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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 Tierp, på 

Kulturhuset Möbeln, den 19 november klockan 18.30–20.30. På mötet närvarade totalt 47 

personer, av dessa var 5 tjänstepersoner, 12 politiker och 30 medborgare. Medborgarna delades 

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

sekreterare.  
 

Medborgardialogen inleddes med att beredningens ordförande hälsade deltagarna välkomna. En 

planarkitekt 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. Observera att under denna sista medborgardialog fanns ortskartor för samtliga 

orter tillgängliga under prickövningen. Utöver möjligheten att placera klisteretiketter på den 

egna orten (Tierps köping) gavs deltagarna möjlighet att placera sina prickar på övriga ortskartor 

som använts under dialogturnén.   
 

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. 

 

På grund av gruppindelningen finns ingen grupp 5. 

 

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

 

Grupp 1 

- Bra kommunikationer 

- Bostäder för de som vill flytta från villa, gärna med samlingslokal. 

- Helhetsbilden är viktig 

- Skapa arbetstillfällen 

- Utbildning med bra kvalitet för att behålla ungdomarna i kommunen, det är mycket viktigt. 

- Nära till allt, till exempel kusten. Tierp ligger centralt. 

- Hotell är viktigt, det skulle kunna ligga vid E4:an men helst i närheten av tågstationen. 

- Kontor i Tierp, det är uppskattat av många då det är nära till mycket. 

- Tierp ska vara attraktivt för barnfamiljer 

- Gatubelysning i hela kommunen, det är viktigt för trafiksäkerheten. 

- Det behövs fler pendlarparkeringsplatser i anslutning till stationen i Tierp 
 

Grupp 2 

- Pendling med upptåg och busstrafik, det är bra kommunikationer. 

- Var rädd om våra värden så som kustmiljö, planerade skogsavverkningar bromsas. 

- Tätortsnära skog sparas, det ska finnas skog inom gångavstånd. 

- En stark centralort är nödvändigt för handel, service och hyreslägenheter. 

- Centrum får inte tömmas på aktivitet 
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Grupp 3 

- Kommunikationer är viktiga för att kunna bo och leva här 

- Tierp är en satelitort till Uppsala och Gävle. Det är dock viktigt att inte få storhetsvansinne.  

- Förskolor och skolor måste finnas överallt, det är viktigt med service. Lägger vi ner skolor 

eller förskolor dör orterna ut, samtidigt är det ekonomiskt svårt att driva de på landsbygden. 

- Bra gång- och cykelvägar 

- Skattemässiga förändringar - subventionera landsbygden? 

- Sysselsättning är viktigt 

- Samhällsservice måste finnas överallt 
 

Grupp 4   

- Bra kollektivtrafik och mer parkeringsplatser 

- Skola - de lokala småskolorna ska vara kvar 

- Bostäder - vi ska bygga bostäder som människor har råd att bo i. De ska byggas på rätt plats, 

inte på jordbruksmark.  

- Det måste finnas parkeringsplatser centralt i Tierp för att servicen ska finnas kvar.  

- Boende för äldre med service 

- Ett ökat bostadsbyggande 

- Bostäder så att unga kan flytta hemifrån 

- En attraktiv kommun för företag, det måste skapas arbetstillfällen.  
 

Grupp 6   

- Solceller på mark som kommunen förbereder 

- Vätgas för kommunens bilar, för bussarna m.fl. 

- Samhället är planerat för att ha bil, vi måste hitta andra lösningar. 

- Anropstrafik lades ner, det var för krångligt. Busstrafiken måste gå runt. 

- Förnyelsebar energi behövs, till exempel vindkraft. Vi måste spara på energin. 

- Bostäder - det behövs energismarta hyreshus för ungdomar och äldre 

- Det behövs information och kompetensutveckling för att överbrygga glapp i digital kunskap 

mellan generationer. 
 

Grupp 7  

- Fritidsgårdarna ska ha öppet på helgerna och alla ska hjälpas åt att se ungdomarna. 

- Vård, omsorg och skola är viktigt. 

- Det måste finnas platser på äldreboendena och de får inte vara för dyra 

- Bättre samarbete mellan kommun och region 

- Samhället är sårbart vid it-haveri.  

- Vid kris behöver maten räcka flera dagar, inte enbart ett fåtal. 

- Ta tillvara på de stora naturvärden som finns i kommunen. Vi har en av de längsta 

kuststräckorna och orörda havsstränder.  

 

Vad vill du ska känneteckna Tierps kommun om 30 år? 

 

Grupp 1 

- Mycket bra skolor! 

- Många arbetstillfällen 

- Många små och medelstora företag 

- Bra fritidssysselsättning 

- Människor ska ta egna initiativ till en aktiv fritid 

- Trevliga promenadstråk, så som banvallen i Tierp är idag. 

- Det ska finnas bostäder i hela kommunen 

- God kollektivtrafik mellan kommunens delar 

- Säkra elnätet så det finns kapacitet 
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- Satsa på småskalighet, sprid ut i kommunen. Bostäder och villor i mindre områden runt 

kommunens centralorter. 

- Siggbo är bra, men Tobo och Örbyhus behöver också byggas ut. 

- Det ska vara lätt att utveckla företag. Små företag ska ha goda förutsättningar att bli större, 

det skapar arbetstillfällen. Det måste vara lätt att anställa.  

- Torgfest eller något liknande 

- Tierps arena är känd hos många 
 

Grupp 2 

- Frisk natur 

- Inte bygga för högt eller tätt 

- En levande kommun 

- Vandringsled längs Tämnarån, spången behöver lagas. 

- Tierp växer, vilket sprider gott rykte. 

- En kommun som vågar 

- Parkeringar för pendlare 
 

Grupp 3 

- Tierps järnbruks gatulock - Tierp är representerat i hela landet och utomlands 

- Bra friluftsliv, vandringsleder (Upplandsleden) och föreningsliv. 

- Bra bostäder och billiga hyresrätter. Stöd av samhället gällande byggande. 

- Äldreboenden 
 

Grupp 4   

- Det talas om platsen - Tierp ska vara känt 

- Starkt föreningsliv med lokaler 

- Tierps arena är känd 

- Det ska vara lätt att ta sig till och från Tierp 

- Service med skolor, bostäder och affärer ska finnas kvar i våra småorter. 

- Kusten är känd, den finns till för alla. 

- Satsa på solceller 

- Satsa på kärnkraft 

- Att Tämnarån blir levande 
 

Grupp 6   

- Allt är möjligt i Tierp 

- Äpplen som kastas borde användas till biogas 

- Hela kommunen ska leva 

- Ett mångkulturellt samhälle, en trygg och välkomnande kommun. 

- Bostadsområden ska inte segregeras, det ska vara blandade åldrar och kulturer.  

- Skolverksamhet i synergi med äldreomsorg 

- Det måste vara trevligt och fint, vi får inte bygga sönder vår närmiljö. Uppsala är ett 

skräckexempel. 
 

Grupp 7  

- Vi ska vara rädda om våra bruksmiljöer 

- Vi ska vara rädda om jorden, vi behöver jordbruksmarken för odling. 

- Upplandsstiftelsen ska vara mer känd 

- Planera bebyggelse med hyresrätter, bostadsrätter och villor på samma plats, ingen 

ekonomisk segregation. 

- Bebyggelse ska lokaliseras längs med järnvägen. 

- Det är viktigt att våra vattendrag och havet har god vattenkvalitet 

- Det är viktigt att vi tar hand om vårt kulturarv och följer upp rapporten ”Den Uppländska 

järnhanteringen”. Kulturarvstrappan ska vara kvar! 
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Vad vill du ska känneteckna platsen där du bor om 30 år? 

 

Grupp 1 

- Bra pendlarkommun, vilket kräver pendlarparkeringar och bra bussförbindelser. 

- Rekreationsleder, vandring och kanot vid Tämnarån. 

- Värna naturen norr om järnvägen 

- En förskola i Vallskoga 

- Låg bebyggelse vid gamla Sjukarbyvägen 

- Bebyggelse norr om Ostronet 

- Levande centrum 

- Några i gruppen vill stänga Centralgatan för biltrafik, några vill inte ta bort biltrafiken. 
 

Grupp 2 

- Hållbart på alla vis 

- Det ska vara grönt och fint 

- Ett levande kulturhus med föredrag, dans och konst. 

- Vara en bra kommun för barnfamiljer 

- Siggbo ska vara fullbyggt 

- Bra skolor och fritidssysselsättning. Ta inte alla barn till Tierp, behåll småskolorna istället. 

- Bra cityhandel, som komplement till handelsområdet. Fyll med andra verksamheter för att få 

ett levande centrum. 

- Hur tar man sig till handelsområdet? Det är viktigt för äldre att ha nära till service i centrum. 
 

Grupp 3 

- Ett stort brunnslock vid entrén till Tierp, vid E4:an. 

- Röj upp och snygga till Tämnarån 

- Fungerande cykelvägnät 

- Belysning! Märka korsningar inne i centrala Tierp som skulle behöva lysas upp. 

- Fler parkeringar och mer pendlarvänligt 
 

Grupp 4   

- Landsbygden ska leva 

- Att vi inte bygger sönder det fina runt Tierp, inte exploatera sönder de små byarna. 

- Parkeringsplatser till alla ska finnas centralt 

- Profilera Tierp som skolort, synas mer och ha en fortsatt bra gymnasieskola. 

- Satsa på den nya idrottsplatsen 

- Att det satsas pengar på det som behövs 

- Att det finns boende för alla 
 

Grupp 6   

- Alla butiker ska inte flyttas ut från centrum 

- Det ska finnas mysiga och trevliga kulturmiljöer 

- Tämnarån bör utvecklas, till exempel med vattenpark, rensning, paddling och campingplats. 

Kommunen tjänar pengar på det. 

- Har turistinformation avvecklats? Det borde finnas vid tåget.  

- Man ska kunna andas frisk luft 
 

Grupp 7  

- Plantera nya träd efter Grevegatan 

- Det ska finnas grönområden att röra sig i 

- Besöksnäringen är viktig. 

- Självförsörjande på el - solceller till alla! 

- En belyst infart till Strömsberg 
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- Fler entreprenörer som har får- och getfarmar 

- Mer belysning efter gator och vägar, även på landsbygden. 

- Äldreboende med all service; sjukvård, kroppsvård, fotvård, uteplats med trädgård där det 

går att plantera lite själv. 

- Kollektivtrafik som är tillgänglig, en mobil busslinga som hämtar. 

 
 

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 

 

(På grund av gruppindelningen finns ingen grupp 5) 
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Grupp 1 
 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Tierp: 200 bostäder 

Mehedeby 100 bostäder 

Månkarbo: 100 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 

Tobo/Örbyhus: 100 bostäder 
 

Kommentarer från gruppen: Närhet till motorvägen är avgörande. Motorvägen och järnvägen är 

stommen. Gruppen utgår från att Siggbo inte är byggt när den lägger ut klossarna. Gruppen 

upplever att 100 bostäder är lite för många bostäder för Månkarbo respektive Mehedeby och 

hade velat dela klossarna. SKB kan spilla över på Skärplinge, men då behöver servicen på orten 

förbättras.     

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Karlholm: 100 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 

Söderfors: 100 bostäder 

Vendel (Husby): 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Fagerviken är fint, men då vill alla bo precis vid havet. Tierp får en 

till kloss, det är ändå viktigt. Vendel får en kloss, priserna där är billiga för Uppsalabor. I 

Söderfors finns arbetstillfällen och det är vackert där, därför måste man bygga försiktigt så att 

man inte förstör. Karlholm har närheten till Gävle och är naturnära.   

 

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: Vill man besöka ett äventyrsbad kan man åka till andra kommuner. 

Kommunen borde satsa på fler naturbad.    

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierps köping (Siggbo) 
 

Kommentar från gruppen: Siggbo är lämpligt, hoppas det i så fall finns bowling, det behöver vi.   

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Örbyhus 
 

Kommentar från gruppen: Örbyhus har ett stort upptagningsområde, även från Uppsala 

kommun. Det finns också bra kommunikationer.   

 

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

Vald plats: Tierps köping  
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4. Arbetstillfällen 

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

Karlholm: 1 

Söderfors: 1 

Tobo/Örbyhus: 1  
 

Kommentar från gruppen: Tobo är en gammal industriort. Söderfors och Karlholm har bra 

kapacitet för elförsörjning och är gamla industriorter. Inget bullrigt till Tierp.  

 

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 är svårt att välja mellan tung industri och kontor. Kontor kommer 

väl ändå, både enskilda och som del av industrierna. 100 arbetstillfällen är bättre än 20. När det 

byggs så mycket bostäder i Tierp behövs även service, men samtidigt behöver vi många arbets-

tillfällen till de inflyttande. Man ska inte behöva pendla till norra Stockholm.   

 

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 kommer flytta hit så mycket folk och då behöver vi även 

grönområden.  
 

 
Resultat av klossövning grupp 1 – Tierp 2 
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Grupp 2 
 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Tierp: 200 bostäder 

Hållnäs (Edvalla): 100 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 

Karlholm: 100 bostäder 
 

Kommentarer från gruppen: Tierp har fördelen av järnvägen och är kommunens centralort. 

Örbyhus har potential med närheten till järnvägen, det är också en barnvänlig ort och har närhet 

till Florarna. Edvalla behöver bättre kommunikationer. Mehedeby har närhet till Dalälven och 

nära till Gävle och Älvkarleby med upptåget.     

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 

Karlholm: 100 bostäder 

Söderfors: 100 bostäder 

Tobo: 100 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 
 

Kommentarer från gruppen: Karlholm, det kan byggas bostäder utanför Karlholm strand. 

Söderfors har fin natur. Tobo har närhet till järnvägen. Skärplinge har bra service.       
 

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: Komplettera badhusen med utomhusbassänger.    
 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierp 
 

Kommentar från gruppen: Tierp är centralorten. 

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning i en valfri ort 

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 

Tobo: 1 

Söderfors: 1 
 

Kommentar från gruppen: Dessa orter har industrier sen tidigare.   

 

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.  
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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 – Tierp 2 

 

Grupp 3 

 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Tierp: 200 bostäder 

Månkarbo: 100 bostäder 

Mehedeby: 100 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Dessa orter har goda kommunikationsmöjligheter.   
 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Tierp: 200 bostäder 

Örbyhus/Tobo: 100 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 

Karlholm: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Örbyhus och Tobo kan byggas ihop med närhet till tåg. Skärplinge är 

en av de mindre centralorterna och kan behöva fler invånare, det kan också behövas med hänsyn 

till Forsmark. I Karlholm bör man bygga strandnära.   
 

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 finns redan större bad i Uppsala. 
 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierp 
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Kommentar från gruppen: Det måste vara så tillgängligt som möjligt så alla kan ta sig dit. 

Centralorten behöver få anläggningar och aktiviteter för att kunna vara en centralort.    
 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Mehedeby 
 

Kommentar från gruppen: Har närhet till Gävle, Skutskär och Dragongate.     
 

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. 

Karlholm: 1 

Söderfors: 1 

Örbyhus: 1 
 

Kommentar från gruppen: Karlholmsborna är vana med industri, liksom Söderforsarna. Örbyhus 

behöver arbetstillfällen.  
 

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: De svarta industri-klossarna ger fler arbetstillfällen.   
 

5. Bevarande eller exploatering 

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

Gruppen väljer att bevara naturområdet. 
 

Kommentar från gruppen: Bevara för barnen och framtiden.   
 

 
Resultat av klossövning grupp 3 – Tierp 2 
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Grupp 4 

 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Tierp: 300 bostäder 

Karlholm: 100 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Vi ska bygga där folk vill bo, vilket verkar vara centralorten. Tierp 

har också infrastrukturen. I Karlholm satsas det, så där skulle det kunna byggas bostäder. 

Örbyhus har goda kommunikationer åt båda håll.  

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Karlholm: 100 bostäder 

Månkarbo: 100 bostäder 

Söderfors: 100 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 

Mehedeby: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Fortsatta satsningar på Karlholm för att kunna få till bättre 

kommunikationer. Månkarbo har nära till E4:an och landsbygden måste också få leva. Söderfors 

får bostäder så att skolan kan vara kvar. Mehdeby har bra förutsättningar för kollektivtrafik. 

Skärplinge har närheten till 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 behåller de tre befintliga simhallarna. 
 

Kommentar från gruppen: Med de tre simhallarna blir det inte så långt för folk att åka, det är 

viktigt att barnen har nära för simundervisning. Allt ska inte centraliseras.  

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierp 
 

Kommentar från gruppen: Det är närmast för alla och kollektivtrafiken finns.   

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Karlholm 
 

Kommentar från gruppen: I Karlholm satsas det med Karlholm strand.   

 

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

Vald plats: Tierps köping 
 

Kommentar från gruppen: Det bästa kundunderlaget finns i Tierp. 

 

4. Arbetstillfällen 

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

Örbyhus: 1 

Söderfors: 1 

Tobo: 1 
 

Kommentar från gruppen: Det finns mark i Söderfors. Tobo har bra vägar och infrastruktur.  
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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: Industrierna ger fler arbetstillfällen och kommer på sikt att generera 

fler arbetstillfällen. 

 

5. Bevarande eller exploatering 

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

Gruppen väljer att bevara grönområdet. 
 

Kommentar från gruppen: Mervärden till köpingen. Med våra klossar har vi redan fyllt behovet 

av bostäder. Personer som flyttar hit vill ha rekreationsmöjligheter.    
 

 
Resultat av klossövning grupp 4 – Tierp 2 
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Grupp 6  
 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 

Hållnäs (Edvalla): 100 bostäder 

Söderfors: 100 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 

Tobo: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Det finns skola i Edvalla. Lövstabruk är det för känsligt att bygga i. 

Örbyhus och Tobo har närheten till tåget. I Skärplinge finns service och det utgör ett centrum för 

kustområdet. Om det blir mer bostäder i Söderfors blir det mer motiverat att få dit service och 

kollektivtrafik. Hela kommunen ska leva.   

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Tierp: 400 bostäder 

Månkarbo: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Det finns jobb i Tierp, därför vill man bo här. Kommunen behöver ha 

en 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 behåller de tre befintliga simhallarna. 
 

Kommentar från gruppen: Det är bättre att de är utspridda så att fler har lätt att ta sig dit, men det 

skulle behövas ett större bad i Tierp.   

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierp 
 

Kommentar från gruppen: Alla ska kunna ta sig till platsen.    

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Söderfors 
 

Kommentar från gruppen: Det är fint i Söderfors och anläggningen skulle kunna kombineras 

med till exempel vandrarhem. Skulle storföretagen lägga ner i Söderfors är en sådan här 

anläggning bra för arbetstillfällena. Gruppen övervägde Örbyhus, för att nå Uppsalaregionens 

kunder, men valde till slut Söderfors.    

 

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

Vald plats: Tierps köping 
 

Kommentar från gruppen: Söderfors har ändå Älven. 

 

4. Arbetstillfällen 

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

Karlholm: 1 

Söderfors: 1 

Tobo: 1 

 



 

 

 

15 
 

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. 
 

Kommentar från gruppen: Gruppen väljer att byta ut en svart industri-kloss. Den svarta industri-

klossen i Karlholm ersätts med en vit kloss med kontor, service och tjänstearbeten i Skärplinge.  

 

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 går inte att få tillbaka.     
 

 
Resultat av klossövning grupp 6 – Tierp 2 

 

 

Grupp 7  
 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Mellan Örbyhus och Tobo: 100 bostäder  

Hållnäs (mellan Edvalla och Fagerviken): 100 bostäder 

Mehedeby: 100 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Söderfors: 100 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 

Hållnäs (mellan Edvalla och Fagerviken): 100 bostäder 

Karlholm: 100 bostäder 
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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. 
 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierp (Trollsjön) 
 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Hållnäs (Ängskär) 
 

Kommentar från gruppen: Det är visserligen långt att åka. Ska rusta bryggan.  
 

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

Vald plats: Tierp (Trollsjön) 
 

4. Arbetstillfällen 

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

Karlholm: 1 

Mehedeby: 1 

Tobo: 1 
 

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 kloss. Den svarta industri-klossen i Mehedeby ersätts med en vit 

kloss med kontor, service och tjänstearbeten i Tierp. 
 

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 7 – Tierp 2 
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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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