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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 

Skärplinge, på Olandersskolan, den 10 oktober klockan 08:05–10:00. På mötet närvarade totalt 

24 personer, av dessa var 4 tjänstepersoner, 1 politiker, 1 lärare och 18 elever från klass 9B. 

Eleverna delades in i 3 grupper med en till två tjänstepersoner och politiker som sekreterare och 

samtalsledare.  
 

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 och 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 

Tierp: 200 bostäder 

Karlholm: 100 bostäder 

Söderfors: 100 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 
 

Kommentarer från gruppen: Det behövs inte fler bostäder i Skärplinge. Vid kusten är det fint, 

där är det nog många som vill bo nära vatten. Söderfors har också vatten som kan locka. De vill 

bygga i Tierp eftersom att det är nära till allt. I Örbyhus behövs det bostäder.  
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1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Sikhjälma: 300 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Månkarbo: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Sikhjälma ligger vid kusten och det är fint där. Det ligger också nära 

Forsmark. I Månkarbo eftersom att det behövs bostäder där. I Tierp eftersom att det är ett större 

samhälle och fler därför vill bo där. 

 

2. Simhallar 

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

större badhus på valfri plats i kommunen. 

Gruppen väljer att byta ut de tre mindre simhallarna mot ett större badhus i Tierp. 
 

Kommentar från gruppen: Simhallen i Karlholm är liten och inte bra. Ett större badhus skulle 

kunna ha flera bassänger. Det är flest som har nära till Tierp. Idag behöver eleverna åka buss till 

Karlholm när de ska lära sig simma, om de ska åka buss kan de lika gärna ta bussen till Tierp.  

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Sikhjälma 
 

Kommentar från gruppen: Om det byggs bostäder vid kusten kan det vara bra att satsa där.  

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierp 
 

Kommentar från gruppen: Det är flest som bor där. Det är i mitten av kommunen.  

 

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

Vald plats: Sikhjälma  
 

Kommentar från gruppen: Det finns plats där och väldigt lite annat. Det finns redan mycket i 

Tierp. 

 

4. Arbetstillfällen 

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

Mellan Skärplinge och Vavd: 1 

Strömsberg (utanför Tierp): 1 

Mellan Örbyhus och Månkarbo: 1 
 

Kommentar från gruppen: Det är bra med fabriker nära där människor bor, men inte för nära 

eftersom att de kan vara bullriga och låta. Industrin mellan Örbyhus och Månkarbo placeras där 

så att den är nära för personer som bor i båda orterna. 

 

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 mellan Örbyhus och Månkarbo byts ut mot 

kontor, service och tjänstearbeten i Tierp.  
 

Gruppen väljer att flytta om så att det blir enligt följande: 
 

Mellan Skärplinge och Vavd: 1 svart kloss (industri) 

Tobo: 1 svart kloss (industri) 

Tierp: 1 vit kloss (kontor, service och tjänstearbeten) 
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Kommentar från gruppen: 300 nya arbetstillfällen på fabriker är många. Kommer det verkligen 

behövas så många nya arbeten på fabriker i framtiden? Någon tycker att alla tre fabriker ska vara 

kvar på grund av att det är 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: Gruppen är inte helt ense, någon vill bygga bostäder. Detta eftersom 

att det inte är så fint på platsen, det är bättre med bostäder som kan generera pengar. Majoriteten 

vill bevara naturområdet. De vill inte att det ska byggas hus överallt. Naturområden gör också att 

turismen kan öka. 
 

 
Resultat av klossövning grupp 1 - Olandersskolan 
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Grupp 2 

 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Hållnäs (Edvalla): 100 bostäder 

Husby: 100 bostäder 

Mellan Karlholm och Västland: 100 bostäder 

Hållnäs (Ängskär): 100 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 
 

Kommentarer från gruppen: Bostäder i Edvalla så att skolan ska kunna finnas kvar. Husby, det 

är ett stort område och där kan det behövas folk. Gruppen är lite tveksamma till mer bostäder i 

Skärplinge, det känns lagom stort, men beslutar ändå att placera 100 bostäder i Skärplinge, på 

den västra sidan. Ängskär kan få lite bostäder, det är bra med kunder till camping och Kolhuset.  

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Mellan Örbyhus och Tobo: 100 bostäder 

Ullfors: 100 bostäder 

Mehedeby: 100 bostäder 

Tierps köping: 100 bostäder 

Nöttö: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Inte bostäder i centrala Lövstabruk, men i utkanten går bra, gruppen 

placerar 100 bostäder i Gustavsbo utanför Lövstabruk. Vid fråga 3.3 ändrar sig gruppen och 

flyttar dessa 100 bostäder till Tierps köping, mot Tolfta-sidan, nära ridhuset för dem som är 

hästintresserade. Lägenheter kan byggas i Mehedeby, men i övrigt mest villor.  

 

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: Badhuset passar bäst i Tierp och då har alla nära till det.   

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Strömsberg vid Heden. 
 

Kommentar från gruppen: Bra med en anläggning ihop med idrottsplatsen. Gruppen lutade först 

mot centrala Tierp med ändrade sig sedan till Strömsberg.  

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning i en valfri ort 

Vald plats: Örbyhus 
 

Kommentar från gruppen: Övervägde Skärplinge och Lövstabruk, men blev Örbyhus. 

 

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

Vald plats: Strömsberg  
 

Kommentar från gruppen: Fotboll är viktigt.  
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4. Arbetstillfällen 

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

Tierp (Gatmot): 1 

Vendel (Husby): 1 

Söderfors: 1 
 

Kommentar från gruppen: I Söderfors finns redan industrier. Viktigt att inte placera industrier i 

Hållnäs eller i närheten av Karlholm strand.   

 

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. Den svarta klossen i Husby byts ut mot en vit 

kloss med kontor, service och tjänstearbeten i Skärplinge.  
 

Kommentar från gruppen: Husby har ändå så nära till Uppsala.  

 

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 så lugnt och fint i Skärplinge nu, det ska vi inte förstöra.  

 

 
Resultat av klossövning grupp 2 - Olandersskolan 
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Grupp 3 

 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Tierp: 200 bostäder 

Skärplinge: 200 bostäder 

Hållnäs (Edvalla): 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Vägnoder diskuterades, E4:an och 76:an är viktiga stråk. Skärplinge 

bör växa och Tierps köping har servicen som behövs och som man kan bygga kring. Det är 

viktigt att komma ihåg att många vill lämna staden och trängseln, det är därför viktigt att 

kommunen kan erbjuda stora och rymliga villatomter. Stockholmare söker idyll, lugn och 

turistmål. Bostäder och fritidsbostäder vid Trollsjön. Kan byggas bostäder mellan Fagerviken 

och Skärplinge. Från början hade gruppen även placerat 100 bostäder i Gudinge, men valde sen 

att flytta dessa till Tierps köping. 

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Hållnäs (Vavd): 100 bostäder 

Månkarbo: 100 bostäder 

Tierp (Strömsberg): 100 bostäder 

Karlholm: 100 bostäder 

Lövstabruk: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Gruppen väljer att placera en kloss i Vavd på grund av att det är en 

nod för flera vägar. Längs Strömsbergsvägen finns det plats att bygga på och vägen är bra. 

Karlholm har närheten till Gävle och får därför en kloss. Lövstabruk är en attraktiv ort med bad 

och ligger nära väg 76.  

 

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 så bra kollektivtrafik till Tierp att alla har nära dit och 

avståndet spelar inte så stor roll. Ett stort badhus är roligare för yngre.  

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Skärplinge 
 

Kommentar från gruppen: Eftersom gruppen lagt många nya bostäder i Skärplinge borde det 

fungera med en sådan anläggning. Skärplinge är lätt att nå via 76:an från till exempel Karlholm.   

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Örbyhus 
 

Kommentar från gruppen: Örbyhus/Tobo behöver ett större utbud av saker att göra.  

 

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

Vald plats: Skärplinge 

 



 

 

 

8 
 

4. Arbetstillfällen 

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

Örbyhus: 1 

Strömsberg: 1 

Lövstabruk: 1 
 

Kommentar från gruppen: Gruppen diskuterar om man verkligen vill ha industri för nära där 

man bor. Det är en fördel om man inte behöver åka långt och ta bilen till sin arbetsplats. Gruppen 

diskuterar att placera industrier på de gamla bruksorterna så som Söderfors och Lövstabruk. 

Hållnäskusten ska bevaras, här kan industrier inte placeras.   

 

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 Strömsberg byts ut om en vit 

kloss med kontor, service och tjänstearbeten i Skärplinge.  
 

Kommentar från gruppen: Tjänste-/kontorsjobb passar bättre i Skärplinge. Finns den typen av 

jobb i Skärplinge behöver folk som arbetar med sådant inte pendla till Tierp.  

 

5. Bevarande eller exploatering 

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

Gruppen väljer att bevara naturområdet. 
 

Kommentar från gruppen: Naturen är en del av identiteten. Viktigt att bevara idyllen och 

exploatera försiktigt.  

 

 
Resultat av klossövning grupp 3 - Olandersskolan 
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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 

- Skola - en hållbar framtid 

- En trygg kommun 

- Hemtjänsten - det är många gamla och det är viktigt att de har det bra 

- Miljö  

- Sopsortera 

- Bra budget för kommunen 

- Billigare att åka buss, så att färre väljer att åka bil 

- Fler bussturer, bussarna går ganska sällan. För de som arbetar natt går det inte alls att åka 

buss till arbetet. 
 

Grupp 2 

- Större satsningar på ungdomar. 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 kan kombineras med vindkraft. Vindkraftverk är 

fula och bör därför byggas intill fabriker etc. där det redan är fult.  

- Bygg ut skolan i Skärplinge 

 

Grupp 3 

- Satsa på ungdomar. Viktigt med trygghet och fler resurser på skolorna. Det är också viktigt 

med bra skolmat och satsningar på skolorna. Det behöver finnas mer aktiviteter för unga. 

- Odla lokalt, nyttja gårdar och luckor som finns 

- Underlätta för pendlingen, fler busshållplatser och bättre tider.  

- Behövs separat gång- och cykelbana vid Försäter och säkrare vägar generellt. Det är mycket 

lastbilar längs väg 76. 

- Bättre underhåll av kommunens vägar 

- Bättre skötsel av parker och andra platser i kommunen 

- Tryggheten behöver överlag bli bättre i kommunen, fler säkerhetsvakter etc.  
 

 

Vad vill du ska känneteckna Tierps kommun om 30 år? 

Grupp 1 

- En trygg och bra kommun – utan våld 

- Ta tillvara på kommunens historia, till exempel järn 
 

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 
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- 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 

- Hela kommunen ska leva 

- En kommun med bättre image. Värna om rykte och identitet och därigenom locka fler 

invånare.  

- Dra nytta av närheten till Gävle och Uppsala 

- Utveckla turismen, till exempel kan Trollsjön bli ett attraktivt besöksmål 

- Fler orter i kommunen behöver synliggöras för besökare och tydligare information om vad 

som finns i kommunen och på vilka orter saker och ting finns.  

- Kommunen ska arbeta för ökad inflyttning 

- Värna om de äldre. Se till att det finns bra platser att bo på. 

- Kommunen ska vara mer välkomnande mot nyinflyttade 

- Karlholm strand kan ge kommunen en identitet 

- Större utbud av aktiviteter 

- Tierp måste våga utmärka sig som kommun 

- Ta vara på naturen 

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

Grupp 1 

- Fint 

- Bostäder vid vattnet 

- Fina naturområden 

- Större båthamn. Det ska gå att åka båt till och från till exempel Öregrund. 

- Restauranger vid vattnet 

- Turism 

- Fiskeri 

- Möjlighet att försörja sig som fiskare. En fiskbil som hämtar upp fångst, fraktar vidare 

och säljer. 

- Större matbutik, bensinmack, klädesaffär och Subway 

- Fler arbeten nära 

- Om fler flyttar till kusten kanske Hållnäs skola till och med behöver byggas ut 

- Fritidsaktiviteter 

- Större idrottshall i skolan 

- Positiv och optimistisk stämning - vilket det är redan idag 
 

Grupp 2 

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

- Bättre att man bygger nytt i de större orterna och låter småorterna vara 

- Kommunen ska inte byggas för tät, viktigt med tomter, friytor och bakgårdar.  
 

Grupp 3 

- Gårdar 

- Skog, närhet till vatten, friluftsliv, rena vattendrag och ett rent hav.  

- Upprustade och fina bad och badplatser 

- Uppfräschad Strömmarå 

- Aktiviteter 
 

 


