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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 Örbyhus, i 

Örbyhus skola, den 25 september klockan 18.30–20.30. På mötet närvarade totalt 49 personer, av 

dessa var 5 tjänstepersoner, 10 politiker och 34 medborgare. Medborgarna delades in i fyra 

grupper. I varje grupp fanns två politiker, av dessa var en samtalsledare och en sekreterare.  
 

Medborgardialogen inleddes med att beredningens 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 två 

politiker, av dessa var 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 

- Det är viktigt med mötesplatser i samhället, till exempel parker och fritidsanläggningar 

- Det måste finnas bostäder för alla åldrar, även äldreboenden 

- Fungerande sjukvård i kommunen 

- En hållbar matproduktion, det är viktigt att ha god krisberedskap 

- Lokal energiproduktion 

- Bilparkeringar 
 

Grupp 2 

- Kommunikationerna är mycket viktiga, både tåg och bussar. Det behövs fler busslinjer 

genom kommunen som inte kräver byten. Det bör finnas bussar av mindre storlekar, som är 

anpassade för antalet passagerare längs respektive linje.  

- Det skulle behövas bilpooler i kommunens samtliga orter 

- Kommunens samtliga skolor bör behållas så att skolbarnen inte behöver transporteras fram 

och tillbaks i kommunen 

- Antalet förskolor i kommunen behöver utvecklas i takt med befolkningsökningen 

- En hållbar mathållning i kommunen med närproducerade produkter 

- En hållbar avfallshantering, som ständigt utvecklas. Det kan vara svårt att ta sig till Gatmot, 

därför skulle det vara bra med en återvinningsbuss som på anrop kommer och hämtar avfall.  

- En kommun med attraktiva boendemiljöer som kan erbjuda något som storstäderna inte kan  
 

Grupp 3 

- Satsa på barn och ungdomar - det ska vara en bra, trygg och inspirerande miljö. Det finns 

mycket bra strukturer idag, kan behövas extra fokus på barn och unga redan tidigt - social 

hållbarhet. 

- Äldreboenden behöver vi satsa på, får gärna vara hos oss i Örbyhus, men det kan vara var 

som helst i kommunen. 
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- Bra kollektivtrafik, så vi inte blir bilberoende.  

- Bra cykelvägar. En gång- och cykelbana runt Gyllby-Upplanda. Gång- och cykelbana runt 

skola-stationen behöver bli tydligare. 

- Attraktivare och mer estetiskt tilltalande miljöer, framför allt vid centrum. 
 

Grupp 4   

- En kommun där man satsar på miljön 

- Trygga orter där människor trivs 

- Bra skolor och bra vård, vilket i sin tur kommer leda till ökad inflyttning till kommunen 

- Tilltro till kommunens mindre orter och satsningar även här. Möjliggöra för butiker, service 

och arbetstillfällen på alla orter, det är en viktig förutsättning för att få orterna att växa.  

- Goda pendlarmöjligheter är viktigt 

- Ett starkt näringsliv - fler arbetstillfällen i kommunen leder till att fler flyttar hit 

- Ett vårdcentrum i Örbyhus 
 

Grupp 5  

- Satsa på kransorterna och inte bara centralorten, annars dör de ut. 

- Satsa på småföretagande. Om alla arbeten är på en stor industri och denna går i konkurs kan 

hela orten dö. Därför måste man underlätta för småföretagande i kommunen. 

- Det ska finnas bra skola, vård och omsorg i kommunen 

- Kommunen har väldigt bra kollektivtrafik som vi måste fortsätta satsa på 

- Kommunens offentliga platser ska vara trygga och säkra 

- Ta hand om kommunens grönområden 
 

Grupp 7 (det fanns ingen grupp 6)   

- Underhålla och ta tillvara på det som finns 

- Bevara kommunens natur- och kulturvärden 

- Kommunens infrastruktur behöver underhållas och förbättras 

- Bygg ut Tierp arena 

- Upptåget är väldigt viktigt för kommunen 

- Bra skolor! 

- Kommunen behöver satsa på bostäder och skola för att få tillväxt 

- Kommunen ska vara företagarvänlig 

- Bra äldreboenden!  

 

Vad vill du ska känneteckna Tierps kommun om 30 år? 

Grupp 1 

- Kommunen ska ha tagit hand om och bevarat natur och vattendrag 

- Det rika kulturarvet, vallonbruken, Vendeltiden, slottet etc. Näringen och infrastrukturen 

kring kommunens historia och historiska platser behöver utvecklas, till exempel med 

informationstavlor, turistinformation och fik. 

- Något symboliskt som representerar Tierp, liksom eken längs E4:an eller Dragon gate. 

Skulle kunna vara ett stort brunnslock som det står Tierp på. 

- Förarlösa hyrbilar 

- Luckra upp strandskyddet, det är viktigt att möjliggöra attraktiva bostäder och bevara fisket 
 

Grupp 2 

- En hållbar kommun 

- Värna om och behåll de vattendrag som finns i kommunen, liksom grundvattentillgångarna. 

- En kommun som är bra för äldre. Det behövs fler alternativa boendeformer för äldre, där 

man kan bo med stöd av personal utan att det är ett klassiskt vårdboende. 
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Grupp 3 

- Vackra och trygga miljöer 

- Bevarad och skyddad natur - tillgängliga reservat 

- Jämlika satsningar på alla orter 

- Tierp är inte en stad - satsa på mindre orter och landsbygd 

- Bebyggelse anpassas till naturvärden 

- Vackra och välkomnande entréer 
 

Grupp 4   

- Havet och Hållnäskusten. Bygg en väg som sammanbinder alla fiskelägen så att man kan 

åka i en slinga och besöka samtliga. Idag måste man åka många omvägar.  

- Kommunen ska ha turistattraktioner och en starkare besöksnäring 

- Bra och effektiv pendling, fler hållplatser och billiga priser 

- Vindkraft 

- Mindre centralisering, satsa på alla orter och inte bara Tierps köping 
 

Grupp 5   

- En kommun som folk vill bo och verka i, där de yngre vill bo kvar 

- Vara en kommun i framkant när det kommer till miljö 

- Vackra grönområden och rekreation 

- En starkare besöksnäring och mer turism 

- Varierad bebyggelse 

- En kommun som är ett attraktivt val för uppsalabor att flytta till 

- Fungerande reningsverk 

- Att kommunen inte tillåtit gruvdrift 
 

Grupp 7 (det fanns ingen grupp 6)   

- Ta tillvara på kommunens mark 

- Möjliggör byggnation och bygg bostäder för alla 

- Alla orter ska blomstra, inte bara Tierp 

- Ta till vara på alla orters unika förutsättningar 

- Större företagarvänlighet 

- Rensa upp åar 

- Ge resurser till vandringsleder och rekreationsområden till exempel Vendelsjön och Florarna 

- Attraktiva centrummiljöer 

- Utbyggnad av affärsverksamhet 

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

Grupp 1 

- Massor med folk och arbetstillfällen! 

- Industrier 

- Hotell 

- Vendelbadet behöver utvecklas, en inomhusbassäng som är 25 meter och badhuset byggs 

ihop med idrottshallen. Även idrottshallen byggs ut och blir bättre tilltagen. 

- En gång- och cykelväg från Örbyhus till slottet 

- En levande torghandel med närproducerade varor 

- Eriks torg behöver piffas upp och det behövs en tydligare ingång/entré till badet. Mer växter 

och kanske kan torget glasas in?  

- Boule-bana 

- Äldreboende, det behöver byggas nytt eller byggas ut - Vendelgården är fullt 

- Sanering av växthuset mitt emot ICA, ordna kolonilotter där istället  

- Symboler för Örbyhus - tröskverk och en säng som anspelar på den tidigare sängfabriken 
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Grupp 2 

- Skogsområden med blandskog inom promenadavstånd från bostaden 

- En miljöcertifierad kommun med genomgripande hållbarhetstänk 

- Gräsytor omvandlas till ängsmarker 

- En kommun med förutsättningar för ett jämlikt företagande. Avsatt och planlagd mark för 

befintliga företag att växa och nya att etablera sig på. 

- Färdigplanerad och byggklar mark för bostäder. Det behöver finnas alternativ och olika 

typer av boendeformer i Örbyhus. 

- Utveckla Vendelsjön och Strömaren till besöksmål med bra badplatser 

- Bevara Florarna - ingen gruvdrift 
 

Grupp 3 

- En gång och cykelväg till slottet 

- En fördjupad översiktsplan (FÖP) för Örbyhus - visionstänk och helhetsgrepp 

- En vacker infart, det är viktigt med ett bra första intryck 

- Mångfald i befolkningen, det måste byggas en variation av bostäder 

- Värnade och bevarade grönytor 

- Å-rummet och sjöarna - tillgängliggöra vattenmiljöerna 

- Dagvattenrening 

- Läktare i idrottshallen 
 

Grupp 4   

- I Örbyhus centrum ska det finnas 100 % service inom alla områden; vårdcentral, apotek, 

BVC, fotvård, tandläkare etc.  

- Örbyhus behöver bli attraktivare - bygg en damm i centrum 

- En bättre utvecklad besöksnäring i och kring Örbyhus; slottet, Florarna och Vendelsjön. 

- Trygghetsboende för äldre. Det måste finnas möjlighet för äldre att lämna sina villor och 

frigöra dessa för barnfamiljer. 

- Flera gång- och cykelvägar, framför allt en gång-och cykelväg som knyter samman Örbyhus 

med Upplanda. 

- Utveckla friidrotts- och idrottsanläggningen 

- Vendelbadet blir renoverat 
 

Grupp 5  

- Örbyhus är en plats som folk vill flytta till 

- Ordnade grönområden med stigar, cykelvägar och bra belysning 

- Ett attraktivare centrum som är en samlingsplats/mötesplats där det finns café 

- Ingen biltrafik i centrum 

- Mer bostäder av olika former 

- Bra skolor, det leder till att fler stannar kvar och fler väljer att flytta hit 

- Mer belysning på lekplatserna 

- Ta hand om och röj kring vattendragen 
 

Grupp 7 (det fanns ingen grupp 6)   

- Snyggare infart vid ”macken-korsningen” 

- Snyggt centrum 

- Det ska vara tryggt att bo i Örbyhus 

- Cykelvägar till slottet och till Upplanda 

- Bevara och tillgängliggörande av naturvärden 

- Mötesplatser 

- Sporthallen får läktare 

- Hyresbostäder ska finnas 

- Miljötänk och delaktighet från de yngre invånarna 
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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 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 

Mehedeby: 100 bostäder 

Örbyhus: 200 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 

Vendel (Husby/nya E4:an): 100 bostäder 
 

Kommentarer från gruppen: Bygg bostäder i Mehedeby för att kunna behålla affären och i 

Skärplinge för arbetstillfällen. Vendel/Husby/E4:an, där kan bostäder skapa ett attraktivt 

område/landmärke. 

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Hållnäs (Fagerviken): 100 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 

Tobo: 100 bostäder 

Lövstabruk: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Tierp växer när alla de andra orterna gör det. Fagerviken erbjuder en 

vacker miljö. Tobo för närheten till järnvägen. Lövstabruk för att få igång en skola. 

 

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: Badet i Örbyhus kom till vid kommunsammanslagningen för att något 

skulle finnas kvar och för att inte allt skulle centraliseras till Tierps köping. 

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierps köping 
 

Kommentar från gruppen: Bra att den ligger centralt för skolor/barn.  
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3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Örbyhus 
 

Kommentar från gruppen: Självklart på hemmaplan! 

 

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

Vald plats: Tierps köping  
 

Kommentar från gruppen: Tierps köping, är centralt, nära och lätt att ta sig till.  

 

4. Arbetstillfällen 

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

Örbyhus: 2 

Söderfors: 1 
 

Kommentar från gruppen: Söderfors, eftersom att marken redan är redo för industriell 

verksamhet. Industrierna i Örbyhus får inte hamna i samhället, det är bättre att de hamnar mellan 

Tobo och Örbyhus. 

 

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: Antalet arbetstillfällen är det viktigaste.  

 

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 - Örbyhus 
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Grupp 2 

 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Örbyhus: 200 bostäder 

Mehedeby: 100 bostäder 

Tobo (nära järnvägen): 100 bostäder 
 

Kommentarer från gruppen: Självklart bostäder i Örbyhus, det är nära till ”stan”. Tobo är också 

bra, men då måste det byggas stationsnära. Bostäder till Tierp för att öka kundunderlag för 

handeln i centralorten. Mehedeby har bra anknytningar till Gävle och fin natur. Gruppen 

konstaterade att alla bostäder placerades efter järnvägen.  

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Månkarbo: 100 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 

Söderfors: 100 bostäder 

Vendel: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Inför dessa klossar vill gruppen lämna järnvägsstråket och titta på 

andra kommunikationer och orter för att befolkningsunderlaget ska bli stort nog för att rädda 

skolorna. Gruppen överväger Hållnäs då det är vackert och skulle vara bra för skolan, men det 

blir för avlägset. Söderfors får en kloss, där finns jobben. Tierps köping får en kloss till, här finns 

servicen. Skärplinge får en kloss, ganska bra service, finns skola och närhet till havet. Vendel 

och Månkarbo får varsin kloss. Gruppen konstaterar att de bygger två ”centrum”, Tierp och 

Örbyhus.    

 

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 viktigt med närheten ur folkhälsosynpunkt. De ska vara nära 

för de äldre och för barnen och skolorna som ska lära sig simma.  

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierps köping 
 

Kommentar från gruppen: Lätt att nå med tåget. 

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning i en valfri ort 

Vald plats: Örbyhus 
 

Kommentar från gruppen: Gruppen tycker det är överflödigt med två hallar. Överväger 

Lövstabruk, men vill inte första miljön. Placerar klossen motvilligt i Örbyhus. 

 

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

Vald plats: Tierps köping  
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4. Arbetstillfällen 

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

Tierp: 1 

Tobo: 1 

Örbyhus: 1 
 

Kommentar från gruppen: Bör placeras efter järnvägen, annars genererar industrierna massor 

med biltrafik. Bra för ”lilla” Tobo att få något som hjälper tillväxten.  

 

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: Hundra arbetstillfällen är för mycket att ge upp. 

 

5. Bevarande eller exploatering 

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

Gruppen väljer att bevara naturområdet. 
 

Kommentar från gruppen: Naturområdet ska bevaras. 

 

 
Resultat av klossövning grupp 2 - Örbyhus 
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Grupp 3 

 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Örbyhus: 200 bostäder 

Tobo: 100 bostäder 

Mehedeby: 100 bostäder 

Vendel: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Det byggs redan så mycket i Tierps köping, därför behövs det inte 

läggas klossar där. Viktigt att bostäderna placeras längs med järnvägen för att minska 

bilberoendet. 100 bostäder till Vendel för att kunna bevara skolan. 

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 

Tobo: 100 bostäder 

Karlholm: 100 bostäder 

Mehedeby: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Det finns mycket tom mark nära järnvägen i Tobo och Örbyhus. Fler 

kommer vilja bygga i Karlholm, främja båttrafiken. I Söderfors finns redan tomma bostäder och 

översvämningsrisk.  

 

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: Det ska satsas på hela kommunen. 

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Örbyhus 
 

Kommentar från gruppen: Givetvis Örbyhus, Tierp har redan så mycket bra. Tierp kan vara 

närmare för alla, men Örbyhus ligger ändå rätt bra med järnvägen.  

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierps köping 
 

Kommentar från gruppen: Bättre närhet för folk från Söderfors, Skärplinge, Karlholm etc. 

 

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

Vald plats: Örbyhus 
 

Kommentar från gruppen: Man måste vara patriotisk. Den kan nyttjas av Örbyhus, Tobo och 

Vendel. 

 

4. Arbetstillfällen 

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

Örbyhus: 1 

Vendel: 1 

Skärplinge: 1 
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Kommentar från gruppen: Finns mark i Örbyhus och det finns redan industribyggnader i Vendel. 

Söderfors har redan så många industrier. Eventuellt till Karlholm, men blev Skärplinge.  

 

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 industrierna. 
 

Kommentar från gruppen: Antalet arbetstillfällen är det viktigaste. 

 

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 - Örbyhus 
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Grupp 4 

 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Örbyhus: 300 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 

Tierp (Kyrkbyn): 100 bostäder 
 

Kommentarer från gruppen: Finns ett stort behov av bostadsbebyggelse i Örbyhus och här finns 

goda pendlingsmöjligheter. Gruppen överväger och diskuterar Söderfors och Karlholm, men 

beslutar att även om det är vackert där så är kommunikationerna för dåliga. Skärplinge kan växa 

och sammanbinda kusten och har potential med tanke på Forsmark. Det är ingen idé att bygga 

nya bostäder i orter där det saknas efterfrågan. 

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Tierp (Strömsberg/Tolfta): 200 bostäder 

Hållnäs (Fagerviken och Fågelsundet): 200 bostäder 

Söderfors: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Tierp, Tolfta och Strömsberg kan växa ihop. Alla vill inte bo i Tierp, 

så de mindre orterna och landsbygden måste också få växa, men bygger man många bostäder så 

måste även service och skola etc. följa med. Många vill bo på kusten, det är attraktiva 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: Då får fler invånare nära till en bassäng.  

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Örbyhus 
 

Kommentar från gruppen: Vi måste satsa på orten! I Örbyhus finns alla förutsättningar, kan 

samordnas med bad, idrottsanläggningar, rinken etc.   

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Lövstabruk  
 

Kommentar från gruppen: En sommaranläggning. Här finns redan ”Pettsson-huset”.  

 

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

Vald plats: Lövstabruk 
 

Kommentar från gruppen: Örbyhus har redan så mycket, utveckla Lövstabruk istället.  

 

4. Arbetstillfällen 

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

Karlholm: 1 

Skärplinge: 1 

Hållnäs (Vavd): 1 
 

Kommentar från gruppen: I Örbyhus finns bra mark. I Karlholm kommer det byggas många 

bostäder, så där behövs också arbeten. I Hållnäs för att folk ska kunna bo kvar. 
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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 klossarna. 

 

5. Bevarande eller exploatering 

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

Gruppen väljer att bevara grönområdet. 
 

Kommentar från gruppen: Det är viktigt att bevara naturen och rekreationsmöjligheterna för att 

vara en attraktiv kommun. Vi ska inte bli en stad.  

 

 
Resultat av klossövning grupp 4 – Örbyhus 
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Grupp 5 

 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Örbyhus: 200 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 

Strömsberg-Västland efter Tämnarån: 100 bostäder 

Söderfors: 100 bostäder 
 

Kommentarer från gruppen: Örbyhus har bra kommunikationsmöjligheter, därför 200 bostäder 

här. Skärplinge har bra kommunikationer tack vara 76:an, nära till Forsmark, Tierp, Hållnäs etc. 

Söderfors har fina miljöer och närhet till Dalälven, här kan också turismen utvecklas.  

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Örbyhus: 300 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 

Månkarbo: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Örbyhus eftersom det är så nära till tåget. En kloss till på Skärplinge, 

fördelen av att vara nära Forsmark, kanske Gävlebor skulle kunna tänka sig att flytta dit. 

Månkarbo har nära till E4:an och bra rekreationsmöjligheter.     

 

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: Så att fler invånare ska ha nära till en bassäng.  

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierps köping 
 

Kommentar från gruppen: Det är kommunens centralort.   

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Örbyhus 
 

Kommentar från gruppen: Samhället växer.  

 

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

Vald plats: Tierps köping 
 

Kommentar från gruppen: Bättre med centralorten. 

 

4. Arbetstillfällen 

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

Örbyhus: 1 

Tobo: 1 

Tierp: 1 
 

Kommentar från gruppen: Samtliga orter har goda pendlingsmöjligheter. 
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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 kloss. Den svarta klossen, industrin, i Tobo tas bort. En vit kloss 

med kontor, service och tjänstearbeten placeras i Örbyhus. Örbyhus har en svart och en vit kloss. 

 

5. Bevarande eller exploatering 

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

Gruppen väljer att bevara grönområdet. 
 

Kommentar från gruppen: Det är viktigt för orten att grönområdena blir kvar.   

 

 
Resultat av klossövning grupp 5 – Örbyhus 
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Grupp 7 (det fanns inte någon grupp 6) 

 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Örbyhus: 200 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 

Mehedeby: 100 bostäder 

Månkarbo: 100 bostäder 
 

Kommentarer från gruppen: Service behöver byggas ut, framför allt i Örbyhus. Gruppen 

diskuterade Lövstabruk men konstaterar att det är för långt ifrån allt.  

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Tierp: 200 bostäder 

Karlholm: 100 bostäder 

Söderfors: 100 bostäder 

Tobo: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Ett område med potential att bli ett attraktivt samhälle är 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.  
 

Kommentarer från gruppen: Det är viktigt med simundervisning för skolbarn och badhusen är 

fina mötesplatser i orterna.   

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierps köping 
 

Kommentar från gruppen: Där befolkningen är störst är det mest logiskt.    

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Örbyhus 

 

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

Vald plats: Tierps köping 
 

Kommentar från gruppen: Den mest centrala platsen och de är närmast för flest invånare. 

 

4. Arbetstillfällen 

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

Örbyhus: 1 

Skärplinge: 1 

Tobo: 1 
 

Kommentar från gruppen: Bra att placera arbetsplatser i orter med järnvägsstationer, lättare för 

pendlande arbetare.  

 

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 Örbyhus mot kontor, service och tjänstearbeten i Örbyhus.  
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5. Bevarande eller exploatering 

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

Gruppen väljer att bevara grönområdet. 

 

 
Resultat av klossövning grupp 7 – Örbyhus 
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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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