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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 Söderfors, i 

Parkhallen, den 18 september klockan 18.30–20.30. På mötet närvarade totalt 88 personer, av 

dessa var 4 tjänstepersoner, 11 politiker och 73 medborgare. Medborgarna delades in i mindre 

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. 

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.  

 

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. 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 

- Bostäder för äldre och trygghetsboenden på orterna är viktigt 

- Satsa även på de mindre orterna i kommunen 

- Parker anses misskötas idag, det behöver visas större hänsyn till dessa 

- Levande bruk - med satsning på de industrier som finns 

- Transporter ska fungera väl med goda buss- och tågförbindelser 

- Nytt sjukhus i Tierp 

- Bättre samarbete mellan region och kommun  

 

Grupp 2 

- Allt ska inte centraliseras till Tierps köping. Idag satsas det för mycket i köpingen och för 

lite på övriga orter.  

- Möjliggöra för äldre att kunna bo kvar på den plats där de valt att levt sina liv  

- Arbetstillfällen är viktigt 

- En vision om att behålla och locka tillräckligt med skattebetalare 

- Året-runt-service ska prioriteras, även om många permanenta hus blir fritidsboenden.  

- Fungerande gymnasieskolor - ungdomar ska trivas och vilja vara kvar 

- Vårda och röja grönkorridorer bättre än idag 

 

Grupp 3 

- Satsa på kransorterna och inte bara Tierps köping, till exempel genom att inte enbart placera 

verksamheter i köpingen. Kommunal service behövs i Söderfors, inte bara i köpingen. 

- Laddstationer för bil är en viktig aspekt för hållbarhet 

- Utveckla kommunikationer till Gävle, många arbetar på annan ort 

- Satsa på ungdomsverksamheter, till exempel en ny idrottshall 
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- Det är viktigt att alla mindre orter har äldreboenden, det gynnar flyttkedjan och leder till 

plats för barnfamiljer. Det ger även en attraktivitet.  

- Det är bra om det finns distriktssköterskor och service i närheten 

- Mindre orter behöver göras mer attraktiva för bland annat pensionärer 

- Skapa fler arbetstillfällen 

- Skapa bra skolor och förskolor 

- Nytt område att dumpa massor på som sedan nyttja till utfyllnad av tomter. Ta tillvara på 

dessa massor lokalt.  

 

Grupp 4 

- Det ska satsas på alla orter, inte bara på Tierps köping. Till exempel när det gäller äldrevård, 

skolor och invandring.  

- Det är viktigt med utvecklad kommunikation 

- Möjliggöra byggande i större utsträckning, det är svårt att hitta lägenhet om man vill sälja 

sitt hus.  

- Utvecklad offentlig service, till exempel distriktsköterska och tandläkare 

- Trafiksäkerheten behöver prioriteras mer än idag 

 

Grupp 5 

- Det är viktigt med en lyhördhet till kommunens invånare 

- Satsa på hela kommunen 

- Kommunikationer är en betydande faktor 

- Inse vikten av lika skolor för hela kommunens barn och ungdomar 

- Ett starkt företagsklimat och lätt att etablera sig 

- Bostäder är viktigt. Försöka locka fler att även bosätta sig inom kommunen, inte ”bara” 

arbeta här.  

- Inte centralisera äldreomsorgen. Det ska finnas möjlighet att bo nära sina anhöriga.  

- Satsa på turism, till exempel vid Dalälven 

 

Grupp 6 

- Det är viktigt att boendemöjligheter finns 

- Ta tillvara på och utveckla trivsamma miljöer 

- Goda kommunikationsmöjligheter 

- Det ska erbjudas fysisk aktivitet 

- Arbetstillfällen är en viktig faktor som underlag för service m.m.  

- Effektivt nyttjande av lokaler 

- Värna om industrier som finns inom kommunen 

- Service som affärer och bensinstation är viktigt  

- Räddningstjänst är viktigt 

- Satsa på turism 

- Bra väghållning 

- Att utveckla cykelvägar är viktigt för hållbarhet 

 

Grupp 7 

- Ökad befolkningstillväxt är viktigt för kommunens utveckling 

- Ökat antal boenden behöver prioriteras. Trygghetsboenden och hyresrätter, samt att tomter 

vid strandnära lägen bör möjliggöras.  

- Ökad turism och service 

- Det bör satsas på att, så gott det går, säkerställa arbetstillfällen för framtiden. Utbildning har 

en viktig roll för att kunna försörja med arbetskraft. 
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Vad vill du ska känneteckna Tierps kommun om 30 år? 

Grupp 1 

- Bra skola och barnomsorg 

- God äldrevård 

- Hänsyn till naturvärden 

- Utvecklad kollektivtrafik 

- Att fiskar ska kunna ta sig ändå upp i Dalälven, kraftverken för med sig turister 

- Enklare strandskyddsregler för att kunna bosätta sig i attraktiva områden 

 

Grupp 2 

- Bruken ska vara levande och ”satta” på kartan. Tierps kommun ska kännetecknas som en 

turistkommun - kustkommun. Till exempel är Tierps Arena bra för kommunen, mer sådant.  

- Ett starkt föreningsliv bör prioriteras 

- Tierps kommun kan erbjuda mer tid till fritidsintressen  

- Mer prisvärda boenden och olika boendeformer 

- Arbetstillfällen ska behållas – det är viktigt för tillväxten och som underlag för bostäder 

 

Grupp 3 

- Det måste upplevas snyggt och attraktivt i omgivande miljöer. Ta hand om till exempel 

parker bättre än vad som sker idag.  

- Utveckla en turistvänlig kommun. Nyttja älven bättre för turism, med förslagsvis nya 

badplatser.  

- Ta tillvara på strandlinjen för rekreation eller gång- och cykelväg till allmänheten 

- Upprustning av de mindre orterna 

- Möjliggöra bebyggelse i strandnära lägen - det ökar attraktiviteten och inflyttningen 

- Länsgränsen har blivit en för stor barriär, bättre samarbete över gränsen skulle gynna.  

 

Grupp 4 

- Vacker miljö 

- Kommunen borde föra dialog med föreningar så att tätortsnära miljöer kan förbättras 

 

Grupp 5 

- Viktigt att arbeta för att medborgarna kan bo kvar i olika stadier av livet 

- Goda kommunikationsmöjligheter är viktigt, till exempel busslinje mellan Söderfors – 

Finnböle – Gävle. Det skulle öppna upp för en större arbetspendling.  

- Ha ett bra miljö-tänk 

- Bättre arbete med att röja sly och vårda miljöer 

- Vandringsleder saknas idag 

- Cykelväg till Tierp, cykelväg på den gamla järnvägen  

- ”Byggnation, utveckling och föryngring” 

- Satsa på sjukvården och på det viset ”avlasta” Uppsala 

- Bättre skyltning om orter och för turism 

 

Grupp 6 

- Ett tydligt miljötänk är viktigt 

- Skapa boenden i attraktiva miljöer 

- Hänsyn bör tas till naturområden 

- Arbete och skola är viktiga faktorer för tillväxt och underlag 

- Det bör satsas på hela kommunen för att ta tillvara på alla förutsättningar som finns 

- Utveckla strategiska kommunikationer för att känna en större närhet, till exempel vid E4an  

- Värna om att bevara samhällsservice och det som finns 

- Boenden för alla stadier i livet bör eftersträvas 
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Grupp 7 

- Det ska vara en attraktiv kommun 

- Gott om arbetstillfällen ska kunna erbjudas 

- Skolor ska utvecklas och vara kvalitativa från grundskola till gymnasium 

- Attraktiv bebyggelse för att få ökat invånarantal och skatteintäkter 

- Hela kommunen ska tas tillvara 

- Ta tillvara på de vattenområden som finns, genom bland annat bebyggelse på vissa områden.  

 

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

Grupp 1 

- Värna om att behålla de arbetstillfällen som finns kvar  

- Bygga fler bostäder för 55+ 

- Sanitetstoaletter för båtar 

- Anordna båtplatser vid Dalälven 

- Möjliggöra att ta båten förbi kraftverken 

- Bättre idrottsanläggningar för ungdomar 

- Bussförbindelse till Finnböle 

- Söderfors ska fungera bra och strategiskt för pendling   

 

Grupp 2 

- Utvecklad gästbrygga och naturbad 

- Attraktiv naturmiljö och goda förutsättningar för fiske 

- Välkomnande och vackert när man kommer in i Söderfors. Mer öppna landskap. ”Ankaret” 

är entrén till orten.  

- Bättre och mer utvecklad service 

- Skapa förutsättningar för boende på orten att träffas - mötesplatser  

- Ett starkt föreningsliv och tydligt levande centrum 

- Social gemenskap 

- Det ska vara trivsamt på orten och kännas värt att pendla till arbete  

- Behovsanpassad kollektivtrafik 

- Fler tåg till Gävle 

- Attraktiv närmiljö 

 

Grupp 3 

- Det ska kännas som en plats man vill bo på med anledning av den vackra miljön  

- Goda pendlingsmöjligheter och även arbetstillfällen på orten  

- En utvecklad service och kommunikationer  

- Tänka utanför boxen när det gäller kommunikationer – hitta nya sätt 

- Attraktivitet på flera olika stadier 

- Skola och förskola är viktigt för att ge möjligheter för yngre och barnfamiljer att bo och leva 

på platsen 

- Bandybanan är djupt förankrat med platsen och behöver leva vidare 

- En idrottshall i Söderfors 

 

Grupp 4 

- Vacker miljö och barnvänligt 

- Campingen bör kunna utvecklas 

- Bandybanan är kulturhistoriskt förankrat i orten 

- Ett stort engagemang och ideella krafter 

- Något alternativ till Hällbacka?    
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Grupp 5 

- Det bör utvecklas och erbjudas naturupplevelser i mycket större utsträckning 

- Informationsskyltar för attraktivitet 

- Parken i Söderfors bör underhållas betydligt bättre. Den är vackert om det rensar och sköts, 

det är bland annat en förutsättning för att campingen ska kunna bedrivas vidare.  

- En större satsning på fiske – kan kommunen ta över på något sätt? Hjällsjön kan utvecklas. 

Kommunen kan vara ett stöd till fiskeföreningen, för visioner och utveckling.  

- Idrottsplatsen och bandybanan bör bevaras och spolas under vintern 

- En större idrottshall - i huvudsak för barn och unga 

- En mer utvecklas ungdomsgård 

- Tomter finns, men inte några vettiga lägenheter om man vill flytta till något mindre 

- Möjliggöra för boende vid älven eftersom att det är attraktivt 

- Det behövs starta flyttkedjor  

- Alla små lantbruk och byar även runt Söderfors behövs, landsbygden ska inte avbefolkas.  

 

Grupp 6 

- Båtplatser och sjöleder bör utvecklas 

- Bandybanan är viktig för orten 

- Det ska finnas goda förutsättningar för fritidsaktiviteter 

- Campingen har en stor betydelse för samhället 

- Bibliotek är viktigt, framför allt för barn och ungdomar 

- Underhåll miljön så att det känns städat 

- Utveckla badplatser 

- Viktigt med äldreboenden och att flyttkedjor kommer igång 

- Skolgårdar och lekplatser behöver förnyas 

- Skapa trygga utomhusmiljöer att vistas i 

- Cykelväg till Tierp 

- Prioritera hälsan, genom till exempel ett förbättrat gym och andra fritidsaktiviteter 

- Möjliggör ny typ av service i takt med samhällsutvecklingen – teknologiskt 

 

Grupp 7 

- Fokus på att säkerställa invånarantalet 

- Det behöver skapas attraktiva boenden; hyresrätter, egna hem och trygghetsboenden 

- En högre sysselsättning inom alla kategorier, det behöver skapas enkla arbeten 

- Fritidsaktiviteter i kommunens regi är viktigt 

- Utveckla fiske, bad och camping 

- Satsa på friluftslivet 

- Möjliggöra för företagshotell 

- Söderfors är attraktivt för barnfamiljer med bra grundskola och fritidsaktiveter 
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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 

Söderfors: 200 

Tierp: 200 

Tobo: 100 
 

Kommentar från gruppen: Gruppen flyttade en kloss från Bäcklösen till Söderfors. 

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Örbyhus: 100 

Mehedeby: 100 

Karlholm: 100 

Skärplinge: 100 

Tierp: 100 

 

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 

 

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: Tierp 
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4. Arbetstillfällen 

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

Mehedeby:1 

Söderfors: 1 

Örbyhus: 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 industri-kloss. Industrin i Mehedeby byts ut 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 1 - Söderfors 
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Grupp 2 

 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Mehedeby: 100 bostäder 

Söderfors: 100 bostäder 

Lövstabruk: 100 bostäder 

Hållnäs: 100 bostäder 

Tobo: 100 bostäder 
 

Kommentarer från gruppen: Söderfors behöver fler invånare. Mehedeby har bra pendlings-

möjligheter. I Lövstabruk behövs fler för att bevara bruken. I Hållnäs på grund av närheten till 

havet. Tobo har bra kommunikationer.  

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Söderfors: 100 bostäder 

Karlholm: 100 bostäder 

Hållnäs: 100 bostäder 

Vendel: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Tierp fungerar som en knutpunkt med bussförbindelser etc. Järnvägen 

har stor betydelse. Bostäder placeras i Hållnäs och Karlholm till förmån för turism. Vendel har 

närheten till Uppsala och är en kulturbygd.  

 

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 bra med spridning och närheten för fler människor.  

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierps köping 
 

Kommentar från gruppen: Det är kommunens knutpunkt.  

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Söderfors.  
 

Kommentar från gruppen: För att behålla ortens föreningsliv.  

 

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 

Skärplinge: 1 

Örbyhus: 1 
 

Kommentar från gruppen: Söderfors valdes på grund av brukssamhället, har redan idag 

bullerverksamhet och områden att exploatera kring. Skärplinge är attraktivt för orterna runt 

omkring och ger fler arbetstillfällen i området. Örbyhus har god 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 byta ut en industri-kloss. Industrin i Skärplinge byts ut mot kontor, service 

och tjänstearbeten i Tierp.  
 

Kommentar från gruppen: Detta för att utveckla tätorten och samhällsservicen.  

 

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 - Söderfors 
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Grupp 3 

 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Mehedeby: 200 bostäder 

Söderfors: 100 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 

Lövstabruk: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Gruppen funderade över om det finns tillräcklig el-försörjning m.m. 

för att placera bostäder över hela kommunen. Mehedeby har fördel av att ligga närmare Gävle. 

Även Örbyhus har bra kommunikationer, främst järnvägen. Söderfors behöver bostäder då det 

finns arbetstillfällen, men en liten inflyttning idag.  

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Söderfors: 100 bostäder 

Tierp: 200 bostäder 

Kyrkbyn: 100 bostäder 

Edvalla: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Tierps köping anses vara en stark centralort. I övrigt behövs 

bostäderna spridas ut i kommunen. Tierp och Kyrkbyn kan växa ihop.  

 

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 mindre simhallarna.  
 

Kommentar från gruppen: Bra kommunikationer löser det, ta hand om de som finns.  

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierps köping 
 

Kommentar från gruppen: Det är bra kommunikationer till Tierp. Bygg ihop den med Möbeln. 

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Skärplinge.  
 

Kommentar från gruppen: Bra lokalisering med turister under sommaren.  

 

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 

Mehedeby: 1 

Karlholm: 1 
 

Kommentar från gruppen: I Söderfors finns historia av industriverksamhet. Mehedeby har bra 

kommunikationer. Karlholm har fördelen med transporter via havet, och blev av med 

arbetstillfällen när Karlit-fabriken stängde.  
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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. 

 

5. Bevarande eller exploatering 

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

Gruppen väljer att bygga 100 nya bostäder.  
 

Kommentar från gruppen: Eftersom plats finns. Det finns andra naturområden.  

 

 
Resultat av klossövning grupp 3 - Söderfors 
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Grupp 4 

 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Söderfors: 100 bostäder 

Tobo: 100 bostäder 

Mehedeby: 100 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 
 

Kommentarer från gruppen: Gruppen diskuterar järnvägens betydelse, den spelar stor roll vid 

placeringen. Skärplinge ges en kloss för att främja Hållnäshalvön. Söderfors saknar bostäder.  

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Söderfors: 100 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 

Månkarbo: 100 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Lövstabruk: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Örbyhus har bra kommunikation till Uppsala. Det är ganska nära från 

Månkarbo till Uppsala. Tierps köping behöver växa, likaså Lövstabruk. Söderfors behöver ännu 

fler 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 väljer att behålla de tre befintliga mindre simhallarna.  
 

Kommentar från gruppen: Bättre att fler mindre simhallar är kvar och att utveckla kransorterna.  

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierp 
 

Kommentar från gruppen: Det är centralt i kommunen med ungefär lika långt från alla mindre 

orter. Finns störst underlag i Tierps köping, ser en logik i det.  

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Söderfors 
 

Kommentar från gruppen: ”Får vi bara äldreboenden hit så får de andra ligga var som helst.”  

 

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

Vald plats: Söderfors.  
 

Kommentar från gruppen: Tänker på barnen i orten. Det är viss oenighet i gruppen. 

 

4. Arbetstillfällen 

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

Söderfors: 2 

Örbyhus: 1 
 

Kommentar från gruppen: Det finns naturliga områden i Söderfors. Örbyhus på grund av att det 

är en gammal industriort.  
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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 av klossarna. 
 

Kommentar från gruppen: Alla industrier genererar kontorsjobb ändå.  

 

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 beror på vilken plats. Till exempel skulle de inte vilja bebygga 

Engelska parken, men Kohagen skulle vara okej att bebygga. 

 

 
Resultat av klossövning grupp 4 - Söderfors 
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Grupp 5 

 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Söderfors: 100 bostäder 

Mehedeby: 100 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Det är vansinnigt att bygga på åkermark. Örbyhus har tåget. 

Månkarbo har inte så naturliga platser att bygga på.  

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Vendel: 100 bostäder 

Karlholm: 100 bostäder 

Tobo: 100 bostäder 

Söderfors: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Det är miljömässigt positivt att bygga med närhet till upptåget - 

eventuellt dra om det? Det går samtidigt inte att endast bygga längs med järnvägen. Vendel anses 

vara fint att bygga vid.  

 

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 mindre simhallarna. 
 

Kommentar från gruppen: Vill ha tak över Söderforsbadet. 

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierp 
 

Kommentar från gruppen: Där finns störst underlag med barn och ungdomar. Centralt och 

enklast att nå från hela kommunen. Även utbyggda kommunikationer.  

 

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: 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: Karlholm har historiken och tillgång till havet. I Söderfors finns mark.  
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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 av klossarna. 
 

Kommentar från gruppen: Effekterna av 100 arbetstillfällen anses ge mer än 20 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: Trivsel är en viktig faktor.  

 

 
Resultat av klossövning grupp 5 - Söderfors 
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Grupp 6 

 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Söderfors: 100 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 

Mehedeby: 100 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 

Månkarbo: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Diskuteras att det är beroende på närhet till arbetstillfällen. Alla vill 

inte bo i en större ort. Det nämns att Tierps köping är en tillväxtmotor. Mehedeby upplevs 

avsides, men har trots allt naturen, järnvägen och närhet till Gävle. 

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Tierp: 200 bostäder 

Karlholm: 100 bostäder 

Lövstabruk: 100 bostäder 

Månkarbo: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Tierp har station och bussar som utgår ifrån köpingen, därför placeras 

två klossar där. Järnvägen lyfts fram som väldigt viktig, kanske även Tobo bör ha en kloss. 

Naturvärden diskuteras som en viktig faktor att ta hänsyn till. Samhällsutvecklingen att kunna 

jobba hemma öppnar för möjligheter. Att Tierp ligger centralt i kommunen är en viktig aspekt.   

 

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 mindre simhallarna. 
 

Kommentar från gruppen: Möjligheten för fler att ta sig till en simhall anses bättre.  

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Skärplinge 
 

Kommentar från gruppen: Det ligger ganska centralt i kommunen. Tierp har redan mycket, 

därför är det lämpligt att placera någon annanstans för att få en spridning. Kan ge positiva 

effekterna på orten där det placeras och få igång samhället.  

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Månkarbo 
 

Kommentar från gruppen: Det är nära E4an där många kör.  

 

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

Vald plats: Skärplinge  

 

4. Arbetstillfällen 

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

Söderfors: 1 

Tobo: 1 

Karlholm: 1 
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Kommentar från gruppen: Karlholm har historiken. Det krävs ett samspel med tillgång till 

bostäder. Tierp bör rimligtvis ha bra underlag.  

 

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 diskuteras att samhällsutvecklingen och efterfrågan på industrier i 

framtiden kan vara begränsad. Någon vill där av byta mot vita klossar för att dessa 20 

arbetstillfällen kan ge service och kanske vara mer långvariga arbeten ur den aspekten.  

 

5. Bevarande eller exploatering 

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

Gruppen väljer att byta naturområdet mot en gul kloss med 100 nya bostäder.  
 

Kommentar från gruppen: Efterfrågan på småhus är större, så länge inte området exploateras 

med högre byggnader. Det finns fler naturområden som kan bevaras.  

 

 
Resultat av klossövning grupp 6 - Söderfors 
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Grupp 7 

 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Söderfors: 200 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Karlholm: 100 bostäder 

Månkarbo: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Tågtrafiken beskrivs som viktig för pendling. Det krävs utveckling av 

skolor. Centralorten är viktig för service.  

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Tierp: 200 bostäder 

Söderfors: 100 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Service behövs centralt för att fortsätta utveckla kusten bland annat.  

 

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: Driftkostnader för tre simhallar är en negativ aspekt. Gruppen kan se 

fördelen med ett stort bad i centralorten med många faciliteter.  

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierp 
 

Kommentar från gruppen: Fördel att det ligger ganska centralt och ungefär lika tillgängligt från 

hela kommunen.  

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Söderfors 

 

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

Vald plats: Söderfors 

 

4. Arbetstillfällen 

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

Söderfors: 2 

Tobo: 1 
 

Kommentar från gruppen: Söderfors har möjligheter med redan industriell tradition och 

erfarenhet. El-försörjning är viktigt, vilket finns i orten. Tobo har också industriell mark.  

 

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. 
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Kommentar från gruppen: ”Det kommer inrymmas kontor i de svarta klossarna (industrierna) 

ändå”. Tjänsteföretag kommer inte behövas lika mycket, på grund av digitalisering. Se på till 

exempel banker, där inte många kontor finns kvar idag.  

 

5. Bevarande eller exploatering 

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

Gruppen väljer att behålla naturområdet.  
 

Kommentar från gruppen: Det är mest miljövänligt att låta de gröna värdena vara kvar. 

Samtidigt som det är dessa som är attraktiva. 

 

  
Resultat av klossövning grupp 7 - Söderfors 
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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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