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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 Vendel, i 

bygdegården, den 12 november klockan 18.30–20.30. På mötet närvarade totalt 106 personer, av 

dessa var 13 tjänstepersoner, 12 politiker och 81 medborgare. Medborgarna delades in i tolv 

grupper. I varje grupp fanns en politiker, som var samtalsledare och i tio av grupperna var 

tjänstepersoner sekreterare. I två av grupperna agerade politikern både samtalsledare och 

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 för grupperna 1-6 där deltagarna fick samtala kring frågor i mindre 

grupper. Därefter genomfördes en övning med karta och klisteretiketter och avslutningsvis en 

klossövning. Grupperna 7-12 inledde kvällen med klossövningen, följt av en övning med karta 

och klisteretiketter och avslutade kvällen med dialogcafé.   
 

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

 

Dialogcafé  
I dialogcaféet fick deltagarna samtala kring tre frågor i mindre grupper. I grupperna fanns 

sekreterare och samtalsledare. Här finns en sammanställning av vad grupperna sa i dialogen. 

 

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

Grupp 1 

- Hela kommunen ska leva 

- Närproducerad mat 

- Det är viktigt med fungerande kommunikationer, inte bara upptåget. Det är många som inte 

bor längs med järnvägen. Det är viktigt att de olika bussarna är synkande med varandra och 

tågen. Till exempel måste anslutningsbussen i Björklinge synka bättre. Ska man kunna 

pendla är det också viktigt att det finns pendlarparkeringar.  

- Viktigt att den lokala servicen stärks och att det finns skola och matvaruaffär för att 

landsbygden ska kunna fortsätta leva. Det är många som vill gå i byskolor.  

- En huvudfråga för framtiden är ”Ska Tierp vara en sovstad till Uppsala eller ska det satsas 

mer på lokal företagsamhet”, för att kommunen ska leva behövs satsningar på lokal 

företagsamhet, vilket ger skatteintäkter för skola och service.  

- En utmaning är alla fornlämningar i kommunen, hur ska dessa hanteras när kommunen 

expanderar? 

- Slam påverkar vattendrag och hållbarheten 

- Hur ska kommunen i framtiden hantera vattenförsörjningen, speciellt egna brunnar och 

problem med saltvatteninträngning?  
 

Grupp 2 

- Skolorna ska vara kvar som de är 

- Det behövs fler cykelbanor och säkrare trafikmiljöer. Idag är vi väldigt bilberoende 

samtidigt som vägarna är smala och folk kör för fort. Föräldrar vågar inte låta sina barn gå 

eller cykla och väljer därför att ta bilen och skjutsa sina barn. Det behöver vara lättare att ta 

sig till platser som är viktiga för barn, till exempel fotbollsplaner och Ottarsborg.  

- Det är bra med kompostpåsar, det borde dock inte kosta extra för att kompostera. Det borde 

uppmuntras att kompostera och den extra tunnan borde alltså inte kosta extra.  
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- Det är viktigt för den sociala och ekonomiska hållbarheten att skolorna blir kvar. Om 

skolorna finns kvar är det större chans för landsbygdsorterna att överleva och finnas kvar.  

- Det finns många outnyttjade lokaler i kommunen som borde användas bättre 

- Det är viktigt att kollektivtrafiken fungerar smidigt och synkar. Idag går det inte att pendla 

från Vendel till Örbyhus och sedan vidare med tåg, då buss- och tågtider inte synkar. Det är 

även för få bussavgångar. Linjesträckningen är däremot bra. 

- Det flyttar många barnfamiljer till Vendel, men då kollektivtrafiken inte fungerar så bra 

väljer många bilen. 

- Tidigare fanns återvinningsstation i Vendel, vilken tagits bort. Nu måste man åka till 

Örbyhus. 

- Det är viktigt att det finns miljötänk nu när kommunen expanderar snabbt 
 

Grupp 3 

- Kommunikationerna! Det är viktigt med bra busstrafik i Vendel. Det är också viktigt att alla 

får fiber.  

- Matproduktion. Odla mer lokalt för att säkra livsmedelsförsörjningen.  

- Markanvändningen måste bli bättre - idag växer gamla tomter igen 

- Vi behöver mer hållbara transporter, till exempel satsa på elbilar 

- Inte bebygga jordbruksmark 

- Vendelsjön ska leva och må bra  

- Ett starkt näringsliv i kommunen 

- Bra sjukvård och god samhällsservice 

- Bra skolor i hela kommunen 
 

Grupp 4   

- Skola och förskola ska finnas kvar i Vendel 

- Det saknas lekplats i Vendel, det är för långt att åka till Örbyhus. 

- Träffpunkt där föräldrar och barn kan mötas 

- Det är viktigt att hela kommunen får leva 

- Måste ta med alla åldrar, det behövs mellanboenden där man kan bo innan äldreboendet.  

- Det önskas ungdomsboende 

- Bygga bostäder på kommunens mark (Kläringe) 

- Förpackningsinsamlingen i Vendel måste tillbaka 

- Två avfarter till E4:an, det är idag en lång omväg (20 minuter extra) 

- Badplatser vid Vendelsjön, Uddnäs och i Vendels varv.  

- Belysning på vägen upp till Ottarsborg samt vid vägen mellan Gryttby-Husby 
 

Grupp 5  

- Närhet till service - här finns ingen 

- Kommunikationer (både fysiskt och digitalt). Det är väldigt viktigt att det går att åka 

kollektivt. Det behöver finnas pendlarparkeringar i anslutning till stationer och 

busshållplatser. Det är också viktigt med direktbussar, så att man inte behöver byta. 

Bussbytena fungerar inte så bra idag, då bussarna och tågen inte alltid synkar. Bussbytena 

kan vara svåra för barn. Bussarnas storlekar skulle bättre kunna anpassas efter de olika 

förutsättningarna och hur många som åker med olika linjer. Idag blir det mycket skjutsande 

och bilåkande i Vendel. 

- Idag är det lättare att åka till Uppsala från Vendel än norrut 

- Ska man bygga bostäder i Vendel behöver reningsverket byggas ut 

- Kommunen måste ha god beredskap, till exempel om det blir vatten och/eller el-haveri.  

- Miljömässig hållbarhet - ta mat från lokala producenter/leverantörer till skolor och 

äldreboenden. 

- Det är viktigt att skolorna blir kvar på landsbygden 

- Fortsatta satsningar på bra dialog med invånare och företagare 
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Grupp 6  

- Kommunikationer - bättre pendlarparkeringar och busskommunikation. Det behöver vara 

bättre och säkrare anslutningar mellan bussarna. 

- Skolan behöver finnas kvar på landsbygden, det är en viktig förutsättning för inflyttning. 

- Bra vård och omsorg är en viktig förutsättning för att få människor att bo kvar 

- Ytterligare E4-påfarter som förbättrar pendlingen 

- Äldreboenden på fler platser i kommunen, möjlighet att bo kvar på bygden. 

- Det är lätt att centralisera, men det medför att allt kommer längre bort från landsbygden som 

då riskerar att dö ut. 

- Fler fungerande reningsverk som skapar möjligheter för byggnation på fler platser 

- Se till ”micropunkter” 

- Fler vårdcentraler 

- Behåll skolorna och komplettera dessa med till exempel vård/distriktssköterska 

- Fler möjligheter till sociala träffpunkter 
 

Grupp 7  

- Det är viktigt med järnvägen, tåget och bussar. Tågen och bussarna behöver synka. 

- Miljöstation 

- Möjlighet till friluftsliv och rekreation med motionsspår, cykelspår och kanot. 

- Idrottsanläggningar är viktiga, framför allt för ungdomarna 

- Hållbart jordbruk - KRAV och närproducerat 

- Bra skolor och utbildning är viktigt. Vendel har en bra skola. Om det finns skolor utspridda i 

kommunen minskar vi transportbehoven. 

- Viktigt att vi tar hand om vattnet 

- Kommunen ska vara en förebild när det gäller skogsbruk och skötsel av mark 

- En levande landsbygd, det ska finnas förutsättningar att bo på landet, till exempel affär. Det 

är viktigt att affären i Örbyhus blir kvar. 

- Spannmålssilo 

- Ett starkt föreningsliv som stöttas upp av kommunen 

- Idag är det dåligt med bussar från Vendel till Örbyhus. Det är svårt för ungdomar som ska 

till fritidsgården etc. Det skulle behövas fler mindre bussar. 
 

Grupp 8  

- Det är viktigt att det finns stolthet för sin ort. Om det finns vill man vara med och påverka, 

det är därför det är så många här ikväll. 

- Skolan! Skolan måste bli bättre och kraven måste höjas. Om man ska kunna locka nya 

medborgare måste skolan vara bra och det gäller hela kommunen. 

- Bygglov måste bli tydligare, idag är det inte helt klart vad som gäller och vad som förväntas. 

- Dialog och kommunikation mellan kommun och medborgare är viktig. Fortsätt att ha 

dialoger ute på plats. Delar av kommunen får inte glömmas bort. Kommunens tjänstemän 

ska ha reglerad arbetstid för att lyssna på invånarna.  

- Ett väl utbyggt bredband 

- Bättre kollektivtrafik. Idag är det för få bussturer i Vendel och dessa synkar inte med 

Upptåget.  
 

Grupp 9  

- Närodlat, till exempel potatis och lök. Kommunens verksamheter kan bli självförsörjande. 

Genomför ett test på liten skala, det borde gå. Maten ska lagas på skolan, bra mat i skolorna 

är viktigt! 

- Kommunikationer är viktigt. Det behövs bättre bussförbindelser för ett hållbart samhälle. 

Det har hänt att folk missar bussbytet i Björklinge och att barn har blivit stående. Det behövs 

direktbussar mellan Vendel/Örbyhus och Uppsala.  
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- Det ryktas om att vatten från Odenskälla ska forslas vidare, räcker det för hållbarheten skull 

i Vendel? 

- Säkra cykelvägar till och från skolorna på landsbygden 

- Det måste byggas hållbart. Rusta och tänk hållbarhet vid upprustning av skolor, till exempel 

se till att kraven lever upp till gällande regler.  

- Kommunen ska också ha god beredskap för kris. Kommunen måste kunna klara sig en 

längre tid om behovet uppkommer, till exempel genom att odla egen mat.  
 

Grupp 10  

- Tänk hela kommunen, men se samtidigt till att alla delar av kommunen har sin del av 

arbetstillfällen, pendlingsmöjligheter och tillgång till skolor och förskolor.  

- Bättre och smidigare kommunikationer med till exempel direktbussar, då behövs inte byten 

mellan linjer. Det kommer leda till att man minskar bilberoendet.  
 

Grupp 11  

- Arbetstillfällen. Det är viktigt med närhet till arbetstillfällen, men även att möjliggöra för 

distansarbete och distanskontor.  

- Kommunikationer 

- Utbildning och skola. Det är viktigt med bra skolpersonal och att det finns en bra 

kommunikation mellan personal och föräldrar. Samarbeten. 

- Äldreomsorg - för att kunna bo kvar i kommunen 

- Vårdcentral och/eller distriktssköterska på orten 

- Närhet till att hämta ut medicin 

- Hela kommunen ska leva 

- Låt bondgårdarna utvecklas och ta tillvara på närodlade tillgångar 

- Solkraft och vindkraft 
 

Grupp 12  

- Att det är en sammanhållen kommun och inte bara en köping med kringbyggd. 

- Kommunikationer är viktigt. Kollektivtrafiken måste erbjuda konkreta möjligheter att enkelt 

ta sig till Tierp och Uppsala. 

- IT-strukturen är viktig, man måste kunna arbeta på distans. 

- Möjliggör för distansarbete med pendlingsmöjligheter med bra kollektivtrafik, 

pendlarparkeringar och fungerande infrastruktur. 

- Fler arbetstillfällen 

- Kommunen måste tänka på el-laddningsstrukturen i kommunen, men även tillgången på el. 

- Det borde finnas solceller på kommunala byggnader 

- Kommunen behöver skatteintäkter 

- Man ska kunna bo här, men arbeta i hela Europa. Man kan inte jobba på distans alla dagar.  

 

Vad vill du ska känneteckna Tierps kommun om 30 år? 

Grupp 1 

- En kommun där ”småbönder” ges förutsättningar och möjligheter att klara sig och kunna 

expandera. Mer närproducerat! Det är viktigt att gynna det lokala. Det finns stor outnyttjad 

potential. Det är även viktigt att det bedrivs forskning kopplat till detta.  

- Befolkningen blir äldre. Det är därför viktigt att det byggs fler boenden för äldre och bättre 

kollektivtrafik som möjliggör för äldre att ta sig runt. 

- Turistinformation för att framhålla kommunens intressanta historia, vilket kan väcka intresse 

och locka fler turister.   
 

Grupp 2 

- Hela kommunen ska leva. Resurserna ska fördelas jämnt oavsett om det är tätort eller 

landsbygd.  
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Grupp 3 

- Glada människor!  

- Kråkorna flyger åt rätt håll 

- En ökad befolkning så att skolorna kan vara kvar 

- Att vi värnar om servicen och är trogna de lokala butikerna 

- Att det byggs bostäder för alla åldrar 

- Att det finns service i hela kommunen 

- Klimatsmarta kommunikationer 

- Att kommunen tagit tillvara på vår vackra natur 

- Kommunen tar tillvara på våra fina natur- och kulturmiljöer, vilket leder till ökad turism. 

- Ny slogan ”Det är i Vendel det händer”! 
 

Grupp 4   

- Trygghet 

- Helhetsperspektiv 

- Attraktiva bostadsmiljöer så att människor stannar kvar 

- Infrastrukturen med tåg, vägar och bostäder måste fungera. 

- Hyresrätter till rimliga priser 

- Ta tillvara på alla bruk och kommunens historia. 

- Utnyttja turismen och företagandet 

- Ta tillvara på kommunens bra läge i närheten av flera stora städer 

- Var rädd om kusten 
 

Grupp 5  

- Att man bor och verkar i Tierp och att det inte blir en sovstad. För att undvika att det blir en 

sovstad måste det finnas skolor och arbetstillfällen. 

- Kommunen har en otroligt fin kust och kulturmiljöer, det bör utnyttjas för att öka turismen. 

- Levande landsbygd där marken brukas, inte bara sommarstugor. 

- Vattenförsörjningen verkar fungera bra, det kan bli ännu bättre om vi delar med oss till 

Östhammar och får bättre drag i stamledningen. Dock har grundvattnet sjunkit i Vendel.  

- Tierpsandan ska vara känd och i hela landet ska man veta att i Tierp, där finns Sveriges 

bästa företagsklimat!  
 

Grupp 6  

- Service - det skapar livskvalitet på landsbygden 

- Alla som betalar skatt ska då få samma möjligheter 

- Mer satsningar på landsbygden 

- Satelitkommun till Stockholm 

- Vara en attraktiv kommun att flytta till 
 

Grupp 7  

- Arbetstillfällen 

- Bostäder 

- Tierpsbyggens hus behöver rustas 

- Vara en kommun som ser fin och tilltalande ut. Det ska vara rent och snyggt i kommunen. 

- Finare vid tågstationerna och på platser där många passerar 

- Marknadsför kommunen på ett bra sätt - glöm kråkorna 

- Det ska finnas olika boendeformer för äldre som vill bo kvar i sin bygd 

- Hela kommunen ska blomstra, både tätorter och landsbygd. 

- Kommunens natur- och kulturvärden ska bevaras och utvecklas 

- Kommunens vattendrag ska bevaras 

- Större satsningar på turism och besöksnäring. Visa upp vallonbruken, Dalälven och kusten. 

- Lyft fram havet mer, till exempel Sikhjälma och Fagerviken. 
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- Stötta fisket vid kusten 

- Samarbeta mer med Älvkarleby 

- Utveckla Upplandsleden 

- Ingen exploatering av Florarna 
 

Grupp 8  

- Ett lugnare liv 

- Sveriges bästa företagsklimat! 

- Sveriges bästa skola! 

- En kommun som hänger med 

- En kommun där vi tar tillvara på kulturarvet och blir bättre på att marknadsföra och berätta 

om vad som finns. 
 

Grupp 9  

- Levande landsbygd. Småorterna ska växa. Inga nedlagda skolor! 

- Lagom utveckling, inte enbart på centralorten. 

- Ta tillvara på fin mark och skog. Gör någonting med markområden med fornminnen, till 

exempel museum.  

- Värna om vattendragen, utveckla tillgängliga badplatser, kanotuthyrning m.m. Nyttja 

Vendelsjön. 

- Blandningen i tätorterna och natur och hav, närhet till E4:an.  

- Obemannade affärer kan motverka att landsbygderna utarmas  
 

Grupp 10  

- Helhetstänk 

- En naturkommun med naturlig utveckling och naturnära boendemöjligheter 
 

Grupp 11  

- Väl fungerande skolor 

- Äldreboenden av hög kvalitet 

- Att kommunen tar till vara på sin historia, till exempel vallonbruk. En levande kulturmiljö. 

- Friska sjöar och vattendrag 

- Nyttja skärgårdsmiljön (Hållnäs) 

- Badplatser 

- Bevara lantbruksmiljöerna 

- Mötesplatser på de mindre orterna 

- Bostäder för alla skeden i livet, allt mellan villor och lägenheter 
 

Grupp 12  

- Europas bästa dragracingbana 

- Lugnet i hemmet och arbete i staden 

- Bostäder i attraktiva lägen, till exempel vid vatten 

- Ett samhällsrum, till exempel bygdegårdar, bibliotek etc. 

- Vara en kommun som är känd för sitt rika och breda föreningsliv, inte bara inom idrott. 

- Sjöar ska hållas öppna och ha god vattenkvalitet 

- Våra vackra miljöer; Ängskär, Sikhjälma, och Florarna etc. 

- Vendeltiden! 

- Örbyhus slott, det är önskvärt att kommunen kan stötta fler aktiviteter kopplade till slottet. 
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Vad vill du ska känneteckna platsen där du bor om 30 år? 

Grupp 1 

- Levande landsbygd. Vendel ska vara en attraktiv plats att bo i för alla åldrar. ”Det stora i det 

lilla”. 

- Skolan är viktig för att uppnå en levande landsbygd. Om barnfamiljer inte flyttar hit idag 

riskerar bygden att vara död om 30 år.  

- Tierp måste inse att vi är en landsbygdskommun. Många är beroende av bilen. Det behövs 

parkeringar, till exempel vid vårdcentrum/sjukhuset. Bristen blir tydligare ju mer 

befolkningen växer. I Örbyhus har många parkeringar försvunnit, det är svårt med pendling 

och när man ska uträtta ärenden. Det är även brist på parkeringsplatser vid arbetsplatser.  

- Det bästa skulle vara att ha små vårdinrättningar i småorterna. 

- Se värdet i småorterna. Alla kan inte bo i Tierp, den största delen av kommunen är 

landsbygd.  

- Vi måste värna bruksorterna. De är en form av världsarv som vi har och som vi måste bli 

bättre på att kommunicera. Det kommer leda till ökad turism! 
 

Grupp 2 

- Bygg fler bostäder i Vendel, efterfrågan har ökat, även på radhus och lägenheter. Om det 

byggs fler bostäder behöver reningsverket utvecklas. 

- Om fler flyttar till Vendel kommer butik att öppnas.  

- Vendelsjön är fin, men kan inte nyttjas idag. Det är inte ordnat för medborgarna, det är mest 

bara privata delar och sommarstugeområden. 

- Skolan i Vendel ska finnas kvar 

- Det skulle behövas ett äldreboende i Vendel 

- Det är inte hållbart att så många i Vendel är bilberoende. Det behöver ordnas säkrare 

cykelvägar och en bättre trafiksituation som ger människor möjlighet att cyklas.  

- Man ska kunna bo i Vendel hela livet 

- Det är viktigt att byggandet av bostäder sker parallellt med vägar och cykelvägar m.m. 
 

Grupp 3 

- Ett rikt kulturliv 

- Vendels vackra natur- och landskap ska bevaras 

- Det finns generationsbostäder i Vendel 

- Närheten till Uppsala har lockat många att flytta till Vendel 

- Det finns service och butiker i Vendel och befolkningen är köptrogen 

- Det finns postutlämnings i Vendel 

- Lekpark för små barn 

- Tassbäcken är frisk och uppsnyggad och det finns badplats 

- Turismen har utvecklats - båtgravarna, fågellivet etc. 

- Tagit tillvara på de fastigheter som finns (Älby). 

- Det finns återvinningscentral i Vendel 

- Närproducerad mat och väl omhändertagen jordbruksmark 

- Lägenheter har byggts på strategiska lägen 

- Det finns fler busshållplatser 

- Rekreationsområden 
 

Grupp 4   

- Äldreboenden 

- Ungdomsgård 

- Naturliga träffpunkter för äldre och yngre 

- Tänk på att utveckla hela kommunen och inte bara i Tierp 
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- Historien kring Ottarsborg och dansbanan, det måste tas tillvara. Det är en unik idrottsplats 

som måste bevaras.  

- Bevara bra kommunikationer 

- Seniorboende i Vendel och Örbyhus 

- Bygga och planera service, till exempel mack, butik m.m. vid E4:a avfarten Karby/Husby. 

- Gång- och cykelväg mellan Ottarsborg, Husby och skolan. 

- Gatubelysning på fler ställen. 

- Muddra Vendelsjön så att den inte växer igen.   
 

Grupp 5  

- Jordbruket finns kvar 

- Vendel kan gärna växa lite med mer bostäder. Gärna pensionärsanpassade lägenheter så att 

äldre kan bo kvar.  

- Skolan och förskolan ska finnas kvar i Vendel. Vill man döda en bygd lägger man ner 

skolan. 

- Billiga lägenheter för ungdomar 

- Hållbara affärer och butiker 

- Fler arbetsplatser 

- Vendelsjöns vattenspegel ska vara kvar, det behövs stöd för att hålla undan vass. Vendelsjön 

är viktig för kommunen, det är en av de sjöar som fryser först och som lockar många 

skridskoåkare. 

- Vendel är porten till Tierp! 

- Vendel betraktas idag som en fin plats man besöker på söndagar, det borde istället vara en 

vacker plats man vill bo på.  

- I Vendel vill vi gärna ha många småföretag istället för stora industrier 

- Det ska finnas lägenheter för alla skeden av livet; ungdomsbostäder, för personer som skiljer 

sig och för äldre. 

- Vendel ska ha ett rikt föreningsliv som håller upp bygden. Föreningarna kan behöva stöd 

och hjälp. Det är en risk att inte får hjälp om det finns för mycket ideella krafter. Det är en 

rättvisefråga. Lekplatser är också en rättvisefråga, Vendels lekplats är sunkig. 

- Det ska finnas ett kontorshotell 

- En mindre återvinningsstation 
 

Grupp 6  

- Vägbelysning 

- Trygghet - genom bland annat belysning 

- Kombination av det bästa av service och naturen, livskvalitet! 

- Inga höghus 

- Bostäder för äldre. Det ska vara möjligt att bo kvar i sin bygd.  

- Solkraft 

- Badplats i bergtäkten 

- Vendelsjön är bevarad 

- Cykelväg mellan skolan och Ottarsborg, samt mellan Vendel och Örbyhus. 

- Direktbuss/snabbuss som stannar vid pendlarparkering längs E4 Tierp/Månkarbo/ 

Björklinge. 

- För att öka det kollektiva resandet bör direktbuss kombineras med ”mjölkpallsbuss”. 

- Vendel och Hållnäs ska inte bara vara turistorter, bygderna ska leva av sig själva. 

- Gårdar och levande landsbygd, luftig landsbygdsmiljö. 

- Bättre sopsortering på nära håll 

- ”Vendelkvalitet” - modernt på landsbygden 

- Service och vård på nära håll, ett modernt team som åker runt, kan fördelaktigt kombineras 

med bokbussen.  

- Ambulerande service 
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- Fler mikrosamhällen, fungerande småorter och mindre centralisering. 

- Kommunen ska vara en ”miljökommun”, ordna en linbana eller andra alternativ.  

- En utpekad landsbygdskommun som bevarar naturresurser 

- Kommunen ska utveckla och inte avveckla. Vänd tillbaka servicen till vad det var för 50 år 

sedan. 

- Bevara badhusen 

- Bättre skyltning till exempel vid idrottsplats och kyrka.  

- I Vendel har vi långt till service, det kostar tid och pengar att nå samhällsservicen. 

- Många i den här delen av kommunen åker till Uppsala för att arbeta. Vendel har närmare till 

Uppsala än till Tierp. 

- I Vendel känner vi oss missgynnade, vi har varit en viktig bygd.  
 

Grupp 7  

- Rusta upp runt Husby, idag är det inte fint där. 

- Få igång flyttkedjorna, idag finns det ingenstans för äldre att flytta. 

- Gör Husby till ett tydligare centrum 

- En affär i Vendel 

- Mer tillgänglighet på båda sidorna av Vendelsjön. En cykelväg runt sjön. 

- Skolan behöver vara kvar 

- Cykelväg från skolan till Ottarsborg 

- Vägen genom Vendel är inte säker att cykla på med smala vägrenar 

- Arbetstillfällen i Vendel - små industrier och kontorsverksamhet 

- Vendels natur- och kulturvärden ska utvecklas, vilket gynnar besöksnäringen. 

- Fågelskådning 

- Ett rikt föreningsliv och stort engagemang 

- Fler platser för övernattning för turister 

- Utveckla besöksnäringen, småskalig turism. 

- Pendlarparkering i Husby 

- Bra bussförbindelser 

- Utveckla Älby (flyktingboendet) till bostäder. 

- Cykelväg mellan Vendelsjön och Vendels kyrka.  
 

Grupp 8  

- Lugn och trygg Vendelbygd 

- Vendel och Vendeltiden är känd i hela världen 

- Några flerbostadshus har byggts, men främst enbostadshus.  

- Ett äldreboende i Vendel så att folk kan bo kvar 

- En utvecklad vandringsled runt Vendelsjön, med grillplatser. En badplats i södra delen av 

sjön.  

- En belyst gång- och cykelled mellan Ål och Vendels kyrka. 

- Det ska finnas ett serviceställe i Vendel, apotek och paketutlämning etc.  
 

Grupp 9  

- En bra skola 

- Ett samhälle med möjlighet att tanka och handla. Alternativa lösningar som obemannade 

affärer och möjlighet att beställa. Det är inte hållbart att åka till en annan ort för att tanka. 

- Fågelskådning 

- Ett äldreboende i närheten av skolan. Barn och gamla kan ha stor nytta av varandra. 

- Inga höghus. Det är bättre med villor och småhus samt mindre lägenhetshus. 

- Värna om och odla på den brukningsbara mark som finns  

- Mötesplatser. Ett starkt föreningsliv är viktigt, till exempel IK Rex, fågelskådning, kyrkan 

och bygdegården. Det ska finnas mycket engagemang och ideellt arbete. Det är viktigt att få 

med alla generationer.  
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Grupp 10  

- Vendelsjön får inte växa igen 

- Vendelbygden hedras och uppmärksammas för sin historia, inte som en periferi. 

- Att bygga cykelbanor i trakten skulle öka tillgängligheten, det kan även leda till nya 

historiska fynd som lyfter Vendeltid och Vendelkultur. Platsen ska ha utvecklats och 

använda sig av de historiska berättelserna. Vendelfynd och berättelser från Vendel finns idag 

till och med på British Museum. Material om Vendel skulle kunna tillgängliggöras i ett VR-

museum. 

- Det finns boendealternativ för livets alla faser, även seniorbostäder. 

- Ottarsborg har potential som aktivitetsplats 
 

Grupp 11  

- Skola 

- Öppna landskap 

- Gatubelysning 

- Bättre busslinjer 

- God infrastruktur och bra kommunikationer 

- Levande landsbygd  

- Belysa platsens historia 

- Bevara skidspåren 

- Tradition 

- Vacker miljö 

- Lantligt, men nära staden 

- ”En plats där alla får plats” 
 

Grupp 12  

- Vendel ska vara en egen postort 

- Ändrad skyltning, så att det heter Vendel. 

- Vacker natur som inte bara är rekreation 

- Ekologiskt hållbar odling 

- Många permanentboende som ger underlag för skolan. Det viktigaste för bygden är skolan. 

- Få tillbaka matvaruaffär, den kan vara obemannad.  

- I Vendel är många torp och småhus fortfarande levande. I många andra delar av landet och 

kommunen finns det många tomma ödehus.  

- Direktbussar till Uppsala eller tågstationen i Örbyhus. Förarlösa bussar som går en gång i 

kvarten eller anropsstyrd trafik. Det behövs även bussar på helgerna så att man kan ta sig 

hem senare från Uppsala och Gävle. 

- Inget rötslam, möjligtvis skogsgödsel. Vi är rädda om vattenkvaliteten.  

- Positivt med kretslopps-tänk.  

 
 

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 samtalsledare och 

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. 
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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 

 

Grupp 1 
 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Vendel (Husby): 100 bostäder 

Örbyhus: 200 bostäder 

Karlholm: 100 bostäder 

Tobo: 100 bostäder 
 

Kommentarer från gruppen: Tierp har redan fått många nya bostäder. Kusten bör bevaras. I 

Söderfors är inte efterfrågan så stor.    

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Hållnäs (Edvalla): 100 bostäder 

Månkarbo: 100 bostäder 

Mehedeby: 100 bostäder 

Söderfors: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Edvalla är attraktivt för att det är en vacker plats. Månkarbo har ett 

bra geografiskt läge, närhet till en bra väg. Mehedeby har tillgång till goda kommunikationer 

med närhet till järnvägen. Söderfors är naturskönt, bra fiske som kan locka nya invånare. Tierp 

är centralorten, där finns efterfrågan på bostäder.   

 

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: De befintliga simhallarna ska bevaras för att hålla hela kommunen 

levande.   

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierps köping 
 

Kommentar från gruppen: Tierp är centralorten, det känns som det enda realistiska alternativet.   

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Örbyhus 
 

Kommentar från gruppen: Örbyhus är näst största orten och har bra kommunikationer. 
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3.3 Ta bort en av anläggningarna, i vilken ort valde gruppen att behålla anläggningen? 

Vald plats: Tierps köping  

Kommentar från gruppen: Tierp är den ort med flest invånare.   

 

4. Arbetstillfällen 

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

Vendel (Husby): 1 

Tobo: 1 

Mehdeby: 1  
 

Kommentar från gruppen: Tobo har en historia av tillverkande industri. Mehedeby har närhet till 

järnväg och E4:an, vilket är ett gynnsamt läge. Gruppen överväger Söderfors då orten har 

mycket tillverkande industri och en till industri kan göra orten mer levande. Söderfors får till slut 

ingen kloss. 

 

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 inte byta ut någon kloss.  
   

Kommentar från gruppen: 100 arbetstillfällen är för mycket att offra.  

 

5. Bevarande eller exploatering 

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

Gruppen väljer att bevara naturområdet. 
 

Kommentar från gruppen: Då gruppen redan har planerat för 100 bostäder i Vendel bedömer 

man att det inte behövs fler bostäder. Det är viktigt att bevara mark med fin natur. 
 

 
Resultat av klossövning grupp 1 – Vendel 
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Grupp 2 
 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Söderfors: 100 bostäder 

Vendel: 100 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 

Hållnäs: 100 bostäder 

Tobo: 100 bostäder 
 

Kommentarer från gruppen: Om man ska tänka på hela kommunen är det bra att satsa på orter 

med lite folk. Efterfrågan på bostäder finns där det finns järnväg. Söderfors är i behov av 

bostäder och där är det fint med älven. Mehedeby skulle man kunna satsa på med närheten till 

Gävle, men det är också viktigt att det finns bostäder där det finns industrier.  

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 

Månkarbo: 100 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 

Karlholm: 100 bostäder 
 

Kommentarer från gruppen: Månkarbo ligger bra till med sin närhet till E4:an. Det är bra att 

placera nya bostäder längs med järnvägssträckningen. Det är bra om Örbyhus kan byggas ut, då 

kan kanske standarden höjas på butikerna. Det är synd på åsarna om för mycket bostäder byggs, 

det finns många fornlämningar. 

 

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 blir mycket bilåkande om alla ska ta sig till ett bad. Det blir 

troligtvis färre som besöker ett bad jämfört med om det finns tre stycken som finns idag.    

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierp 
 

Kommentar från gruppen: Tierp ligger centralt, mitt i kommunen. 

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning i en valfri ort 

Vald plats: Örbyhus 
 

Kommentar från gruppen: Det är viktigt att tänka på vilka möjligheter det finns att ta sig till 

platsen. Många åker redan till Örbyhus för att bada, så många skulle nog kunna tänka sig att åka 

till den här anläggningen också.   

 

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

Vald plats: Tierp 
 

Kommentar från gruppen: Tierp ligger centralt, mitt i kommunen. 
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4. Arbetstillfällen 

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

Vendel (Husby): 1 

Skärplinge: 1 

Tobo: 1 
 

Kommentar från gruppen: Vill nyttja gamla lokaler som finns. Gruppen vill att fler ska bo och 

arbeta på dessa orter.   

 

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 inte byta ut någon kloss.  
 

Kommentar från gruppen: Det känns som att många som bor på landsbygden hellre vill arbeta 

inom industri. De som vill ha kontorsjobb kan pendla till närliggande städer.   

 

5. Bevarande eller exploatering 

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

Gruppen väljer att bevara naturområdet. 
 

Kommentar från gruppen: Vi bor ju där vi bor för att vi vill bo på landet.    

 

 
Resultat av klossövning grupp 2 - Vendel 
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Grupp 3 

 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Vendel: 200 bostäder 

Månkarbo: 100 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 

Tobo: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Vendel behöver bostäder för att kunna behålla skola och få service 

och ett socialt samhälle. Månkarbo har affär, mack och syltkrukan. Tobo får en kloss eftersom att 

det är en centralort och har järnvägen. Örbyhus har affär.    

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Hållnäs: 100 bostäder 

Älby: 100 bostäder 

Lövstabruk: 100 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Älby får en kloss, där finns redan en anläggning som blir pensionärs-

boende. Örbyhus får en kloss för att kunna behålla servicen. Tierp som är centralorten får en 

kloss. Hållnäs har kusten och möjligheter inom turismen. Lövstabruk kan vara bra med hänsyn 

till arbetstillfällen i Forsmark.   

 

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 befintliga simhallarna.  
 

Kommentar från gruppen: Det är bättre att baden är utspridda så att fler har nära. Det är också 

viktigt med flera badhus för skolornas simundervisning.  

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Örbyhus 
 

Kommentar från gruppen: Örbyhus har bra kommunikationer så tierparna kan ta sig dit. Någon 

föreslår Vendel då ”det inte finns någonting här”. Klossen placeras i Örbyhus.    

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierp 
 

Kommentar från gruppen: Gruppen väljer mellan Tierp och Skärplinge, men tror att det går 

bättre att utveckla en sådan anläggning i Tierp.     

 

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

Vald plats: Örbyhus 
 

Kommentar från gruppen: Behåller Örbyhus, vi är egoistiska och Tierp har så mycket ändå.     
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4. Arbetstillfällen 

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

Tierp: 1 

Husby: 1 

Örbyhus: 1 
 

Kommentar från gruppen: I Husby har vi haft industri förut och det är nära till E4:an. I Tierp 

behövs arbetstillfällen, liksom i Örbyhus.      

 

4.2 Gruppen får välja om de 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 av de svarta industriklossarna. Den svarta klossen i Tierp ersätts 

med en vit kloss med kontor, service och tjänstearbeten i Älby.  
 

Kommentar från gruppen: Bra arbetstillfällen för orten.  

 

5. Bevarande eller exploatering 

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

Gruppen väljer att bevara naturområdet. 
 

Kommentar från gruppen: Naturvärden är viktigare! 

 

 
Resultat av klossövning grupp 3 - Vendel 
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Grupp 4 

 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Vendel: 100 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 

Tobo: 100 bostäder 

Månkarbo: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: I Månkarbo finns bad, närhet till E4:an, skola och buss. Tobo är nära 

Vendel. Örbyhus har skola och infrastruktur. Vendelborna arbetar i Uppsala kommun men bor i 

Tierps kommun och betalar skatt här.  

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 

Mehedeby: 100 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 

Karlholm: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Tierp är centralorten. Örbyhus har närheten till Uppsala och har 

järnväg. Mehedeby har tillgång till tåget. Karlholm ligger vid 76:an mot Gävle. Skärplinge har 

76:an och närhet till kusten och sommarstugor.  

 

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: Allt behöver inte vara i Tierp. Det är viktigt att skolorna har närhet till 

bad.   

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierps köping 
 

Kommentar från gruppen: Vendelborna åker hellre till Uppsala.    

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Örbyhus 
 

Kommentar från gruppen: Det är många som bor i Örbyhus. Det är lätt att ta sig till Örbyhus 

med tåg och buss.    

 

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

Vald plats: Örbyhus.  
 

Kommentar från gruppen: Tierp har redan kulturhuset.     
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4. Arbetstillfällen 

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

Vendel: 1 

Örbyhus: 1 

Söderfors: 1 

 

Kommentar från gruppen: I Örbyhus finns mycket mark. Söderfors behöver fler arbetstillfällen 

och nya fabriker kan hjälpa till att bevara de som redan finns. Vendel får en industri, fler 

arbetstillfällen ger ökad inflyttning.  

 

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 inte byta ut klossarna. 
 

Kommentar från gruppen: Kommunen behöver arbetstillfällena, så vi kan inte byta. Industrierna 

kommer generera tjänstejobb.     

 

5. Bevarande eller exploatering 

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

Gruppen väljer att bevara grönområdet. 
 

Kommentar från gruppen: Grönområden behövs, attraktiva miljöer gör att folk vill bo här.     

 

 
Resultat av klossövning grupp 4 – Vendel 
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Grupp 5 

 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Mellan Husby och Örbyhus: 100 bostäder  

Hållnäs (Edvalla): 100 bostäder 

Månkarbo: 100 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Vi vill ha bostäder i Vendel, men inte 100 stycken, placerar klossen 

mellan Örbyhus och Vendel så kan vi dela på bostäderna. Hållnäs får så att skolan kan bli kvar, 

men då måste busstrafiken fungera.  

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Söderfors: 100 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 

Mehedeby: 100 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Dra ut det över resten av kommunen. Mer bostäder i Örbyhus blir bra 

för ”vår affär”. Örbyhus har också bra tillgång till arbetsmarknaden i Uppsala. I Söderfors finns 

bra med arbetstillfällen. Karlholm får ingen kloss då de redan har Karlholm strand på gång. 

Gruppen överväger Lövstabruk, men då det inte finns någon skola där så blir det ingen kloss 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 behåller de tre befintliga simhallarna. 
 

Kommentar från gruppen: Det räcker med skrytbyggen. De tär viktigt för simundervisningen att 

så många skolor som möjligt har nära till simhallar.  

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierps köping 
 

Kommentar från gruppen: Logistiskt sett är Tierp bäst. Några tycker Örbyhus. Det går inte att 

placera anläggningen i kommunens utkanter. Det är viktigt att det blir en plats dit ungdomar har 

lätt att ta sig.   

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Örbyhus 

 

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

Vald plats: Tierps köping 
 

Kommentar från gruppen: Åter igen, inga skrytbyggen i Tierp, hellre utspritt i orterna.  
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4. Arbetstillfällen 

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

Tierp: 1 

Örbyhus: 1 

Karlholm: 1 
 

Kommentar från gruppen: I Karlholm finns mycket folk, men få arbetstillfällen.  

 

4.2 Gruppen får välja om de 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 inte byta ut någon kloss.  

 

Kommentar från gruppen: Om det finns industrier blir det ringar på vattnet och kontorsjobben 

kommer av sig själv. 

 

5. Bevarande eller exploatering 

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

Gruppen väljer att bevara naturområdet. 
 

Kommentar från gruppen: Nu har vi redan byggt så mycket.  

 

 
Resultat av klossövning grupp 5 – Vendel 
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Grupp 6 
 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Vendel: 100 bostäder 

Mellan Örbyhus och Vendel: 100 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 

Månkarbo: 100 bostäder 

Lövstabruk: 100 bostäder 
 

Kommentarer från gruppen: Det räcker med 100 bostäder i Vendel. 100 bostäder till Lövstabruk, 

tack vare närheten till Forsmark. Månkarbo får 100 bostäder eftersom det är nära Vendel, vilket 

är positivt. Örbyhus är en bra knutpunkt med tåget.  

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Strömsberg: 100 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 

Kyrkbyn: 100 bostäder 

Hållnäs (Edvalla): 100 bostäder 

Karlholm: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Nya möjligheter i Karlholm kräver till exempel mer äldreboende.   

 

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: Vi har redan nära till Fyrishov.  

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Ottarsborg (idrottsplats) 
 

Kommentar från gruppen: Ottars är inte en kommunal anläggning, men här finns möjlighet för 

etableringar. 

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierp 
 

Kommentar från gruppen: Vid E4:an, kanske vid Siggbo företagspark, dit är det lätt att ta sig för 

alla. Någon i gruppen ifrågasätter varför allt ska läggas i Tierp. 

 

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

Vald plats: Ottarsborg (idrottsplats) 

 

4. Arbetstillfällen 

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

Månkarbo: 1 

Söderfors: 1 

Tobo: 1  
 

Kommentar från gruppen: Månkarbo är en bit bort från Vendel. Söderfors har inte fått någonting 

än. Tobo ligger nära järnvägen. E4:an och järnvägen är viktiga förutsättningar.  
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4.2 Gruppen får välja om de 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 inte byta ut någon kloss.  
   

Kommentar från gruppen: Ju närmare till service och arbetstillfällen desto mer attraktiv 

boendemiljö. Man vill dock inte bo nära smutsiga eller farliga industrier. Behåller de svarta 

klossarna då de ger fler arbetstillfällen än de vita.   

 

5. Bevarande eller exploatering 

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

Gruppen väljer att bevara naturområdet. 
 

Kommentar från gruppen: Hellre natur. Fler boende ger dock bättre service. Gruppen vill bygga 

ut sakta.  
 

 
Resultat av klossövning grupp 6 - Vendel 
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Grupp 7 
 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Örbyhus: 200 bostäder 

Vendel (Husby): 100 bostäder 

Månkarbo: 100 bostäder 
 

Kommentarer från gruppen: Det finns mark i Vendel och är nära med buss när man blir äldre. 

Örbyhus har buss och tåg och tillväxt i Örbyhus stärker den här delen av kommunen. Det är 

viktigt att Tierp får en kloss, stark tillväxt i centralorten spiller över på hela kommunen. 

Månkarbo får en kloss tack vare bussförbindelserna. Det finns goda möjligheter att nå en stor 

arbetsmarknad när man bor i den södra delen av kommunen.   

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Vendel: 100 bostäder 

Mehedeby: 100 bostäder 

Tobo: 100 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 

Lövstabruk: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Fler bostäder till Vendel så att skolan kan vara kvar. Mehedeby har 

upptåget. Det behövs lite bostäder i norra delen av kommunen också, Skärplinge känns som den 

norra delens centralort och får därför en kloss. Lövstabruk är fint med trevliga miljöer.  

 

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 med närheten, till exempel för simundervisning. Vill 

man besöka ett stort bad kan man åka till Uppsala. Hela kommunen ska leva. 

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierp 
 

Kommentar från gruppen: Flest har nära till Tierp, det är ett centralt läge. Den kan placeras vid 

E4:an, kanske vid Siggbo företagspark. Dit är det lätt att ta sig för alla. Någon i gruppen 

ifrågasätter varför allt ska läggas i Tierp. 

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Örbyhus 

 

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 

Örbyhus: 1 

Tobo: 1  
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Kommentar från gruppen: Det är viktigt att industrierna placeras där det finns tåg. Tobo är en 

industriort. Tierp kan få en industri för att stärka centralorten. Gruppen överväger att lägga en 

kloss i Söderfors för att stärka orten som industriort ytterligare. 

 

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 Örbyhus mot en vit kloss med kontor, service 

och tjänstearbeten i Vendel.  
   

5. Bevarande eller exploatering 

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

Gruppen väljer att bevara naturområdet. 
 

Kommentar från gruppen: Det måste finnas andra platser att bygga på.  
 

 
Resultat av klossövning grupp 7 – Vendel 
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Grupp 8 
 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Tierp: 200 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 

Tobo: 100 bostäder 

Vendel: 100 bostäder 
 

Kommentarer från gruppen: Önskar många bostäder i ”Örbyhusområdet”. Kommunikation och 

transport är viktigt att ta hänsyn till, E4:an och järnvägen spelar stor roll. Tobo ligger bra till och 

kan byggas ihop med Örbyhus. Det är även på tiden att bygga ut Tobo mot stationsområdet.    

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Mehdeby: 100 bostäder 

Månkarbo: 100 bostäder 

Lövstabruk: 100 bostäder 

Tobo/Örbyhus: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Mehdeby har järnväg. Månkarbo ligger relativt nära järnväg. 

Lövstabruk-området kan utvecklas med hänsyn till Forsmarks kärnkraftverk. Tierp får lite mer 

bostäder, liksom Örbyhus/Tobo. Det måste finnas en stark centralort.  

 

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 risk för mindre simundervisning om de lokala simhallarna 

försvinner.  

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierp 
 

Kommentar från gruppen: En sådan anläggning måste placeras centralt. 

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Örbyhus 

 

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

Vald plats: Tierp  
 

Kommentar från gruppen: För att kunna bedriva en sådan här verksamhet blir är det bäst i Tierp. 

Där finns E4:an, järnväg och det är den plats där det bor flest invånare. Lönsamhet kräver ett bra 

kundunderlag.  

 

4. Arbetstillfällen 

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

Söderfors: 2 

Tierp: 1 
 

Kommentar från gruppen: Det är skakigt i Söderfors, men det finns el! Två nya industrier skulle 

vara en stor möjlighet för Söderfors. För industrier är det viktigt med bra transportmöjligheter, 
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det är också viktigt med närhet till andra företag och verksamheter. Tierp har bra förutsättningar 

med E4:an och människor som behöver jobb.  

 

4.2 Gruppen får välja om de 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 inte byta ut någon kloss. 
 

Kommentar från gruppen: Tjänsteföretagen kommer ändå om fler industrier etableras. Industrier 

ger ett större skatteunderlag. 

   

5. Bevarande eller exploatering 

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

Gruppen väljer att bevara naturområdet. 
 

Kommentar från gruppen: Det finns mycket grönt i Vendel, men det är också det gröna som gör 

Vendel attraktivt. Gruppen väljer att bevara grönområdet.  
 

 
Resultat av klossövning grupp 8 - Vendel 
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Grupp 9 
 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 

Vendel: 300 bostäder 

Tobo: 100 bostäder 
 

Kommentarer från gruppen: Det behövs fler bostäder i Vendel så att skolan blir kvar. Örbyhus 

kan få fler bostäder, då ökar förutsättningarna för fler affärer. Örbyhus har också tåget. Det kan 

finnas risk att bussarna dras in om man bygger längs järnvägen. Vendel har närhet till Stockholm 

och närhet till motorvägen. Tillväxt i Vendel medför behov av bättre bussförbindelser.     

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Vendel: 100 bostäder 

Tobo: 100 bostäder 

Månkarbo: 100 bostäder 

Lövstabruk: 200 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Det ska inte byggas i Tierp, där har det redan byggts. Lövstabruk har 

närheten till Forsmark. De sista 100 bostäderna lägger vi i Vendel, de ska vara seniorboende.   

 

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: De befintliga borde rustas upp. 

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierp 
 

Kommentar från gruppen: Gruppen vill egentligen inte ha någon anläggning alls.  

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Vendel 
 

Kommentar från gruppen: Det är svårt att få ihop det i nuläget, bygg bostäder först. Skulle det 

finnas i Vendel skulle man inte behöva åka till stan.  

 

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

Vald plats: Vendel 
 

Kommentar från gruppen: Efter diskussion väljer gruppen att behålla den i Vendel.   

 

4. Arbetstillfällen 

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

Söderfors: 1 

Tierp (Strömsberg): 1 

Tobo: 1 
 

Kommentar från gruppen: Om industrierna i Söderfors skulle börja gå dåligt är det bra med fler 

alternativ.  
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4.2 Gruppen får välja om de 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 två svarta industri-klossar. Den svarta klossen i Tobo ersätts av en vit 

kloss med kontor, service och tjänstearbeten i Tobo. Den svarta industri-klossen i Tierp ersätts 

med en vit kloss med kontor, service och tjänstearbeten i Örbyhus. 
 

Kommentar från gruppen: Tjänsteföretagen har möjlighet att växa och bli fler över tid.  

 

5. Bevarande eller exploatering 

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

Gruppen väljer att bevara naturområdet. 
 

Kommentar från gruppen: Nu har vi redan lagt så många bostäder i Vendel.   
 

 
Resultat av klossövning grupp 9 - Vendel 
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Grupp 10 
 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 

Vendel (Husby): 200 bostäder 

Karlholm: 100 bostäder 
 

Kommentarer från gruppen: Örbyhus får en kloss, det är vår närmaste ort. Två klossar till 

Husby, för att öka underlaget för en butik.      

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Örbyhus/Tobo: 100 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 

Söderfors: 100 bostäder 

Lövstabruk: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Tierp, Örbyhus och Tobo får bostäder då orterna ligger längs 

järnvägen. Söderfors, Karlholm och Lövstabruk får för att sprida i hela kommunen.    

 

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: Skulle man investera i en större anläggning skulle den placeras längs 

järnvägen. Det känns dock orealistiskt att vi ska ha en sådan. Att bevara de tre befintliga har ett 

större värde.  

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierp 
 

Kommentar från gruppen: Ganska givet. 

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Karlholm 
 

Kommentar från gruppen: Det förstärker den pågående omvandlingen och ortsutvecklingen.   

 

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

Vald plats: Tierp 
 

Kommentar från gruppen: Det är större nytta av att ha anläggningen i Tierp.   

 

4. Arbetstillfällen 

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

Söderfors: 1 

Tobo: 1 

Lövstabruk: 1 
 

Kommentar från gruppen: Tobo har industri-tradition, liksom Söderfors. Lövstabruk behöver 

arbetstillfällen.  
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4.2 Gruppen får välja om de 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. Den svarta klossen i Tobo ersätts med en vit 

kloss med kontor, service och tjänstearbeten i Husby. 
 

Kommentar från gruppen: Anledningen till att inte fler klossar byttes ut var att tjänstesektorn, till 

exempel IT-jobb är mer lättrörliga. De kommer ändå med tiden.  

   

5. Bevarande eller exploatering 

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

Gruppen väljer att bevara naturområdet. 
 

Kommentar från gruppen: Bevarande är mer värt. Exploateringsytor finns ändå på andra håll.  
   

 
Resultat av klossövning grupp 10 - Vendel 
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Grupp 11 
 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Månkarbo: 100 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 

Vendel (Husby): 100 bostäder 

Karlholm: 100 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 
 

Kommentarer från gruppen: Järnvägen och större vägar är viktiga förutsättningar, liksom 

pendlingsmöjligheter. Dalälven är fin och kan utgöra en attraktiv boendemiljö. Äldre vill bo kvar 

på landet, med goda möjligheter.        

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Vendel (Husby): 100 bostäder 

Karlholm: 100 bostäder 

Hållnäs (Edvalla): 100 bostäder 

Mehedeby: 100 bostäder 
   

Kommentar från gruppen: Fler bostäder till Vendel, för att ge förutsättningar för service. 

Skärplinge är centralort för Hållnäs och en förbindelsepunkt för en stor yta, de äldre i Hållnäs 

kan flytta till Skärplinge. Det är viktigt att få igång flyttkedjan på landsbygden för att frigöra 

villor för barnfamiljer. Bostäder bör placeras där det finns skolor så att man skapar 

förutsättningar för att behålla dessa.      

 

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: Närheten är viktig för att invånarna ska nyttja simhallarna, det är mer 

miljömässigt hållbart att ha nära.   

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierp 
 

Kommentar från gruppen: Centralt och lättillgängligt. Bra kommunikationsmöjligheter. I Tierp 

blir den bäst belägen om man ser till hela kommunens befolkning.  

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Skärplinge 
 

Kommentar från gruppen: En anläggning i Skärplinge gynnar stora delar av kommunen.    

 

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

Vald plats: Skärplinge 
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4. Arbetstillfällen 

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

Tierp: 1 

Örbyhus: 1 

Karlholm: 1 
 

Kommentar från gruppen: Transportmöjligheter med järnvägen och större vägar.  

 

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 inte byta ut någon kloss. 
 

Kommentar från gruppen: Större arbetsplatser ger större nytta. Den större mängden 

arbetstillfällen som industrin ger leder i sin tur till större nyttoeffekter.   
   

 

5. Bevarande eller exploatering 

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

Gruppen väljer att bevara naturområdet. 
 

Kommentar från gruppen: Det är viktigt att bevara naturen.     
 

 
Resultat av klossövning grupp 11 - Vendel 
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Grupp 12 
 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Vendel: 200 bostäder 

Örbyhus: 200 bostäder 

Tobo: 100 bostäder 
 

Kommentarer från gruppen: Det byggs ingenting här, bara i Tierp. Satsa på de södra delarna av 

kommunen, här är det pendlarnära. Det borde det byggas för äldre, så att de kan lämna villan.        

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Kyrkbyn: 100 bostäder 

Mehedeby: 100 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 

Månkarbo: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Månkarbo har blivit lite öde. Lite kan väl Tierps köping få. Mehedeby 

har närhet till tåget. Vi vill bjuda den östra delen av kommunen på någonting, så Skärplinge får 

en kloss. Det skulle vara trevligt med allmännytta i Vendel. 

 

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: Vi har ju bara 30 minuter till äventyrsbad i Uppsala. Det är bättre att 

behålla flera.  

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierp 
 

Kommentar från gruppen: Bra med cykelavstånd. Vi väljer om vi åker till Uppsala eller till 

Tierp, vi fortsätter åka till Uppsala.   

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Örbyhus 
 

Kommentar från gruppen: Först överväger gruppen att placera anläggningen i Hållnäs, för att 

gynna turismen. Gruppen flyttar slutligen klossen till Örbyhus där fler kan använda anläggningen 

året om.     

 

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

Vald plats: Tierp 
 

Kommentar från gruppen: Vi kan fortfarande åka till Uppsala.      

 

4. Arbetstillfällen 

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

Vendel (Husby): 1 

Karlholm: 1 

Tobo: 1 
 



 

 

 

35 
 

Kommentar från gruppen: I Husby finns lokaler. Karlholm behöver få tillbaka sin industri. Tobo, 

tänker på munters. Vi borde lägga industrier där vi lagt bostäder.   

 

4.2 Gruppen får välja om de 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. Den svarta klossen i Tobo ersätts med en vit 

kloss med kontor, service och tjänstearbeten i Tobo. 
 

Kommentar från gruppen: Gruppen behåller industrin i Husby, här behövs arbetstillfällen. I 

Tobo kan bytet göras, här har man redan industrijobb, så en större variation på Tobos 

arbetsmarknad skulle kunna vara bra.    

   

5. Bevarande eller exploatering 

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

Gruppen väljer att exploatera naturområdet. 
 

Kommentar från gruppen: Vi har redan så mycket grönt och det är positivt om någon vill 

investera.  
 

 
Resultat av klossövning grupp 12 - Vendel 
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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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