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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 Tobo, i Folkets 

hus, den 21 oktober klockan 18.30–20.30. På mötet närvarade totalt 34 personer, av dessa var 5 

tjänstepersoner, 9 politiker och 20 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 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 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 

- Synlighet - kommunen behöver synas (till exempel Tierp arena) 

- En stark och fungerande infrastruktur, det ska vara lätt att förflytta sig. 

- El-försörjning till exempel genom solceller på kommunala byggnader. Det behövs fler 

laddstationer för el-bilar. Antalet el-bilar behöver öka.  

- Turistbyrå 

- Utveckla Florarna, olika bad i kommunen, bruken etc. 

- Behålla och bevara historien genom att lyfta fram kommunens fina natur- och kulturvärden.  

- I kommunen finns mycket att vara stolt över, i näringslivet finns många innovativa företag. 

- Utveckla besöksnäringen - gör ”business” av allt vi har att visa upp 

- Aktiva föreningar som håller musikarv och kultur levande är viktigt för hållbarheten 

 

Grupp 2 

- Helhetssyn - trygghet från vaggan till graven. Det måste vara bra vård, skola och omsorg. 

- Samverkan med korta beslutsvägar, medborgarna ska vara delaktiga. 

- Bättre kollektivtrafik, inte bara huvudstråken, det ökar tillgängligheten. 

- Söka samverkan i regionen och närområdet - vi ska inte isolera oss 

- Satsa på alla orterna, uppnå social hållbarhet. 

- Avgiftsfria kulturevenemang och naturupplevelser 
 

Grupp 3 

- Det är viktigt med bra kommunikationer, satsas mer på upptåget och fler bussturer. Det 

skulle kunna finnas små matarbussar till tågstationen. 

- Att kommunen kan behålla sjukvården och akutsjukvården i Tierps köping 

- Bättre fart på pizzerian 
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- Större satsningar för de små barnen med bättre och finare lekparker. Det saknas lekparker 

för barn mellan 7 och 12 år. Det finns grönområden som behöver skötas bättre och som 

skulle kunna klippas korta så att barnen har någonstans att spela fotboll. 
 

Grupp 4   

- Locka hit industrier, inte bara till centralorten utan även till de kringliggande orterna. 

- Kommunikationer - bussturerna måste gå tätare 

- Det behövs bredband 

- Det ska inte bara byggas i Tierps tätort, allt ska inte koncentreras till köpingen. 

- Fler orter måste kunna leva 

- Locka hit butiker och service så att människor kan bo kvar på landsbygden 

- Förskolor 

- Låg- och mellanstadieskolor utspridda i kommunen, går inte att ha skolor med 10-12 elever. 

- Satsa på Tobo och nyttja att det finns en tågstation på orten 

- Planera utifrån ett miljövänligt perspektiv 

- För att minska biltrafiken måste det finnas bra alternativ 

 

Vad vill du ska känneteckna Tierps kommun om 30 år? 

Grupp 1 

- Tierp arena 

- Brunnslocken 

- Mer lockande affärer 

- Kommunens rika historia - till exempel Vendelbygden, Hållnäskusten och klockan/ 

masugnen. 

- Goda etableringsmöjligheter för företag 

- Goda kommunikationer - till exempel upptåget och övrig tågtrafik 

- Goda tillgänglighetsmöjligheter (landsbygdskommun) 

- Gratis parkeringar - det bjuder in och välkomnar till besök i kommunen 

- Fina sjökvaliteter 

 

Grupp 2 

- Vi ser det unika i varje ort 

- Turistguidningar 

- Vi lyfter upp våra natur- och kulturvärden  

- Vi månar om och stödjer kontinuerligt ideell verksamhet 

- Vi ska bli en attraktiv kommun att leva och bo 

- Erbjuda bostäder av alla typer och i alla delar av kommunen 

- Bättre och mer långsiktig planering 

- Vågar fatta beslut 

- Karlholm strand har fullbordats 

 

Grupp 3 

- Att masugnen i Tobo rustas och att det är fint i området runt omkring. Det är viktigt för hela 

kommunen. 
 

Grupp 4   

- Byggnader (sju våningar på Freedners torg) 

- Närheten till Gävle, Uppsala och Stockholm. 

- Satsa på kusten - mer turism 

- Levande vallonbruk 

- Marknadsföring av kommunen 

- Fixa Tämnarån, genom att röja upp, kanotled och fiske. 

- Bevara våra insjöar - Strömaren 
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- Fler badplatser vid våra sjöar 

- Ingen mineralbrytning i Florarna! 

- Världskommunikation! Kommunen ligger bra till geografiskt. Det är lätt att ta sig till och 

från kommunen.  

- Äldreboenden på många fler av de mindre orterna  

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

Grupp 1 

- ”Tobo - place in the sun”. 

- Befolkningsökning - en tillväxtort 

- Bra ungdomsverksamhet, till exempel skateboardpark och stöttning av föreningslivet så att 

det kan blomstra. 

- ”Nära Tobo” - nära till de flesta och bra givande miljöer 

- Masugnen 

- Musikmöjligheter 

- Glada och goda boende 

- ”Lugna, trygga Tobo” 
 

Grupp 2 

- En dansmetropol på nytt! 

- Tobo komponent ska ges möjlighet att komma tillbaka. Kunna bygga upp en industri igen. 

- Gynna industrier gällande markanvändning 

- Bevara masugnen! 

- Tobo har växt till dubbla folkmängden 

- Stora kulturevenemang i närheten av kulturmiljön 

- Bebyggelse ut till tågstationen - främst bostäder 

- Erik Sahlströmsinstitutet ska blomstra 
 

Grupp 3 

- Förbättrade vägar - idag växer växtligheten in på vägarna så att de blir smala 

- Behåll Tobo, var rädda om bruksmiljön och rensa vattendragen ifrån vass. 

- Att Tobo fortfarande är fint och trevligt 

- Fler parkbänkar 
 

Grupp 4   

- Mer bebyggelse! 

- Fler arbetsplatser i Tobo 

- Skola - i alla fall lågstadieskola 

- Locka hit fler industrier och företag - kommunen kan hjälpa till med mark 

- Bra bredband för 55+, även äldreboendena. 

- Inga sjuvåningshus i Tobo! 

- Fungerande idrottsplats 

- Bra lekplatser, utegym och boulebana med toalett. 

- Ta tillvara på Eric Sahlströms institutet, muséet och masugnen. 
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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 

Tierp: 100 bostäder 

Tobo: 100 bostäder 

Söderfors: 100 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 

Karlholm: 100 bostäder 
 

Kommentarer från gruppen: Bostadsbyggnation kring stationsområdet i Tobo. Hållnäs är en 

guldkust. Det är bra fiske i Söderfors. Karlholm = metropol. Skärplinge ligger bra till i 

kommunens utkant mot Östhammar där det finns många arbetstillfällen.    

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Månkarbo: 100 bostäder 

Vendel (Husby): 100 bostäder 

Mehedeby: 100 bostäder 

Hållnäs (Edvalla): 100 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Gruppen överväger att placera bostäder i Lövstabruk, men beslutar att 

inte lägga bostäder där eftersom det kan komma att påverka kulturmiljön.  

 

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: Behåll de som finns. Strunta i ett stort, det har kommunen ändå inte 

råd med.    

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tobo 
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Kommentar från gruppen: Underbara Tobo har bästa läget för besökare från både Gävle och 

Uppsala. Tobo har bra parkeringsmöjligheter. Det ska även byggas många bostäder runt 

omkring.    
 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Karlholm 
 

Kommentar från gruppen: Eftersom det redan pågår stora etableringar i Karlholm och det 

kommer komma dit många turister.   
 

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

Vald plats: Tobo 
 

Kommentar från gruppen: Det byggs redan så mycket i Karlholm, Tobo behöver det bättre.    
 

4. Arbetstillfällen 

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

Söderfors: 1 

Örbyhus: 1 

Skärplinge: 1  
 

Kommentar från gruppen: I Söderfors är det redan skitigt från andra industrier. Örbyhus på 

grund av de goda kommunikationerna. Skärplinge för att det är bra att lägga industrier där det 

redan finns.    
 

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 Örbyhus ersätts med en vit 

kloss med kontor, service och tjänstearbeten i Tobo/Örbyhus. 
 

Kommentar från gruppen: Gruppen är oenig. Det finns synpunkter om att industrierna är närande 

och servicetjänsterna tärande och att det behövs mer industri. Efter diskussioner beslutar gruppen 

att byta ut en kloss.   
 

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 - Tobo 
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Grupp 2 

 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Tierp: 200 bostäder 

Karlholm: 100 bostäder 

Tobo: 100 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 
 

Kommentarer från gruppen: Tobo, arbetskraft åt industrierna. Örbyhus har bra skola och kan 

behöva mer människor för elevunderlag. Det är viktigt att Tierp växer för att få köpkraft. 

Karlholm där det redan sker satsningar och turismen kan öka.       

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Vendel: 100 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 

Söderfors: 100 bostäder 

Mellan Örbyhus och Tobo (så att orterna växer samman): 100 bostäder 

Mehedeby: 100 bostäder 
 

Kommentarer från gruppen: Vendel har närheten till Uppsala. Söderfors har industriarbeten och 

turismen kan utvecklas. Mehedeby ligger längs med tåget och det behövs personal på Dragon 

gate.       

 

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 finns redan stora bad i Uppsala och Gävle. Närheten är viktigare 

för friskvård och träning.    

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierp 
 

Kommentar från gruppen: Verksamheten kan utvecklas med arenan och en till verksamhet kan 

utvecklas i crosshallen.  

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning i en valfri ort 

Vald plats: Karlholm 
 

Kommentar från gruppen: Då når man båtturisterna. 

 

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 

Söderfors: 1 

Tobo: 1 
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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: Kontorsjobb kommer finnas ändå. Industrierna ger många arbeten.  

 

5. Bevarande eller exploatering 

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

Gruppen väljer att bevara naturområdet. 
 

Kommentar från gruppen: Alla bostäder vi redan lagt ut har behov av rekreationsområden. 

 

 
Resultat av klossövning grupp 2 - Tobo 

 

 

Grupp 3 

 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Tierp: 200 bostäder 

Mehedeby: 100 bostäder 

Tobo: 100 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Bygger bostäder längs med järnvägen.  

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 

Söderfors: 100 bostäder 

Tobo: 100 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 

Karlholm: 100 bostäder 
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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.  
 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierp 
 

Kommentar från gruppen: Då blir anläggningen centralt belägen.   
 

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: Tierp 
 

4. Arbetstillfällen 

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

Mehedeby 1 

Örbyhus: 1 

Karlholm: 1 
 

Kommentar från gruppen: Örbyhus får en industri på grund av 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. 
 

5. Bevarande eller exploatering 

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

Gruppen väljer att bevara naturområdet. 
 

Kommentar från gruppen: Vi vill behålla miljön i Tobo. 
 

 
Resultat av klossövning grupp 3 - Tobo 
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Grupp 4 

 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 

Månkarbo: 100 bostäder 

Tobo: 100 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Det blev för mycket i den södra och västra delen. Gruppen flyttade 

därför en kloss till Edvalla och sedan från Edvalla till Skärplinge där infrastruktur finns.  

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 

Söderfors: 100 bostäder 

Månkarbo: 100 bostäder 

Tobo: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Naturligt att det satsas på västra halvan av kommunen där 

kommunikationerna finns. Månkarbo har bra kommunikationer vid E4:an.  

 

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: Vill inte centralisera.  

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierps köping 
 

Kommentar från gruppen: Det är lättast att ta sig dit.   

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Skärplinge 
 

Kommentar från gruppen: Den östra delen av kommunen kan också få någonting. Bygget av 

Karlholm strand kan kanske kombineras med detta? Gruppen beslutar dock att istället för 

Karlholm placera anläggningen i Skärplinge då förbindelserna dit är bättre och då 

högstadieskolan finns där.   

 

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

Vald plats: Tierps köping 
 

Kommentar från gruppen: Tierps köping ligger mitt i kommunen och det är lättast att ta sig dit.  

 

4. Arbetstillfällen 

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

Skärplinge: 1 

Söderfors: 1 

Tobo: 1 
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Kommentar från gruppen: Tobo - fyll den mörka promenaden mot tågstationen. Söderfors kan få 

mer industri. Om Skärplinge får arbetstillfällena får de bättre underlag för samhällsservice.   

 

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: Under förutsättningen att industrierna inte släpper ut miljögifter vill 

gruppen behålla dessa.  

 

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 4 – Tobo 
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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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