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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 den dialog som ägde rum med högstadieelever i 

Tierp, på Aspenskolan, den 14 oktober klockan 08:00–10:00. På mötet närvarade totalt 32 

personer, av dessa var 3 tjänstepersoner, 3 politiker, 2 lärare och 24 elever från klass A9a. 

Eleverna delades in i tre grupper med en politiker som samtalsledare och en tjänsteperson som 

sekreterare.   
 

Dialogen inleddes med att kommunarkitekten hälsade deltagarna välkomna och höll en kort 

presentation om översiktsplanering, detaljplanering och bygglov, samt vilka frågor som hanteras 

i de olika stegen i planeringsprocessen. Efter presentationen genomfördes en klossövning. Efter 

klossövningen följde en 15 minuters rast. Efter det avslutades dialogen med en diskussions-

övning i samma gruppindelning som vid klossövningen.   
 

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

 
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. 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 

 

 

Grupp 1 
 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Mehedeby: 100 bostäder 

Tobo: 100 bostäder 

Söderfors: 100 bostäder 

Skärplinge: 200 bostäder 
 

Kommentarer från gruppen: I Tierp bygger man redan mycket. Det kan vara bra att satsa på de 

mindre orterna, samtidigt som man behöver bygga på de orter där det finns efterfrågan. I Tobo 

och Mehedeby finns det tåg, vilket är en bra förutsättning. Inom de flesta orter finns det väldigt 

lite plats att bygga på, därför är det svårt att bygga nytt. Det är viktigt att åkrarna finns kvar. I 

Strömsberg finns det många gamla hus och byggnader, där skulle det bli konstigt att bygga nya 

bostäder. I Skärplinge finns bra förutsättningar eftersom det finns mark, bussar och mataffär. 
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1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Tolfta: 100 bostäder 

Vendel: 100 bostäder 

Söderfors: 100 bostäder 

Kyrkbyn: 100 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Tierp har Siggbo där det byggs bostäder. I Tolfta finns det mark att 

bygga på. I Vendel finns det plats, där kanske människor vill bo med utsikt över sjön. Om det 

byggs i Söderfors är det fler invandrare som flyttar in. I Örbyhus och Kyrkbyn finns det också 

plats att bygga. 

 

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 bättre med flera mindre simhallar än ett större badhus. 

Skolorna använder simhallarna och skolorna ligger utspridda i kommunen. Det blir lägre att ta 

sig för eleverna om det bara finns ett badhus. Utomhusbadet i Örbyhus är fint, om man skulle 

placera ut ett stort badhus skulle det nog vara i Örbyhus. Det är tyvärr inte så mycket aktiviteter 

idag i simhallarna. Gruppen vill inte ha ett äventyrsbad, det finns redan i Uppsala, Gävle och 

Västerås.  

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierp 
 

Kommentar från gruppen: Det är lätt att ta sig dit med kollektivtrafik, det går bussar och tåg. Det 

bor flest barn i Tierp. 

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Karlholm 
 

Kommentar från gruppen: Det är nära för de som bor högst upp i kommunen. Örbyhus 

diskuteras också som ett alternativ, men gruppen menar att Örbyhus ligger närmare Tierp. 

 

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. 

Skärplinge: 1 

Vendel/Husby: 1 

Söderfors: 1 
 

Kommentar från gruppen: Gruppen väljer att placera industrier där de har lagt nya bostäder så att 

de som flyttar dit ska ha någonstans att arbeta. I Söderfors kan det behövas en ny industri 

eftersom att många nyanlända flyttar dit, de kan behöva arbete.  

 

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 industri-kloss. Industrin i Vendel/Husby byts ut mot kontor, service 

och tjänstearbeten i Vendel/Husby.  
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Kommentar från gruppen: Kontor, service och tjänstearbeten tar inte lika stor plats som 

industrier. Det är nog många företag som skulle vilja ha kontor i Tierp. För att arbeta på kontor 

krävs kanske högre utbildning. De som bor i Örbyhus pendlar till arbeten. I Söderfors finns redan 

industrier, till exempel Erasteel. Gruppen kommer fram till att byta industrin i Vendel/Husby 

mot kontor, service och tjänstearbeten eftersom att de tror att det inte behövs hundra nya jobb i 

Vendel.  

 

5. Bevarande eller exploatering 

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

Gruppen väljer att bygga hundra nya bostäder. 
 

Kommentar från gruppen: Det finns redan många hus och platser att bo på, men det behövs ännu 

fler bostäder. Det är viktigt att det finns grönområden, men det är också viktigt med bostäder. 

Det behövs parker där det är lugnt och skönt att gå promenader. Det är synd att det är mycket 

skadegörelse i parker. Det finns fina naturområden i andra delar av kommunen också som det går 

att använda för den som vill. Om naturområdet ska bevaras eller bebyggas beror på vilken plats 

det är. Gruppen skulle till exempel inte vilja bygga vid Trollsjön. Gruppen kommer överens om 

att bebygga, så länge det inte är Trollsjön. 
 

 
Resultat av klossövning grupp 1 - Aspenskolan 
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Grupp 2 

 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Tierp: 200 bostäder 

Husby: 100 bostäder 

Månkarbo: 100 bostäder 

Söderfors: 100 bostäder 
 

Kommentarer från gruppen: Tierp är en växande ort och det är här som det finns aktiviteter, 

därför kan vi lägga fler bostäder här. I Söderfors kan det behövas lite fler billiga bostäder. I 

Husby bor det få så där kan vi lägga bostäder.  

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 

Mehedeby: 100 bostäder 

Söderfors: 100 bostäder 

Karlholm: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Mehedeby är nära Gävle, människor som jobbar i stan kan bo här. 

Örbyhus kan behöva fler bostäder. Tierp, för att ju fler som bor här desto mer aktiviteter kan vi 

ha på orten.  

 

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 ersätta de tre befintliga med ett nytt stort badhus i Tierp.  
 

Kommentar från gruppen: Ett stort badhus lockar folk och kan gynna turismen. 

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierp 
 

Kommentar från gruppen: Tierp är den största orten, det kan vara bra att hålla aktiviteter och 

anläggningar samlade.  

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning i en valfri ort 

Vald plats: Karlholm 
 

Kommentar från gruppen: Karlholm eftersom det byggs många bostäder på Karlholm strand. Det 

är också bra att ha anläggningen i Karlholm, då kan den serva den norra delen av kommunen. 

Någon i gruppen skulle föredra Söderfors, eftersom fler bor där än i Karlholm. Gruppen beslutar 

Karlholm. 

 

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

Vald plats: Tierp  
 

Kommentar från gruppen: Det är flest som bor här.  
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4. Arbetstillfällen 

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

Örbyhus: 1 

Tobo: 1 

Söderfors: 1 
 

Kommentar från gruppen: Örbyhus och Tobo är bra, eftersom det finns järnväg. Gruppen väljer 

Söderfors eftersom de redan har placerat många bostäder på orten. Det är bra om man kan cykla 

till arbetsplatsen, men man vill inte se fabrikerna. Det är viktigt att de är undangömda.    

 

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 den svarta industri-klossen i Tobo mot en vit kloss med kontor, service 

och tjänstearbeten i Skärplinge.  
 

Kommentar från gruppen: För en liten ort som Skärplinge passar det bättre med kontor.  

 

5. Bevarande eller exploatering 

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

Gruppen väljer att bevara naturområdet. 
 

Kommentar från gruppen: Har redan lagt ut 300 bostäder i Tierp. Det är skönt att ha en grön 

plats att kunna gå till, det vill vi inte bygga bort.  

 

 
Resultat av klossövning grupp 2 - Aspenskolan 
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Grupp 3 

 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Tierp: 300 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 

Mehedeby: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: I Tierp finns det alltid någon som vill bo. Det finns affärer i Tierp. 

Mehedeby har bra förutsättningar med tåget, men saknar affärer.  

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Hållnäs: 100 bostäder 

Månkarbo: 100 bostäder 

Kyrkbyn: 100 bostäder 

Mehedeby: 100 bostäder  

Örbyhus: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Hållnäs har skola, där kan man bygga bostäder. Örbyhus är bra för 

pendling.  

 

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 ersätta de tre simhallarna med ett stort badhus i Tierp.  
 

Kommentar från gruppen: Det finns redan många bra naturbad runt om i kommunen. Ett rejält 

badhus skulle göra Tierp populärt.  

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierp 
 

Kommentar från gruppen: Det är lätt att ta sig till Tierp med både tåg och buss. Helst vill 

gruppen att det ska vara en skatepark som byggs.    

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Örbyhus 
 

Kommentar från gruppen: Örbyhus kommer upp som förslag, pendlingsmöjligheterna är goda 

och det är lätt att ta sig dit. Någon föreslår Skärplinge eller Karlholm. Gruppen är oense, men 

beslutar sig för 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. 

Lövstabruk: 1 

Tobo: 1 

Örbyhus: 1 
 

Kommentar från gruppen: Inte mitt i orterna, det är bättre att placera industrier lite utanför. 

Placera industrier där det redan idag finns industrier.    
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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 byta ut en svart industri-kloss mot en vit kloss med kontor, service och 

tjänstearbeten. Den svarta klossen i Lövstabruk byts ut mot en vit kloss i Mehedeby. Den svarta 

klossen i Örbyhus flyttas till Karlholm. 
 

Kommentar från gruppen: Lövstabruk har fin miljö, det kanske är dumt med industri där.  

Mehedeby har tåg, så dit är det lätt att transportera sig för pendlare. Någon föreslår en vit kloss 

till Tierp men blir nedröstad.   

 

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 inte värt att bygga bostäder. 

 

 
Resultat av klossövning grupp 3 - Aspenskolan 
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Dialogcafé  
I dialogcaféet fick deltagarna samtala kring tre frågor i mindre grupper. I varje grupp fanns en 

samtalsledare och en sekreterare. 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 

- Sparsamhet och bra investeringar. Lägga pengar på smarta saker. Inte lägga pengar till 

exempel på crosshallen och en rostig fasad på Möbeln. 

- Hållbar ekonomi med aktiviteter för unga - till exempel renovera Aspenhallen 

- Miljö är viktigt 

- Mer kollektivtrafik, så att vi inte behöver åka bil. Det finns mycket bussar och tåg redan 

idag, kollektivtrafiken fungerar bra. Det skulle dock vara bra med mer regelbundna 

busstider. 

- Bevara alla gamla bruk 

- Tänka på hela kommunen 

- Hänga med i utvecklingen, tänka nytt och på vad som ligger i tiden 

- Tänka långsiktigt 
 

Grupp 2 

- Större satsningar på ungdomar. Satsa på skolan, idrottsanläggningar, aktiviteter och en 

meningsfull fritid för att få bort ungdomar från kriminalitet. 

- Förbättra kollektivtrafiken och underlätta för pendling. Det behövs fler bussavgångar och 

bussarna bör gå på hållbara drivmedel.  

- Fokusera byggnationen till Tierps köping och se till att det finns fler affärer där. Vid 

byggnation är det viktigt att inte bygga sönder det gamla och fina, rusta och bevara istället 

de äldre byggnaderna.  

- Fler restauranger och matställen 

- Sjukhuset behöver mer personal på akutmottagningen 

- Vad det gäller energi är Forsmark bra, men det kan kombineras med vindkraft. 

Vindkraftverk är fula och bör därför byggas där det redan är fult, till exempel intill fabriker.  

- Bygg ut skolan i Skärplinge 

 

Grupp 3 

- Det behöver bli bekvämare att åka tåg. Tågen ska vara större så att man alltid får sittplats.  

- Satsa på skolan. Bättre skolmat (husmanskost) och närproducerad mat, fler utbildade lärare 

och mer utrymme i skolan. Tierp behöver en skola till, det är för trångt på Aspenskolan.  

- Satsa inte på onödiga byggen, tänkt till innan, till exempel crosshallen.  

- Det behöver byggas matbutiker på landsbygden också, till exempel i Kyrkbyn. 

 

 

Vad vill du ska känneteckna Tierps kommun om 30 år? 

Grupp 1 

- Bruken - att de bevaras och tas tillvara på ett bra vis 

- Att kommunen har ett bra rykte. Idag har kommunen ett dåligt rykte. Ingen vet var Tierp 

ligger, man måste ofta säga att man bor mellan Gävle och Uppsala. 

- Det är mycket bråk och slagsmål idag – sådant ska det inte vara 

- En ungdomsgård eller någon annan plats att samlas på. Det kan vara öppet för de yngre 

en viss tid och sedan för de äldre senare på kvällen. Idag finns det inte så mycket att göra 

och det som finns stänger för tidigt. 

- Det skulle vara bra med bussar till Trollsjön några gånger per dag under sommaren. 

Vägen till Trollsjön behöver bli bättre. 
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Grupp 2 

- Naturen, kusten, vattnet, sjöarna, fiske, tystnad och lugn. 

- Det ska vara en kommun med mycket skog där man kan gå och plocka bär och svamp 

- Kommunen ska inte förvandlas till en Stockholmsförort eller förstöras med massor av 

industrier 

- Kommunen ska vara känd för sitt idrotts- och föreningsliv. Idrotten är en viktig mötesplats 

för människor. 

- Bra skolor, förskolor och ytor för barnen i kommunen att vara på.  

- Öppna upp vattenvägar mellan sjöar och hav 

- Kusten ska ha utvecklats med mer restauranger och turism 

 

Grupp 3 

- Roliga grejer som badhus och aktivitetsanläggningar 

- Bästa skolan och skolmaten! 

- McDonalds, bygg intill Aspenbadet eller vid Tierps porten. 

- Mer soptunnor för att det inte ska bli så skräpigt. Papperskorgarna kan vara tillverkade av 

restprodukter som bönor och grönsaker som inte ätits upp i skolan. 

- Vattenkraftverk för att ta till vara på kraften i Dalälven 

- Byggnation ska inte påverka skogsmarken 

- Bygg om Möbeln igen, den blir ful. Någon annan i gruppen håller inte med och menar att 

det blir snyggt.  

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

Grupp 1 

Mehedeby:  

- Att platsen känns lugn och trygg, vilket den gör idag. 

- Det skulle vara bra om tåg och bussar går oftare 

- Alla tåg borde stanna i Mehedeby, även om det finns förståelse för att UL måste prioritera 

de stationer som flest åker från. 

- Bättre öppettider på macken, idag är det väldigt olika öppettider 

Kyrkbyn: 

- Det är bra som det är idag - det saknas ingenting 

- Det är bra med en skola i Kyrkbyn, då blir det inte så fullt på Aspenskolan 

- Trygghet - idag är det lite obehagligt att gå i Kyrkbyn när det är mörkt 

Söderfors: 

- Det är bra som det är idag – bussarna går bra och det är inga större problem 

Månkarbo: 

- Att platsen känns lugn och trygg – vilket den gör idag 

Tierp: 

- Trygghet - idag är det lite obehagligt att gå själv i Tierp på kvällen, speciellt vid stationen 

och Hemköp. Om man ska åka tåg försöker man vänta i bilen så länge som möjligt innan 

man går till perrongen. Man undviker att gå själv och försöker göra sig osynlig. 

- Det skulle vara bra om någon skulle kunna gå runt vid stationen med väst och vänta 

tillsammans med en. Någon som håller ordning och skapar trygghet. 
 

Grupp 2 

- Frihet, en plats där man inte känner sig instängd, man känner alla i byn. 

- Det är bättre att bygga nytt i de större orterna och låter småorterna vara 

- Kommunen ska inte byggas för tätt, det är viktigt med tomter, friytor och bakgårdar.  
 

Grupp 3 

- En lugn och bra plats att bo på 

- Mehedeby blir en storstad med köpcentrum och saluhall 
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- En fotbollshall inomhus med konstgräs. Finns inte så stort utbud av sådana, det är säkert 

många som skulle boka in sig i den. 

- Låt allt vatten vara 

- En kiosk vid Trollsjön och bussar som går upp dit. Rutschkanor vid Trollsjön.  
 

 


