett övergivet flygfält. Tillsammans 
med ett lokalt projektföretag gick 
vi ihop och skapade denna multi-
arena som ger så många möjlighe-
ter. Anläggningen kan användas 
för motorsport, allsång, konserter, 
konferenser och mycket mer.

Tierp Arena was built in 2011 on an 

abandoned airfield. Along with a local 

project company we jointly created this 

multi-purpose arena that offers so many 

possibilities. The facility can be used for 

motorsport, singing, concerts, conferen-

ces and much more.

Hushållsnära tjänster samt LOV-leverantör åt Tierps kommun. 
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Hej Pierre!

Pierre Tillaeus  är Platschef & Evene-
mangsansvarig på Tierp Arena.

Vad gör ni på Tierp Arena?
– Vi har en av världens i särklass bästa dragracingbanor, varje 
år arrangerar vi flera EM-deltävlingar i dragracing med upp till 
40 000 besökare per tillfälle. Vi har också en fullskalig racing-
bana där det bland annat har körts STCC, många av  
våra konferensgäster lägger en del av dagen på banan.

Är det bara motorfolk som konfererar hos er?
– Nej, många har någon koppling till motorsporten men långt 
ifrån alla. Ett flertal företag från Uppsala och Stockholm trivs i 
våra konferensrum. Vi har medvetet lagt ribban högt på teknik 
och bekvämligheter. Eftersom vi kan ta emot upp till 500 gäs-
ter så attraherar vi konferensgrupper i alla storlekar.

Hur fungerar samarbetet med kommunen?
– Jag var inte med från första början men jag vet att kommunen 
varit mycket delaktiga i grundandet av arenan. Man vet att den är 
bra för Tierp och har dragit sitt strå till stacken för att möjliggöra 
arenan.

Saknas det någon typ av företagare i Tierp?
– Vi har ett stort behov av övernattning med god standard. 
Det är en akilleshäl här i Tierp. Särskilt när vi pratar med större 
konferenskunder. Jag vet att kommunen drar i många trådar 
redan och jag vet att vi skulle kunna dra många övernatt-
ningsgäster till en sådan verksamhet.

What do you do at Tierp Arena?

– We have one of the world’s very best drag racing tracks. Every year we organise 
several European Championship events in drag racing with up to 40,000 visitors 
on each occasion. We also have a full-scale race track where, amongst other 
things, Scandinavian Touring Car Championships have been held. Many of our 
conference guests spend part of the day on the track.

Is it just motorsport people who hold conferences with you?

–No, many have some connection with motorsport but far from all. Several 
companies from Uppsala and Stockholm feel at home in our conference room. We 
have deliberately set the bar high with regard to technology and amenities. Since 
we can accommodate up to 500 guests, we attract conference groups of all sizes.

How does the collaboration with the Municipality work?

– I was not here at the beginning but I know they were very involved in the 
founding of the arena. They know that it is good for Tierp and have played their 
part in making the arena possible.

Is there any type of entrepreneur missing in Tierp?

– We have a considerable need for overnight accommodation of a good standard. 
This is an Achilles’ heel here in Tierp, especially when we are talking with major 
conference clients. I know that the municipality already attracts lots of people and 
I know we could bring in many overnight guests to such a business.

Tierp Arena

Vi utför arbeten i:
Rostfritt, syrafast, aluminium och järn

Ytbehandling:
Elförzinkning, pulverlack och betning

GSP
Produktion AB

0295-255 60
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Varför ska man etablera sitt företag i Tierp?
– Snabba resultat och kontakter! Vi som arbetar på kommunen ser 
oss som möjliggörare, vi vet vad entreprenörer vill ha och vi arbe-
tar hårt för att Tierp ska blomstra. Vill någon träffa mig eller ha ett 
möte med flera av oss så gör vi oss tillgängliga. Och i våra möten 
får man svar direkt av rätt personer. Ansökningar och handlingar 
hjälps vi åt med så att det blir rätt direkt.

I många år har Tierps kommun anordnat företagsfrukostar. 
Varför det?
– Det är ett bra tillfälle att ge information om vad som är på gång 
i kommunen och vad vi på kommunen gör men nya företagare 
som också brukar presentera sina idéer här. Vi har i stort sett alltid 
någon extern föreläsare som tar upp ett aktuellt ämne. Framför allt 
är det en mycket viktig nätverksplats för alla inom Tierps näringsliv.

Hur kommer det sig att du engagerat dig i mer än tjugo år 
som kommunstyrelsens ordförande? 
– Jag tröttnar inte på den här rollen. Att få vara med i hetluften och 
ha sådana unika möjligheter att påverka vår samhällsutveckling 
framåt ger mig massor av energi. Just nu upplever vi effekterna av 
vad vi arbetat för i många år och det är otroligt roligt.

Jag vet att ni har arbetat målmedvetet med infrastrukturen, 
berätta lite kring det.
– För att vara en ort i den här storleken har vi en fantastisk infra-
struktur, men det har inte alltid varit så. Vi har kämpat hårt sedan 
90-talet för att lyckas. Under tidigt 2000-tal fick vi till stånd att 
både E4:an och järnvägen byggdes ut i vår kommun. Nu går det 
tåg var trettionde minut söderut och en gång i timmen norrut. Med 
motorvägen möjliggörs lättillgänglig logistik både för företag och 
för pendlare. Både företag och privatpersoner får de rätta förutsätt-
ningarna här.

Ni har ett mål att växa i invånarantal med ungefär en procent 
per år och det fungerar bra, hur är det med företag?
– Ja, det blir fler företag för varje år. Det är bland annat människor 
som flyttar hit som tar med sina företag, då är det oftast tjänstefö-
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Kommunstyrelsens ordförande

retag: revisorer, arkitekter och konsulter av olika slag. Men sedan 
är det också många företag som växer och knoppar av sig, oftast 
produktionsbolag av olika slag.

Jag har förstått att ni inom kommunen är bra på att gripa 
möjligheter i flykten. Kan du ge ett exempel på det?
– Det finns många, men ett av de bättre exemplen är från när 
E4:an byggdes. Vi hade en fritänkande miljöinspektör med en god 
idé. En dag sa han till mig att PEAB skulle behöva mycket berg-
kross till E4-bygget och det var problematiskt eftersom hela länet 
har stopp på tillstånd för bergkrosstäkter. Men som kommun kunde 
vi begära att få anlägga en badsjö eftersom det inte fanns någon 
badplats i tätortens närhet. PEAB byggde badsjön åt oss och som 
tack för hjälpen fick de ta all bergkross som blev restprodukten. 
Trollsjön är en 24 meter djup sjö med kristallklart vatten som inte 
kostade oss en krona att anlägga.

Hur gör du som ledare för att skapa en sådan kultur, där 
man ser och tar möjligheter? 
– Det gäller att visa vägen och vara konsekvent, att uppmuntra 
och stötta dessa goda idéer och medarbetare som tar beslut och 
agerar. I efterhand kan vi utvärdera vad som kan göras ännu bättre 
nästa gång. Jag vill inte ha tjänstemän omkring mig som är rädda 
för att göra fel. Den som aldrig gör fel gör det största felet av alla, 
den gör ingenting alls.

Finns det områden inom näringslivet som inte är tillräckligt 
utvecklade?
– Besöksnäringen! Det börjar komma övernattningsföretag men 
företag som satsar på aktiviteter som folk är beredda att betala för 
finns det en stor brist på. Entreprenörer som har idéer och som vågar 
satsa på dem, de bör höra av sig till oss så ser vi vad vi kan göra av 
dem. Till exempel kommer det att komma fler konferensgäster till 
Tierp Arena fram över, den typen av arrangemang behöver aktiviteter 
som avkoppling.

Hej Bengt-Olov!

Bengt-Olov Eriksson har 
varit kommunstyrelsens 
ordförande i 24 år i 
november 2016. Bara två 
andra har suttit längre.
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Why should you establish a business in Tierp?

– Fast results and contacts! Those of us who work at the municipality see ourselves as 
facilitators, we know what the entrepreneurs want and we are working hard in order 
that Tierp will prosper. If someone would like to meet me or have a meeting with several 
of us, we make ourselves available. And in our meetings you get immediate answers 
from the right people. Applications and documents are things we can help you with 
straight away.

For many years Tierp Municipality has organised business breakfasts. Why 
is that?

– It’s a good opportunity to give information about what is happening in the 
municipality and also about what we are doing, but new entrepreneurs also tend 
to present their ideas at the breakfasts. We nearly always have an external speaker 
connected with a current topic. Above all it is a very important networking place for 
everyone in the Tierp business community.

How is it that you have managed to retain your enthusiasm for more than 
twenty years as chair of the municipal executive board? 

– I do not get tired of this role. Being involved in important decision-making and having 
such unique opportunities to influence the future development of our society gives me 
lots of energy. Right now we are experiencing the effects of what we have been working 
for over many years and it’s incredible fun.

I know you have worked purposefully on the infrastructure, tell us a little 
about it.

– For a place of this size, we have a fantastic infrastructure, but it has not always been 
so. We have fought hard since the 90s in order to succeed. In the early 2000s we brought 
about the extension of both the E4 motorway and the railway in our municipality. Now 
you can travel by train every thirty minutes southwards and once an hour northwards. 
The motorway makes easily accessible logistics possible for both businesses and 
commuters. Both businesses and individuals have the right conditions here.

– You have a goal to grow the population by about one percent per year, and it 
is working well - what about businesses?

Chair of the municipal executive board
In November 2016, Bengt-Olov Eriksson will have been chair of the municipal executive board for 24 years. Only two others have been in the post longer.

– Yes, there are more businesses every year. Among other things it is people moving 
here who bring their business with them, and these are usually service companies: 
accountants, architects and consultants of various kinds. But then there are also a lot 
of companies that are growing and hiving off, usually production companies of various 
kinds.

I understand that at the municipality you are good at seizing opportunities. Can 
you give an example of that?

– There are many, but one of the better examples is from when the E4 was built. We had 
a free-thinking environmental inspector with a good idea. One day he told me that PEAB 
would need a lot of rock aggregate for the E4 construction and that it was problematic 
because there was a county-wide halt on permits for rock aggregate quarrying. But as 
a municipality, we could apply to build a swimming lake because there was no bathing 
area in the district. PEAB built the swimming lake for us and, as a thank you for the help, 
they got to take all of the crushed rock that was the resulting waste product. Trollsjön is 
a 24 metre-deep lake with crystal clear water that did not cost us a penny to build.

How do you as a leader create such a culture, where you see and take 
opportunities? 

– You have to lead the way and be consistent, encouraging and supporting these good 
ideas and employees who act and take decisions. In retrospect, we can evaluate what 
can be done even better the next time. I do not want to be surrounded by officials who 
are afraid of making mistakes. Those who never make a mistake make the greatest 
mistake of all: they do nothing at all.

Are there areas of the economy that are not sufficiently developed?

– The hospitality industry! Businesses providing overnight accommodation are starting 
to appear, but there is a significant shortage in companies investing in activities that 
people are prepared to pay for. Entrepreneurs who have ideas and who dare to invest 
in them should contact us so we can see what we can make of them.  For example, in 
the future there will be more conference guests at Tierp Arena, that kind of event needs 
activities for relaxation.



I understand that it has now become difficult to find a vacant home in 
Tierp; tell us about Tierpsbyggen’s planning for the future.

– Yes, something happened about two or three years ago: the pressure on both 
residential and commercial buildings increased dramatically, from having been the 
exact opposite. In the late 90s, we had several hundred empty apartments – now 
we have a long queue of more than 6,000 people. The board therefore took the 
decision that it is time to build anew, which we have not done for 25 years.

Who is moving in with you?

– It is often older house owners who appreciate the convenience of the new 
modern apartments. Avoiding shovelling snow, mowing grass and the unexpected 
expenses that home owners may face are some of the benefits we understand 
that many see. This trend means that houses will be available for families with 
children, which from a societal perspective is healthy.

How are you building for the future?

– So far we have only built anew in the Tierp area. But now we are seeing a 
demand in other locations, especially those located by the railway. We have plans 
in both Örbyhus and Skärplinge and I am convinced that more places will follow. 
Student accommodation close to the railway is also very relevant for the future.

What kind of housing is being built?

– We began with two-bedroom and three-bedroom properties in the first stage, 
now we are filling in with one-bedroom and more two-bedroom ones. We are also 
seeing an increasing demand for larger apartments for newly arrived families with 
several children.

26  | Tierp utvecklas och växer – vill du vara med?

Hej Roger!

Tierpsbyggen

Jag har förstått att det numera är svårt att hitta en ledig 
bostad i Tierp, berätta hur ni på Tierpsbyggen tänker 
framåt.
– Ja, det hände något för två-tre år sedan, trycket på både 
bostäder och lokaler ökade drastiskt, från att ha varit raka 
motsatsen. I slutet av 90-talet hade vi flera hundra tomma 
lägenheter, nu har vi en lång kö på mer än 6 000 personer. 
Styrelsen tog därför beslut om att det är dags att bygga nytt, 
vilket vi inte gjort på 25 år.

Vilka är det som flyttar in hos er?
– Det är ofta äldre villaägare som uppskattar bekvämligheten 
i nya moderna lägenheter. Att slippa snöskottning, gräsklipp-
ning och de oväntade utgifter man som husägare kan drabbas 
av är några av de fördelar vi förstått att många ser. Denna 
trend innebär att hus blir lediga för barnfamiljer, vilket i ett 
samhällsperspektiv är sunt.

Hur bygger ni för framtiden?
– Hittills har vi bara byggt nytt i Tierps tätort. Men nu börjar 
efterfrågan komma även på andra orter, särskilt de som ligger 
vid järnvägen. Vi har planer i både Örbyhus och Skärplinge och 
jag är övertygad om att fler orter följer. Studentboenden med 
närhet till järnvägen är också mycket aktuella för framtiden.

Vilken typ av bostäder byggs?
– Vi började med tvåor och treor i första etappen, nu fyller 
vi på med ettor, studentrum och fler tvåor. Vi ser också ett 
ökande behov av större lägenheter för nyanlända familjer med 
många barn.

Roger Kjettselberg är 
VD på kommunalägda 
Tierpsbyggen.
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Se filmen från  
Tierpsbyggen!



0293-140 00    WWW.TAXINORRAUPPLAND.SE

Vi tar dig eller ditt paket vart
du vill när du vill dygnet runt.

Taxi Norra Uppland AB bedriver en beställningscentral i 
Tierp som är öppen dygnet runt, årets alla dagar. Vi utför 
både person- och budtransporter, allt efter era önskemål.

Till vårt förfogande har vi 17 personbilar som alla är 
miljöklassade, 10 bussar för 8 personer, som även kan 
utrustas för bårtransporter, samt 1 budbil.

Alla våra fordon är utrustade med alkolås och på begäran 
bilbarnstol. Varmt välkomna till oss!
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Jerol Industri AB i Tierp är ett ledande företag inom produktion och utveckling av komposit-
stolpar. Företaget är ett lyckat resultat av svenskt säkerhetstänk och teknikutveckling. Det är 
omtanken om miljö och säkerhet som är den röda tråden i vår verksamhet. Jerolstolpen står för 
just säkerhet och hållbarhet, med låga eller inga underhållskostnader under stolpens mer än 
80-åriga liv. Samtliga Jerolstolpar tillverkas helt och hållet i Tierp, råvaran består främst av glas, 
polyester och polyeten.

Jerol Industri AB in Tierp is a leading company in the production and development of composite poles. The company is a 
successful result of Swedish safety culture and technical development. It is a concern for safety and the environment that is 
the main thread running through our business. Jerol poles stand for safety and durability, with low or no maintenance costs 
during the more than 80-year lifespan of the poles. All Jerol poles are manufactured entirely in Tierp; the raw materials are 
mainly glass, polyester and polyethylene.

Jerol Industri



Hur kommer det sig att Jerol Industri AB ligger i Tierp?
– Det är faktiskt ganska enkelt! Vår fabrik är avancerad och 
behövde en viss typ av mark som fanns på ett par platser i  
regionen. Men det var när vi vände oss till de olika kom- 
munerna som just Tierp stod ut som ett bättre alternativ.  
Medarbetarna på kommunen gjorde det enkelt för oss, de  
drog ner byråkratin till ett minimum och de visade en hög 
servicenivå.

Hur fungerar logistiken för er till och från Tierp?
– Vår marknad finns i Norden och i EU. Produkterna är skrym-
mande, ända upp till 24 meter långa, så för oss är motorvägen 
nyckeln till bra logistik. Med motorvägens hjälp når produk-
terna antingen till en hamn eller ända fram. Att Tierp fått en 
motorväg innebär att fler logistikkänsliga företag kan etablera 
sig här.

Räcker den arbetskraft och kompetens som finns i Tierp?
– Ja, hittills har vi inte oroat oss, vi får tag i den produktions-
personal vi behöver och närheten till universitetet i Uppsala 
innebär att vi får tag i de ingenjörer vi behöver också. Det vi 
kan se är att det kan komma att saknas erfarna specialister 
inom våra kunders områden – energi, eldistribution, trafik och 
infrastruktur.

Hur ska vi lösa det?
– Genom att skapa ett attraktivt Tierp där man vill bo och jag 
tror att vi är bra på väg. Här kan man få fantastiska hem för 
en bråkdel av priset jämfört med i storstadsregionerna.

Kan du rekommendera andra att starta verksamhet här?
– Ja, Tierp har vaknat och här finns många öppningar för nya 
företag. Vi skulle till exempel välkomna ett bättre hotell och 
en restaurang där vi kan erbjuda bra representationsmiddagar. 
Nätverket som stöttas av kommunen är väldigt bra. Det är ju 
mycket lättare att göra affärer i den egna kommunen än att 
vända sig till okända leverantörer på andra platser i Sverige.

Tom Bryant-Meisner works in sales and is on the board of Jerol 
Industri. With a background in IT and start-ups, Tom has built 
several companies and has extensive experience and knowledge 
when it comes to building stable companies. At Jerol, Tom 
sometimes, amongst other things, looks after the strategic 
development of customers and partners.

How come Jerol Industri AB is located in Tierp?

– It’s actually quite simple! Our factory is advanced and needed a certain type of 
land that was available at a couple of locations in the region. But when we looked 
at the different Municipalities, it was Tierp that stood out as a better alternative. 
Employees at the municipality made it easy for us, they reduced the bureaucracy to 
a minimum and they demonstrated a high level of service.

How do the logistics function for you to and from Tierp?

– Our market is the Nordic countries and in the EU. The products are bulky, up to 
24 metres long, so for us the motorway is key to good logistics. With the help of 
the motorway the products either go to a port or directly to the end customer. The 
fact that Tierp now has a motorway means that companies that are more logistics 
sensitive can establish themselves here.

Is the available labour force and skillset in Tierp sufficient?

– Yes, so far we have had no concerns. We get hold of the production staff we 
need and the close proximity to the University of Uppsala means we get the 
engineers we need as well. What we can see though is that there may in the future 
be a shortfall in experienced specialists in our customer areas - energy, electricity 
distribution, traffic and infrastructure.

How do we solve this?

– By creating an attractive Tierp where people want to live, and I think we are well 
on our way to achieving that. Here you can get a fantastic home for a fraction of 
the price compared with metropolitan areas.

Can you recommend that others start operations here?

– Yes, Tierp has awakened, and there are many openings for new companies. We 
would for example welcome a better hotel and a restaurant where we can host 
good business dinners. The network, which is supported by the municipality, is very 
good. It is of course much easier to do business in your own municipality, rather 
than having to to turn to unknown suppliers in other places in Sweden.

Tom Bryant-Meisner jobbar med försäljning och 
sitter i styrelsen på Jerol Industri. Med en bakgrund 
inom IT och startups har Tom byggt flera bolag och 
har lång erfarenhet och mycket kunskap när det 
gäller att bygga stabila bolag. På Jerol sköter Tom 
bland annat den strategiska 
utvecklingen med kunder 
och samarbetspartners.
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Hej Tom!



Lövstagården i norra Uppland, ett HVB med psykiatrisk  
inriktning i rofylld bruksmiljö.

www.strukturen.se

Lövstagården

Werme Style & Event
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Klädbutiken Moniques var länge Camillas fasta punkt. 
Eftersom hon efter hand drivit alltfler evenemang och 
dessutom vill verka som merchandiser i hela Mellan-
sverige var det nu dags att sälja butiken och satsa 
helhjärtat på  entreprenörskapet. Det nya företaget 
heter Werme Style&Event. I Tierp har hon bland annat 
organiserat den populära Företagsgalan, flertalet mode-
visningar, talangtävlingar och nu även en Torgfest.

Du har verkat i Tierp länge! Hur har företagsklimatet 
förändrats under åren?
– Jag måste säga att de senaste åren har bjudit på mer positiv 
energi än tidigare. Jag flyttade från Tierp strax efter jag blev 
vuxen, men har haft mitt företag här i alla år och har upplevt 
en försiktig optimism som under senare år har exploderat i en 
positiv ”allt-är-möjligt”-atmosfär som man bara kan älska.

Vad är Torgfesten?
– Det är något helt nytt och efterlängtat. Sista lördagen i au-
gusti när de flesta är hemma igen efter semestrarna har vi en 
stadskick-off tillsammans. Alla är välkomna och här finns knal-
lar, lådbilsrace, mat och dryck och massor av underhållning. 

Kan du rekommendera andra att starta verksamhet här?
– Absolut! Det kan jag varmt rekommendera. Framförallt är 
du välkommen, kommunen gillar dig, Näringslivet omfamnar 
dig, alla hjälps åt. Tierpsandan gör att man aldrig är ensam, 
det finns någon att få hjälp av och det finns alltid folk som 
uppskattar det du gör.

The clothing shop Monique was for a long time Camilla’s fixed point. Due 
to her gradually running more events and, moreover, wanting to work 
as a merchandiser throughout central Sweden, it became time for her 
to sell the shop and invest wholeheartedly in entrepreneurship. The new 
company is called Werme Style & Event. In Tierp, she has among other 
things organised the popular Enterprise Awards, several fashion shows, 
talent contests and now even Torgfesten – a festival in the town square.

You have worked in Tierp for long time! How has the business 
environment changed over the years?

I must say that in recent years there has been more positive energy than before. I 
moved from Tierp shortly after I became an adult, but I’ve always had my business 
here and I’ve witnessed a cautious optimism, which in recent years has exploded 
into a positive ’everything-is-possible’ atmosphere that you can only love.

What is ’Torgfesten’?

It is something completely new and eagerly awaited. On the last Saturday in 
August, when most people are home again after the holidays, we are having a 
town-kickoff together. Everyone is welcome and there are stalls, soapbox racing, 
food and drink and lots of entertainment. 

Can you recommend that others start a business here?

Absolutely! I can heartily recommend it. Above all you are welcome, the 
Municipality like you, the business community embraces you, and everyone helps 
out. The Tierp spirit means that you are never alone, there is someone to get help 
from and there are always people who appreciate what you do.

Hej Camilla!

Camilla Werme är en välkänd 
profil i Tierp.



Välkommen!
Tierps kommun vill underlätta för företag att få hjälp med det de behöver. Därför finns Medborgarservice och Tierps 

kommuns företagslots. Ett telefonnummer, en e-postadress och en dörr är det enda som behövs. Här får du som 
företagare svar på dina frågor och vi ser till att du kommer i kontakt med rätt person. Så enkelt är det!

I Tierps kommun finns också en bra infrastruktur som gör att omvärlden kommer närmare och skapar goda 
förutsättningar för framgångsrika företag.
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Gilla oss på sociala medier: www.facebook.com/tierp • twitter.com/tierpskommun • Instagram – tierpskommun

Tierps kommun
Medborgarservice
Centralgatan 7
815 80 Tierp

0293-21 80 88
medborgarservice@tierp.se
www.tierp.se

Welcome!
Tierp wants to make it easier for companies to get help with what they need. Therefore we have the Citizen Service and the Tierp municipality company pilot scheme. A phone number, an email 

address and a door are all that is needed. Here, as an entrepreneur, you get answers to your questions and we’ll make sure you make contact with the right person. It’s as simple as that!

In Tierp Municipality there is also a good infrastructure, which brings the world closer and creates favourable conditions for successful companies.

Atlas Copcos Industrial Technique AB 
erbjuder industriverktyg, monterings-
system, produkter för kvalitetssäkring, 
mjukvaror och service genom ett globalt 
nätverk. Affärsområdet bedriver utveck-
ling för hållbar produktivitet för kunder 
inom fordons- och verkstadsindustrier-
na, underhåll och fordonsservice. En av 
de viktigaste enheterna för tillverkning 
ligger i Tierp, Sverige.

Atlas Copco  
Industrial Technique AB
Maskinvägen 4, Tierp
0293-22 100
www.atlascopco.com


