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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.  
 

Följande dokument innehåller en redogörelse för den översiktsplanedialog som ägde rum med 

kommunens pensionärsråd i kommunhusets A-sal, den 24 oktober klockan 14:00-15:00. På 

mötet närvarade totalt 16 personer, av dessa var 2 tjänstepersoner, 3 politiker och 11 medlemmar 

av rådet. Rådets medlemmar delades in i två grupper. I varje grupp fanns en sekreterare och en 

samtalsledare.  
 

Dialogen inleddes med att kommunarkitekten 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. 
 

En närmare redogörelse för klossövningen och resultatet presenteras nedan.   
 

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 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 

 

 

Grupp 1 
 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Mellan Karlholm och Skärplinge (kustnära): 100 bostäder 

Söderfors: 100 bostäder 

Månkarbo: 100 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Tobo (vid stationen): 100 bostäder 
 

Kommentarer från gruppen: Det känns tomt vid Tobo station, där behövs bostäder.   

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Mehedeby: 100 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 

Hållnäs (Fagerviken): 100 bostäder 
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Kommentar från gruppen: Hållnäs, ut mot havet. Väg 76 är en pulsåder. Gruppen övervägde att 

lägga en kloss i Kyrkbyn, men den flyttades efter diskussion till Tierp. Gruppen övervägde även 

Lövstabruk, men flyttade sedan klossen till Mehedeby, där finns vatten och bra 

kommunikationer.   

 

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: Någon i gruppen förespråkar en större simhall, det skulle gynna 

simsporten. Någon annan anser inte att allt ska samlas i Tierp. Gruppen väljer att behålla de tre 

befintliga med hänvisning till nyttan av fler utspridda badhus när det kommer till 

simundervisning och skolornas närhet till simhallar.    

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierps köping 
 

Kommentar från gruppen: Självklart Tierp, den kan inte vara någon annanstans. Skulle vara bra 

med en anläggning i kommunen, idag måste man till Uppsala eller Gävle.  

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Örbyhus 
 

Kommentar från gruppen: I Örbyhus kan man locka besökare från Uppsala. Skulle kunna läggas 

i anslutning till badet.   

 

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

Vald plats: Tierps köping  

 

4. Arbetstillfällen 

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

Söderfors: 1 

Västland-Karlholm: 1 

Tobo: 1  
 

Kommentar från gruppen: Vi vill ha industri i Söderfors! Runt Tobo finns det mycket mark och 

bra med tåget.  

 

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: Vill aldrig byta ut! Tjänstemän är det så gott om ändå. Någon i 

gruppen anser att det finns en fara med att satsa för mycket på industrier, då den typen av arbeten 

kan antas försvinna/ersättas i framtiden.  

 

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 andra alternativ att bygga på. Vi måste vara rädda om 

grönområden.  
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Resultat av klossövning grupp 1 - Pensionärsrådet 
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Grupp 2 

 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 

Månkarbo: 100 bostäder 

Mehedeby: 100 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 
 

Kommentarer från gruppen: Örbyhus eftersom det finns järnväg. Månkarbo har många äldre i 

villor som vill flytta till lägenhet och lämna plats för yngre. I Tierp för här planeras det redan för 

bostäder. Mehedeby för att möjliggöra mer service på orten, det ligger också bra till vid 

järnvägen. I Skärplinge behövs för att behålla service och skola, det ligger bra i närheten av 

Forsmark och Gävle.  

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Tierp: 200 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 

Hållnäs (Edvalla): 100 bostäder 

 

Kommentarer från gruppen: I Tierp finns servicen. Skärplinge har nära till Forsmark, men dåliga 

kommunikationer. Örbyhus har upptåget. I Edvalla för att behålla och utöka befolkningen i 

området.       

 

2. Simhallar 

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

större badhus på valfri plats i kommunen. 

Gruppen väljer att behålla de tre mindre simhallarna.  

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierp 
 

Kommentar från gruppen: Många invandrare har inte bil, till Tierp kommer man lättast med 

kollektivtrafik. Det bor också mest folk i Tierp.  

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning i en valfri ort 

Vald plats: Skärplinge 
 

Kommentar från gruppen: Finns ishall som kan kompletteras med aktivitetshall.  

 

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 

Månkarbo: 1 

Tobo: 1 
 

Kommentar från gruppen: I Tierp finns arbetskraft. Tobo har järnvägen. Månkarbo, inflyttning 

ger arbetskraft och arbetskraft ger skatteintäkter.  
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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 någon kloss. 
 

Kommentar från gruppen: Prioriterar antalet arbetstillfällen. Arbetstillfällena gör att folk vill bo i 

kommunen och då får vi skatteintäkter.   

 

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 - Pensionärsrådet 

 

 

 


