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Bakgrund 
Det pågår arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Tierps kommun. Kommunfullmäktige 

har tillsatt ”beredning för översiktsplan 2050” som leder arbetet. Beredningen har beslutat att 

medborgardialoger ska hållas på olika orter i kommunen under hösten 2019.  
 

Följande dokument innehåller en redogörelse för det dialogcafé som ägde rum i Månkarbo, i 

Tallbacksskolans matsal, den 6 november klockan 18.30–20.30. På mötet närvarade totalt 26 

personer, av dessa var 5 tjänstepersoner, 7 politiker och 14 medborgare. Medborgarna delades in 

i tre grupper. I varje grupp fanns två politiker, av dessa var en samtalsledare och en sekreterare.  
 

Medborgardialogen inleddes med att beredningens ordförande hälsade deltagarna välkomna. 

Kommunarkitekten höll en kort presentation om översiktsplanering, detaljplanering och bygglov, 

samt vilka frågor som hanteras i de olika stegen i planeringsprocessen. Efter presentationen 

påbörjades dialogcaféet där deltagarna fick samtala kring frågor i mindre grupper. Därefter 

genomfördes en klossövning. Kvällen avslutandes med en individuell övning med karta och 

klisteretiketter.  
 

En närmare redogörelse för övningarna och resultatet presenteras under respektive rubrik.   

 

Dialogcafé  
I dialogcaféet fick deltagarna samtala kring tre frågor i mindre grupper. I varje grupp fanns två 

politiker, av dessa var en samtalsledare och en sekreterare. Efter samtalet i mindre grupp gjordes 

en kort sammanställning i helgrupp. Här finns en sammanställning av vad grupperna sa i 

dialogen. 

 

OBS! På grund av gruppindelning finns grupperna 1,2 samt 4, alltså finns ingen grupp 3. 

 

Vad är viktigt att satsa på för att Tierps kommun ska vara en hållbar kommun? 
 

Grupp 1 

- Skola som fungerar 

- Omsorg för äldre 

- Det behöver finnas något mellanting - inte från sjukhuset till graven 

- Upplåta mark för byggande, ska känna sig välkomna hit. 

- Butikerna inne i Tierp får inte försvinna 

- Att det finns bostäder, det är viktigt att få igång flyttkedjorna. 

- Det behövs boenden som gamla Björken med gemensamt allrum, gemensam matsal och 

naturliga mötesplatser. 

- Dika ur åar så att de inte växer igen. Ett promenadstråk längs Tämnarån. 

- Cykelväg från Månkarbo mot Tierp (Postboda – Månkarbo – Kyrkbyn - Tierp). 

- Hållbara transporter och hållbara bränslen  

- Hållbar energi, bestäm var vindkraft ska byggas. Solenergi i hela kommunen.  
 

Grupp 2 

- Tätorten ska vara bilvänlig med många parkeringsplatser (gruppen är inte överens) 

- Arbetstillfällen - värna om företagen 

- Kommunikation - tågen måste hänga med i utvecklingen 

- Att skolan utvecklas och följer framtiden 

- Ändamålsenliga lokaler för alla verksamheter 

- Statligt drivna skolor 

- Äldreomsorg som är nischad mot de äldres intressen. Moderna människor kräver moderna 

lösningar. 

- Bra upphandlingar som följs upp 
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- Hållbart miljötänk - bevara naturmiljöer 

- Bevara vattendrag, till exempel Tämnarån. 
 

Grupp 4   

- Storsatsa på cykelbanor. Idag är det lätt att ta bilen och svårt att cykla. Det finns 

parallellvägar som idag inte snöröjs. 

- Bussar – framförallt på mindre orter för att underlätta pendling 

- Social hållbarhet - samlingslokaler är viktiga, liksom föreningslivet. 

- Skolor - försök satsa så att de finns skolor utspritt i kommunen, inte bara centralt. 

- Krisberedskap - kommunen måste bli mindre sårbar 

- Handel - höja andelen inköp i den lokala handeln 

- Lokala upphandlingar 

 

Vad vill du ska känneteckna Tierps kommun om 30 år? 
 

Grupp 1 

- Lyfta utbildningen i kommunen. Utbildningen ska vara intressant och hållbar, den ska inte 

försvinna efter ett tag. Vara en intressant studieort.  

- Välkomnande kommun 

- Goda miljöer och bra bostäder 

- En gemensam anda i småorterna, det ska inte vara någon skillnad.  

- Uppsala var nära förut, med nya E4:an är Tierp närmare, åk därför istället till Tierps 

centrum. 

- Färgglada, energismarta och små trevliga hus - inte höga betonghus.  

- Blandad bebyggelse som ger olika typer av möjligheter 

 

Grupp 2 

- Hälsosam natur 

- Friskt vatten 

- Ren natur – Håll Sverige rent! 

- Minskad konsumtion 

- Möjlighet till odling av egen mat. Till exempel borde kolonilotter tas med i planeringen av 

nya bostäder.  

- Sprid ut bostadsbyggandet i hela kommunen 
 

Grupp 4   

- Hållbarheten behöver stärkas 

- Tämnaren och Tämnarån behöver bevaras och utvecklas, det är en ekologiskt viktig fågelsjö 

och en viktig vattenreservoar. Rekreationsmöjligheterna bör utvecklas, till exempel med 

skridskor och kanotled. 

- Minskad bostadssegregation, fler blandade boendeformer per ytenhet. Det blandade boendet 

är viktigt för att motverka segregation.  

- Levande landsbygd, inte bara ”pendlarboende”. 

- Bevara de skolor som finns och håll igång förskolorna 

- Tillväxt kan få kråkorna att vända, kombinera satsningar på de som redan bor här med 

satsningar på tillväxt och inflyttningar.  

 
Vad vill du ska känneteckna platsen där du bor om 30 år? 
 

Grupp 1 

- Bygg villor och radhus i Kyrkbyn, gator är redan planerade. Trekanten vid macken skulle 

kommunen kunna köpa och bygga på.  

- Mer service i Kyrkbyn 
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- Bygga hyreshus i Månkarbo  

- Tätare bussturer 

- Det behövs en stor lekpark i Kyrkbyn 

- Örbyhus ska se trevligt ut och genomsyras av trygghet, det ser idag skabbigt ut.  

- Örbyhus ska ha en gemytlig känsla och det ska finans gemenskap, det gäller alla 

kommunens orter. 

- Örbyhusanda, Månkarboanda och Kyrkbyanda ska alla ingå i Tierpsandan. 

- Tierpsanda ska innebära välkomnande och delaktighet 

- Lokalsamhället behöver vara mer aktivt och uppmuntra till att göra saker gemensamt och 

bjuda in de yngre. Tidigare stängdes gatan av och det blev gatufest.  
 

Grupp 2 

- Hyresbostäder 

- Gemensamhetslokaler för alla åldrar 

- Bra sysselsättning för barn/ungdomar 

- Skola F-6 och fritids 

- Viktigt med bad, till exempel Ullforsbadet.  
 

Grupp 4 

- Månkarbo är och ska vara en liten ort, men den kanske skulle behöva bli lite större. Bevara 

lugnet, men öka befolkningen så att det finns underlag för butiker.  

- Månkarbos goda pendlingsläge, nära Tierp, Uppsala och Stockholm. Här kan man bo på 

landet, men ha nära till storstaden. 

- Livsmedelsbutik och skola är avgörande för orten 

- Lägenheter så att äldre kan bo kvar och göra plats för yngre i villorna 

- En ort med social sammanhållning, bland annat genom idrottsföreningar och samlingslokal. 

- Badplats vid Vendels varv (som Trollsjön). Satsa på bad i Ubblixbo och Ullfors.  

- Cykelbana mellan Månkarbo och Ubblixbo 

- Ploga skridskobana på Tämnaren, en isbana vid skolan skulle också vara väldigt bra. 

- Vägen bakom åsen ska plogas, det är en populär promenadväg.  
 

 

 

Klossövning 
Övningen genomförs i mindre grupper. På varje bord placeras en karta över Tierps kommun. På 

kartan ska gruppen placera ut klossar av olika färger som representerar till exempel bostäder, 

simhallar, aktivitetshus, arbetstillfällen och naturområden. I varje grupp finns två politiker, av 

dessa var en samtalsledare och en sekreterare. Samtalsledaren leder övningen och läser vad 

gruppen ska göra. Sekreteraren antecknar vad gruppen diskuterar under övningen. Om gruppen 

tycker olika avgör majoriteten. Alla scenarier och uppgifter är påhittade inför arbetet med 

översiktsplanen. Kartan fotograferas när gruppen är klar med alla uppgifter. 

 

Här är en förklaring av vad klossarnas olika färger representerar: 

1 gul kloss = 100 bostäder 

1 ljusblå kloss = 1 simhall 

1 mörkblå kloss = 1 större badhus 

1 röd kloss = 1 aktivitetsanläggning 

1 svart kloss = 1 industri (100 arbetstillfällen) 

1 vit kloss = kontor, service och tjänstearbeten (20 arbetstillfällen) 

1 grön kloss = naturområde 
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Grupp 1 
 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Kyrkbyn: 100 bostäder 

Kyrkbyn (mot Tierp): 100 bostäder 

Örbyhus: 200 bostäder 

Lövstabruk: 100 bostäder 
 

Kommentarer från gruppen: Om det byggs i Kyrkbyn kan det bli mer service. Det finns kultur 

och fin miljö i norra delen av Tierps kommun. Bevara Lövstabruks kulturmiljöer. Älvkarleby 

kommun kan bli en del av Tierps kommun.   

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Tierp: 200 bostäder 

Månkarbo: 100 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 

Mehedeby: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Gruppen är oenig, vissa vill ha mer bostäder utspridda i hela 

kommunen. Bygg höghus i Tierp med 55+ boende så att barnfamiljer kan flyttar till villorna. Då 

kan skolorna få vara kvar. Gruppen övervägde Söderfors på både fråga 1.1 och 1.2, men inga 

bostäder placerades där.   

 

2. Simhallar 

2.1 Prioritera mellan att behålla kommunens tre mindre simhallar eller ersätta dessa med ett 

större badhus på valfri plats i kommunen. 

Gruppen väljer att behålla de tre mindre simhallarna.  

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Söderfors 
 

Kommentar från gruppen: Gruppen övervägde Lövstabruk, eftersom att folk hittar dit. I Vendel 

finns mycket mark, men gruppen vill inte förstöra miljön och vikingakulturen. Gruppen väljer 

Söderfors.    

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Hållnäs (Vavd) 

 

3.3 Ta bort en av anläggningarna, i vilken ort valde gruppen att behålla anläggningen? 

Vald plats: Söderfors  

 

4. Arbetstillfällen 

4.1 Var placerar gruppen tre stycken industrier? Varje industri erbjuder 100 arbetstillfällen. 

Skärplinge: 1 

Mehedeby: 1 

Tobo: 1  
 

Kommentar från gruppen: Väg 76 gör att Skärplinge får en industri. 

 

4.2 Gruppen får välja om det vill byta ut industrier mot kontor, service och tjänstearbeten. 

Industrierna erbjuder 100 arbetstillfällen per kloss, kontor, service och tjänstearbeten erbjuder 20 

arbetstillfällen per kloss. 
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Gruppen väljer att byta ut en svart industri-kloss i Tobo mot en vit kloss med kontor, service och 

tjänstearbeten i Kyrkbyn.  
   

Kommentar från gruppen: Det är bättre med många arbetstillfällen, men gruppen vill ha 

servicearbeten i Kyrkbyn.  

 

5. Bevarande eller exploatering 

5.1 Väljer gruppen att bygga 100 nya bostäder eller bevara naturområdet? 

Gruppen väljer att bevara naturområdet. 
 

 
Resultat av klossövning grupp 1 - Månkarbo 
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Grupp 2 

 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Tierp: 200 bostäder 

Månkarbo: 100 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 

Tobo: 100 bostäder 
 

Kommentarer från gruppen: Det är självklart att placera bostäder i Månkarbo. Tierp är den stora 

tätorten. Örbyhus har upptåget, liksom Tobo. 

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Tierp: 200 bostäder 

Mehedeby: 100 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 

Söderfors: 100 bostäder 
 

Kommentarer från gruppen: Tierp är den stora tätorten. Skärplinge kan ta del av tillväxten i 

Forsmark, Mehedeby har upptåget och närheten till Gävle. Söderfors är redan en stor ort och kan 

förväntas växa.  

 

2. Simhallar 

2.1 Prioritera mellan att behålla kommunens tre mindre simhallar eller ersätta dessa med ett 

större badhus på valfri plats i kommunen. 

Gruppen väljer att behålla de tre mindre simhallarna.  
 

Kommentar från gruppen: Det är viktigt för simundervisningen. Det går inte heller att 

konkurrera med de större äventyrsbaden i Uppsala och Gävle.    

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierp 
 

Kommentar från gruppen: Gruppen diskuterar. Någon ifrågasätter varför allt måste ligga i Tierp, 

gruppen argumenterar att Tierp är störst och ligger centralt i kommunen och har goda 

kommunikationer.  

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning i en valfri ort 

Vald plats: Karlholm 
 

Kommentar från gruppen: ”Nu blev det svårare”. Karlholm strand växer och kan locka folk från 

bland annat Älvkarleby, Gävle och Mehedeby.  

 

3.3 Ta bort en av anläggningarna, i vilken ort valde gruppen att behålla anläggningen? 

Vald plats: Tierp 

 

4. Arbetstillfällen 

4.1 Var placerar gruppen tre stycken industrier? Varje industri erbjuder 100 arbetstillfällen. 

Tierp: 1 

Karlholm: 1 

Tobo: 1 
 

Kommentar från gruppen: Tierp får en industri, det ger så mycket mervärden och underlag för 

hotell, restauranger och service. Karlholm kan få tillbaka sin industri och behålla invånarna inom 
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kommunen, istället för att de pendlar till arbete i Gävle. Tobo är vana vid industri och har 

upptåget. Gruppen övervägde även Söderfors då de är vana med industri.   

 

4.2 Gruppen får välja om det vill byta ut industrier mot kontor, service och tjänstearbeten. 

Industrierna erbjuder 100 arbetstillfällen per kloss, kontor, service och tjänstearbeten erbjuder 20 

arbetstillfällen per kloss. 

Gruppen väljer att byta ut en svart industri-kloss i Karlholm mot en vit kloss med kontor, service 

och tjänstearbeten i Karlholm. 
 

Kommentar från gruppen: Det är bra att tvätta bort industristämpeln från Karlholm. 

 

5. Bevarande eller exploatering 

5.1 Väljer gruppen att bygga 100 nya bostäder eller bevara naturområdet? 

Gruppen väljer att bevara naturområdet. 

 

 
Resultat av klossövning grupp 2 - Månkarbo 
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Grupp 4 

 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Tierp: 200 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 

Hållnäs (Edvalla): 100 bostäder 

Mehedeby: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: I Hållnäs för att kunna bevara skolan, det finns intresse att flytta dit. 

Viktigt med transporter och tillgång till tåg, därför är Örbyhus, Tierp och Mehedeby bra. 

Mehedeby skulle kunna bli som Månkarbo.  

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Tierp: 200 bostäder 

Månkarbo: 100 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 

Tobo: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Liva upp Skärplinge lite. Gruppen vill åter slå ett slag för vikten av 

tågpendling.  

 

2. Simhallar 

2.1 Prioritera mellan att behålla kommunens tre mindre simhallar eller ersätta dessa med ett 

större badhus på valfri plats i kommunen. 

Gruppen behåller de tre befintliga simhallarna. 
 

Kommentar från gruppen: Vi behöver inget äventyrsbad, men en bubbelpool på Aspenbadet 

hade varit ett lyft.   

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierps köping 
 

Kommentar från gruppen: Tierp är en naturlig punkt, orten ligger mitt i kommunen.   

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Skärplinge 
 

Kommentar från gruppen: Geografiskt är Skärplinge bra. Hamnar den i Skärplinge eller 

Karlholm har alla nära. Söderfors och Karlholm har nära till vatten, vilket är en fördel. Ett 

”random” förslag är Edvalla. Det skulle kunna locka dit turister och göra att folk upptäcker det 

relativt okända Hållnäs. Det finns många sommarboende här, vilka på sikt skulle kunna bli 

permanentboende. Gruppen beslutar sig för Skärplinge.    

 

3.3 Ta bort en av anläggningarna, i vilken ort valde gruppen att behålla anläggningen? 

Vald plats: Tierps köping 

 

4. Arbetstillfällen 

4.1 Var placerar gruppen tre stycken industrier? Varje industri erbjuder 100 arbetstillfällen. 

Söderfors: 1 

Tobo: 1 

Tierp: 1 
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Kommentar från gruppen: Vid Atlas Copco och Jerrol finns gott om mark. I Söderfors finns 

redan tung industri, det kan finnas synergier med övriga. I Tobo finns redan Munters och 

upptåget underlättar pendlingen. Gruppen övervägde utkanten av Karlholm (Sandby), men 

beslutar tillslut att placera industrin i Tobo.  

 

4.2 Gruppen får välja om det vill byta ut industrier mot kontor, service och tjänstearbeten. 

Industrierna erbjuder 100 arbetstillfällen per kloss, kontor, service och tjänstearbeten erbjuder 20 

arbetstillfällen per kloss. 

Gruppen väljer att byta ut en svart industri-kloss i Tierp mot kontor, service och tjänstearbeten i 

Söderfors.  
 

Kommentar från gruppen: Det är bra med mångfald av arbetstillfällen, men 100 arbeten mot 20 

är väldigt lite. Upplevelseindustri skulle kunna vara något när det kommer till den vita klossen. 

Det finns potential i Söderfors. Det är en större ort, har närhet till Dalälven och det är relativt lätt 

för folk att ta sig dit. Söderfors har en relativt ensidig arbetsmarknad, en vit kloss där skulle vara 

nyttigt. Ett alternativ skulle vara Hållnäs.    

 

5. Bevarande eller exploatering 

5.1 Väljer gruppen att bygga 100 nya bostäder eller bevara naturområdet? 

Gruppen väljer att bevara grönområdet. 

 

 
Resultat av klossövning grupp 4 – Månkarbo 
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Individuell övning 
Samtliga deltagare vid dialogen tilldelades tre numrerade klisterlappar med tillhörande papper att skriva 

på. Därefter fick deltagarna fästa sina numrerade klisterlappar på en karta och förklara tanken bakom 

placeringen på tillhörande papper.  

 

Färgerna på prickarna symboliserar: 

 

Röd = Plats för nya bostäder 

Grön = Plats för upplevelse eller avkoppling 

Blå = Plats för utveckling 
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