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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 Mehedeby, på 

Träffen, den 12 september klockan 18.30–20.30. På mötet närvarade totalt 34 personer, av dessa 

var 4 tjänstepersoner, 10 politiker och 20 medborgare. Medborgarna delades in i grupper. I varje 

grupp fanns en samtalsledare och en sekreterare. Samtalsledaren var en politiker och sekreteraren 

var en politiker eller en tjänsteperson. 

 

Medborgardialogen inleddes med att beredningens vice 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 där deltagarna fick samtala kring frågor i mindre grupper. Därefter 

genomfördes en klossövning. Kvällen avslutandes med en individuell övning med karta och 

klisteretiketter.  

 

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 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. 

 

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

Grupp 1 

- Att det finns arbetstillfällen och industrier i kommunen 

- Det måste finnas bra samhällsservice 

- Det måste byggas mer bostäder, inte endast i Tierp 

- Vi måste bygga ett samhälle som inte är sårbart vid kriser när det gäller telefoni, 

kommunikation, el, internet, dricksvatten och livsmedelsförsörjning. 

- Nyttja Upptåget och E4:an, det är fantastiska möjligheter till logistiskt. 

 

Grupp 2 

- Vi behöver locka fler invånare och industrier till kommunen, därför behöver det finnas 

byggklar mark redo. 

- Tillväxten ska inte bara ske i Tierps köping, vi måste också satsa på andra delar av 

kommunen.  

- Vi behöver ha bra infrastruktur och goda kommunikation, till exempel bredband. Men bilen 

kommer behöva finnas kvar.  

- Vi ska bevara och utveckla den fina naturen 

- Vi behöver arbeta bort det dåliga rykte kommunen har om att vara ful.   

 

Grupp 3 

- Det behöver bli halvtimmesavgångar med upptåget för att underlätta hållbart resande. 

- Det behöver byggas stationsnära bostäder, till exempel i Mehedeby.  

- Kommunen borde ha mellankommunala samarbeten med skola, fritids, infrastruktur etc. 

- Kommunen borde arbeta för att bli en koldioxidneutral kommun, sätta solceller på taket till 

alla kommunala byggnader.  

- Det behöver byggas fler lekplatser och de behöver underhållas på ett bra sätt. 
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Grupp 4   

- Bevara skogen och bebygg inte på skogsmark 

- Det är viktigt med bra kommunikationer - satsa på tågen 

- Det är viktigt med bra tillgång till skola, vård och annan samhällsservice.  

- Bygg på ett klimatsmart sätt 

- Utnyttja den fantastiska miljö som Dalälven erbjuder 

 

Grupp 5 

- Skolan är A och O i samhället, vi behöver ha bra skolor och det kommer i sin tur locka fler 

invånare till kommunen.  

- Det är viktigt med bra kommunikationer, upptåget borde stanna oftare i Mehedeby.  

- Kommunen borde satsa mer på biogas 

 

 

Vad vill du ska känneteckna Tierps kommun om 30 år? 

Grupp 1 

- Fler bostäder till rimliga priser  

- En levande köping är viktigt 

- Att vi är en perfekt pendlarkommun som också kan erbjuda ett fantastiskt friluftsliv med 

älven, skogen och havet.  

- Kommunen har goda förutsättningar för vindkraft 

- Att det finns samhällsservice 

 

Grupp 2 

- I kommunen ska det finnas en gemenskap och en familjekänsla av att människor håller ihop. 

- Servicen behöver finnas kvar med bra skolor även på de mindre orterna, affärer, 

kommunikationer och industrier.  

- Sjukhuset måste finnas kvar och det behövs specialistläkare 

- Järnvägen ska vara kvar 

- Vi ska vara en kommun med hög teknisk kunskap 

- Snabb handläggning och beslutsfattande i den kommunala organisationen 

- En kommun som kännetecknas av vatten 

 

Grupp 3 

- En kommun där vi fördelar nybyggnation av bostäder jämnt över kommunens olika delar 

- Skolorna ska bevaras på landsbygden 

- Värna kommunens kulturvärden 

- Bättre underhåll av infrastruktur 

 

Grupp 4   

- En levande landsbygd. Skola och service ska vara lättillgängligt även för boende på 

landsbygden. Den service som bara kan finnas i Tierp ska placeras nära järnvägsstationen så 

att den blir lättillgänglig för boende utanför köpingen.  

- Bygg en ordentlig samlingsplats i Tierps köping för alla kommuninvånare och aktiviteter, 

till exempel ett fint torg. 

 

Grupp 5 

- Blåsa liv i byarna 

- Bygga fler lägenheter till bra priser så att människor har råd att flytta från sina villor och 

frigöra dessa för barnfamiljer.  

- Tierps kommuns skolor ska hålla hög kvalitet 
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Vad vill du ska känneteckna platsen där du bor om 30 år? 

Grupp 1 

- Det ska finnas fler bostäder och boendeformer; hyreslägenheter, bostadsrätter och villor.  

- Det finns samhällsservice på orten och det ska finnas möjlighet för de äldre att bo kvar  

- Det behöver byggas ett bättre reningsverk om orten ska kunna växa 

- Orten ska ha växt och bli dubbelt så stor, men lyckats behålla ”by-känslan”.  

 

Grupp 2 

- En ort med möjligheter 

- Myggen behöver minska 

- Mer bostäder i Mehedeby; lägenheter och former för generationsboende  

- Mehedeby är byn mitt i världen 

- Turism och besöksnäring har utvecklats kring sportfisket och älven 

- Alla upptåg mot Gävle ska stanna i Mehedeby 

 

Grupp 3 

- Byggnation av flerfamiljshus intill järnvägen i Mehedeby 

- Starkare besöksnäring, genom till exempel camping vid älven 

 

Grupp 4   

- Större utbud av samhällsservice i Mehedeby, till exempel en återvinningscentral.  

- Det behöver byggas bostäder i Mehedeby, exempel lägenheter och boendeformer för äldre 

- Bevara badet i Mehedeby. Gångstigarna till badet ska finans kvar, men det behöver röjas sly 

och skötas om.  

- Alla upptåg mot Gävle borde stanna i Mehedeby 

- Bevara lokalen Träffen  

- Bevara områdets grönområden 

- Behåll skidspåret 

 

Grupp 5 

- Fler tågstopp i Mehedeby 

- Utveckla sportfisket och besöksnäringen 

- Älven erbjuder stora möjligheter som vi behöver ta tillvara på 

- Bevara skolan i Mehedeby 

- Det är bra kommunikationer med E4:an och järnvägen, det måste gå att locka industrier och 

verksamheter. 

- Även om Mehedeby växer så ska ”by-känslan” bevaras 
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Klossövning 
Övningen görs 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 

 

Grupp 1 

 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Tierp: 200 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 

Mehedeby: 100 bostäder 

Månkarbo: 100 bostäder 
 

Kommentarer från gruppen: Tierp får 200, då det faktiskt är kommunens centralort. Örbyhus får 

100, då de har fördelen av närheten till Uppsala. Gruppen överväger att placera bostäder i 

Karlholm, men väljer istället Månkarbo på grund av närheten till Uppsala. En kloss placeras i 

Mehdeby, det behövs lägenheter/seniorbostäder för att frigöra villor för yngre.  

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder  

Tierp: 100 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 

Mehedeby: 100 bostäder 

Månkarbo: 100 bostäder 

Tobo: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Skärplinge är en mindre centralort med affär och pizzeria. Tierp är 

kommunens centralort och om fler bor där så ökar chanserna att kunna behålla sjukvården. 

Månkarbo är nära Uppsala och har bra bussförbindelser. Tobo har goda pendlingsmöjligheter 

och bostäder borde kunna byggas intill järnvägen.  

 

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 simhallarna.  
 

Kommentar från gruppen: Det blir närmare för fler och det är viktigt för barn som ska lära sig 

simma.   
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3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierps köping 
 

Kommentar från gruppen: Tierp är kommunens centralort och det kan den samordnas med andra 

anläggningar.  

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Skärplinge 
 

Kommentar från gruppen: För servicens skull, hela kommunen ska leva. 

 

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

Vald plats: Tierps köping  
 

Kommentar från gruppen: Blir bäst att behålla i Tierp där det finns ett större kundunderlag. 

 

4. Arbetstillfällen 

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

Tierp: 1 

Karlholm: 1 

Söderfors: 1 
 

Kommentar från gruppen: Söderfors har redan industrier och orten har en sådan tradition. 

Gruppen väljer mellan Karlholm eller Skärplinge eftersom att många arbetstillfällen har 

försvunnit i området, de väljer Karlholm. Det kan behövas fler arbetstillfällen i Tierp också.  

 

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. Industrin i Tierp byts ut mot kontor, service och 

tjänstearbeten i Mehedeby.  
 

Kommentar från gruppen: Tierp växer ändå. 

 

5. Bevarande eller exploatering 

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

Gruppen väljer att ta bort naturområdet och istället bygga bostäder. 
 

Kommentar från gruppen: Det finns så mycket grönområden i Mehedeby ändå.  
 

 
Resultat av klossövning grupp 1 - Mehedeby 
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Grupp 2 

 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Mehedeby: 500 bostäder 
 

Kommentarer från gruppen: Mehedeby har bra förutsättningar med vacker natur, älven, fiske, 

tåget etc.  

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder  

Tierp: 100 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 

Karlholm: 100 bostäder 

Månkarbo: 100 bostäder 

Mehedeby: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Det är bra för miljön om man kan bygga längs järnvägsstråket. 

Kommunikationsmöjligheter väger tungt. Någon kloss bör ändå placeras på Tierp.  

 

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 simhallarna.  
 

Kommentar från gruppen: Det är viktigt för att skolorna ska kunna hålla simundervisning.  

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierps köping 
 

Kommentar från gruppen: Det är kommunens största samhälle. 

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierps köping 

 

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. 

Mehedeby: 1 

Karlholm: 1 

Vendel: 1 
 

Kommentar från gruppen: Intill Dragon gate kan man bygga ett industriområde. I Vendel finns 

mycket mark. Bra kommunikationer är viktigt.  

 

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 industri-klossarna. 

 

5. Bevarande eller exploatering 

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

Gruppen väljer att bevara naturområdet. 
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Resultat av klossövning grupp 2 - Mehedeby 

 

 

Grupp 3 

 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Mehedeby: 100 bostäder 

Edvalla: 100 bostäder 

Söderfors: 100 bostäder 

Kyrkbyn: 100 bostäder 

Tobo: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Spridning av bostäder i kommunen, bygg där det inte byggts förut. 

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 

Lövstabruk: 100 bostäder 

Vendel: 100 bostäder 

Karlholm: 100 bostäder 

Strömsberg: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Tierp växer ändå, hela kommunen ska tillgodoses. 

 

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: Tierps köping 
 

Kommentar från gruppen: Anläggningen ska ligga centralt och med goda transportmöjligheter. 
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3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Skärplinge 

 

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. 

Skärplinge: 1 

Söderfors: 1 

Tobo: 1 
 

Kommentar från gruppen: Där det redan finns industrimark. 

 

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. De ersätter industrin i Skärplinge mot kontor, service 

och tjänstearbeten i Mehedeby. 

 

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 3 - Mehedeby 
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Grupp 4 

 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Mehedeby: 100 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 

Söderfors: 100 bostäder 

Karlholm: 100 bostäder 
 

Kommentarer från gruppen: Det är viktigt med bostäder vid tåget. Det är viss oenighet i 

gruppen, någon vill ha två klossar i Mehedeby, någon vill ha bostäder i Hållnäs eller Skärplinge. 

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Månkarbo: 100 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 

Örbyhus: 100 

Tobo: 100 
 

Kommentar från gruppen: Bygg nära stationen i Tobo. 

 

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 
 

Kommentar från gruppen: Knyta ihop anläggningen med Vegavallen och motocrossbana. 

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Örbyhus 
 

Kommentar från gruppen: Det går att ta sig dit med tåg. 

 

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

Vald plats: Örbyhus 

 

4. Arbetstillfällen 

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

Tierp: 1 

Skärplinge: 1 

Örbyhus: 1 
 

Kommentar från gruppen: Vill inte förstöra havet i Karlholm. Väljer Skärplinge för att ge 

arbetstillfällen i det området. Kan ge bättre kommunikation dit. 

 

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: Alla industrier genererar kontorsjobb ändå.  
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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. 
 

Kommentar från gruppen: Man väljer att bo i Mehedeby för att man vill ha grönområden. 

 

 
Resultat av klossövning grupp 4 - Mehedeby 

 

Grupp 5 

 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Mehedeby: 200 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 

Kyrkbyn: 100 bostäder 

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Karlholm: 100 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 

Kyrkbyn: 100 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 behåller de tre befintliga simhallarna. 
 

Kommentar från gruppen: Det går att åka till Gävle eller Uppsala för att besöka ett större bad. 

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierp 
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3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tobo 

 

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

Vald plats: Örbyhus 

 

4. Arbetstillfällen 

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

Söderfors: 2 

Mehedeby: 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 industrin i Mehedeby mot kontor, service och tjänstearbeten i 

Mehedeby 
 

Kommentar från gruppen: Det är bra för miljön om alla industrier finns begränsade till en plats.  

 

5. Bevarande eller exploatering 

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

Gruppen väljer att ersätta naturområdet med 100 bostäder. 

 

Kommentar från gruppen: Det finns redan många grönområden. Det är lite negativt att ta bort 

grönområden, men gruppen menar att man måste se framåt och ha visioner.  

 

 
Resultat av klossövning grupp 5 - Mehedeby 
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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 


