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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 Hållnäs, i Gröna
lund, den 10 september klockan 18.30–20.30. På mötet närvarade totalt 56 personer, av dessa var
6 tjänstepersoner, 10 politiker och 40 medborgare. Medborgarna delades in i sju 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. 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
- Man ska kunna leva på ett bra sätt
- Det ska finnas service och kommunikationerna ska fungera bra
- Det behöver satsas mer på turismen
- Kommunen ska vara äldres paradis
- Jordbruket behöver finnas kvar. Det ska inte byggas på jordbruksmark och ängsmarkerna
behöver hållas öppna.
- Det behöver finnas arbetstillfällen i kommunen, ingen ska vara arbetslös.
- Den lokala kulturen och historien behöver tas tillvara
- Satsa på och utveckla det som redan finns
Grupp 2
- Det måste skapas arbetstillfällen i kommunen. Gymnasieutbildningar med yrkesinriktningar
är viktiga för att förse företagen med arbetskraft. Kommunen måste stå redo med byggklar
mark för att kunna få nya etableringar.
- Bra service som skola och sjukvård, oavsett var i kommunen man bor. Bor man på
landsbygden och har långt till sjukvården måste bussförbindelser och sjuktaxi fungera.
- Infrastrukturen i kommunen behöver fungera bra
- Närheten till Arlanda kan utnyttjas för att locka turister, besöksnäringen behöver utvecklas.
- Kommunens kuststräcka behöver utnyttjas för att locka nya invånare till kommunen, folk
vill bo nära vatten.
Grupp 3
- Kommunen behöver få inflyttning av yngre människor, för att det ska vara möjligt behöver
det byggas bostäder för äldre, så att villor frigörs. För att locka människor att flytta till
kommunen behöver det även finnas arbetstillfällen i kommunen.
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Kommunen ska vara hård i strandskyddsfrågor, det är viktigt att allmänhetens tillgång till
kustområden värnas.
Det är viktigt med en levande landsbygd, därför måste det satsas på skolorna och dessa
måste få finnas kvar. Även annan service måste värnas, så som affärer, bokbussen och
bevarande av vägbelysning etc. Andra viktiga faktorer är ett starkt och välmående
föreningsliv och utveckling av besöksnäringen.

Grupp 4
- Skolorna behöver finnas kvar på landsbygden
- Fibernätet måste byggas ut på landsbygden och mobilnätet måste vara stabilt för att
vardagslivet ka fungera för människor
- Vägnätet behöver underhållas på ett bättre sätt. Samtidigt som kollektivtrafik behöver finnas
och fungera året runt i hela kommunen.
- Vägbelysning behöver finnas även på landsbygden
- Utveckla Tierp som en kustkommun, se till att bevara kommunens sjöbodsområden.
Välbehållna sjöbodsområden och utveckling av övriga kustområden lockar besökare och
sommargäster. Dessa utgör ett viktigt kundunderlag för lokala hantverkare och butiker.
- Kommunen måste ha en stark livsmedelsförsörjning inom den egna kommunen. Skolmat
borde lagas av livsmedel som produceras inom den egna kommunen.
- Äldreomsorgen behöver bli bättre och ge våra gamla en anständig vård
- Bokbussen ska finnas kvar under liknande former som idag
Grupp 5
- Underlätta för sommarboenden att bli permanenta året-runt-boenden
- Uppdatera alla gamla detaljplaner
- Kommunen skulle ha prövningar/utredningar för att kräva att de som köper fastigheter inte
omvandlar dessa till fritidshus. Det är bättre att sälja till de som vill bli permanentboende.
- Ett trygghetsboende borde byggas i Edvalla
- Hållbarhet är att ha en landsbygd där man faktiskt kan bo året om. Hållnäshalvön får inte
omvandlas till ett samhälle av endast sommarboende.
Grupp 6
- Skola och barnomsorg ska finnas kvar i Hållnäs
- Det behövs fler arbetstillfällen i kommunen, fler företag och industrier till Hållnäs.
- Fiberutbyggnad behöver nå hela kommunen
- Utveckla turism och besöksnäringen
- Bättre bussförbindelser
- Det behöver byggas bostäder för äldre
- Alla satsningar ska inte göras i centralorten, det behövs också satsningar på landsbygden.
- Det är viktigt att det finns aktiviteter för ungdomar
Grupp 7
- Vi måste verkligen satsa på kommunen, inte enbart ha som mål att kommunen ska överleva,
ambitionen måste vara att det ska vara en bra kommun.
- En viktig faktor är arbetstillfällen, folk måste kunna få arbete i kommunen.
- Många vill bo nära naturen, för att kunna bo lantligt är det viktigt att affärerna blir kvar.
- Det är viktigt med bra och kvalificerade boenden för äldre, liksom mötesplatser och
träffpunkter för de äldre och kommuninvånarna generellt. När det händer någonting träffas
människor, vi behöver till exempel ”bondens marknad”.

3

Vad vill du ska känneteckna Tierps kommun om 30 år?
Grupp 1
- Kommunen ska ha mycket turister och vara duktiga på besöksnäring
- Det ska finnas mer busstrafik
- Gott om bostäder för unga och gamla och serviceboenden i hela kommunen
- Det ska vara en kommun där man satsar på landsbygden
- Tierp arena sätter Tierp på världskartan
Grupp 2
- Tierps kommun ska ha en stark besöksnäring, det finns många vackra miljöer och
förutsättningar för att utveckla denna. Till exempel sportfiske och fågelskådning i
kombination med närheten till Uppsala och Gävle. Om det kombineras med ett stort utbud
av kultur, då finns goda förutsättningar för besöksnäringen att utvecklas.
- Tierps köping bör växa genom förtätning
- Kollektivtrafiken behöver förbättras till landsbygden, så att människor faktiskt har möjlighet
att bo där.
- Vi har en åldrande befolkning, därför behövs stora satsningar inom äldrevården och det
behöver byggas nya bostäder för äldre.
Grupp 3
- Kommunen ska ha gott om bostäder och många arbetstillfällen
- Kommunen ska ha ett brett näringsliv. Tierps kommun ska vara en kommun där det är lätt
att driva företag.
- Kommunen ska ha utvecklat sin besöksnäring
- Det ska produceras energi genom sol- och vindkraft. I Hållnäs finns stora ytor som kan
användas för sådana anläggningar.
- Kommunen ska vara en grön kommun där naturen och dess värden har tillvaratagits
- Alla ska ha tillgång till bra dricksvatten
- När Forsmark kärnkraftverk byggs ut eller slutförvar anläggs kommer många människor få
anställning. Kommunen behöver vara redo och kunna dra nytta av detta, till exempel med
planlagd mark.
- Tierps kommun ska kännetecknas av delaktighet och vara en kommun där alla delar av
kommunen tas till vara.
Grupp 4
Kustområdena måste bevaras och vara kännetecknande för kommunen.
Grupp 5
- En kommun där vi värnar om strandskyddet
- Kommunen behöver mer besöksnäring
- Den sociala aspekten av hållbarhets begreppet är viktig. Varför låter man till exempel
Dollarstore öppna i Tierp? - Det kan konkurrera ut Kretsloppsservice.
- Avloppshanteringen behöver bli bättre
- Vattenhushållningen behöver bli bättre
- By-tänk och gemenskap är viktigt, en idé är nya ekobyar.
- Skolorna på landsbygden behöver bevaras.
Grupp 6
- Mer satsning på kommunens kuststräcka och kring Dalälven, då vattennära boende har stor
attraktionskraft och antalet åretruntboende har ökat.
- Vattendrag och verksamheter kring dessa är hårdare reglerad för att säkra
grundvattentillgången.
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Kommunen har sjukvård som fungerar bättre än idag
Kommunen har en stark inflyttning och människor talar gott om Tierps kommun
Kommunen har ett bra serviceutbud

Grupp 7
- En levande landsbygd ska vara kännetecknande för Tierps kommun
- Modernt och havsnära boende
- Vatten och avlopp ska finnas förberett för bostäder ute på kusten
- Kommunen behöver arbeta med att få ett bättre rykte, bland annat genom marknadsföring.

Vad vill du ska känneteckna platsen där du bor om 30 år?
Grupp 1
- Kusten, havet, den rena luften och naturen. Havet ska inte vara utfiskat.
- Det ska vara planlagt för 150 bostäder i Sikhjälma och människor ska vilja bo här
permanent, året om.
Grupp 2
- Hållnäshalvön behöver utveckla en starkare besöksnäring med fler turister och
sommarboenden.
- VA-nätet ska vara bättre utbyggt på Hållnäshalvön, bland annat till Fågelsundet.
- Bättre och enklare farleder för båtar längs Hålllnäskusten, bland annat ska man kunna nå
Hästskär båtvägen.
- Tyvärr är det svårt att göra något i Hållnäs på grund av alla förordnanden och att
länsstyrelsen säger nej.
Grupp 3
- Det ska finnas goda möjligheter att arbeta hemifrån, så att människor kan bo på landsbygden
även om de har anställningar i staden. För att det ska vara möjligt behöver det finnas teknik
som stödjer det, till exempel ett väl utbyggt bredbandsnät.
- Människor i olika skeden av livet ska kunna bo i Hållnäs, då krävs ett stort och varierat
bostadsutbud och tillgång till olika typer av boendeformer. Den nya bebyggelsen som
behöver, i sin utformning, anpassas efter platsens natur- och kulturvärden och smälta in i
bygden.
- Satsningar ska göras på att utveckla Edvalla, vilket i sin tur leder till att tillväxten spiller
över på övriga halvön.
- I Hållnäs ska det finnas djurhållning, öppna landskap och fiskevatten som är viktiga faktorer
till att folk väljer att flytta till, eller bo kvar på landsbygden.
- För Hållnäs är det en viktig fråga att hitta en bra balans mellan utveckling och bevarande.
- För att Hållnäs ska vara en attraktiv plats att bo på behöver det finnas aktiviteter för
ungdomar och ett starkt föreningsliv.
Grupp 4
Det ska finnas lägenheter i Hållnäs så att människor ska ha möjlighet att bo kvar i området. Det
behöver vara kommunala lägenheter, så att alla som vill bo där ska ha råd.
Grupp 5
Inga fler naturreservat på Hållnäshalvön.
Grupp 6
- En stark besöksnäring med goda campingmöjligheter och många ställplatser för husvagnar
och husbilar.
5

-

Hållnäs ska vara en plats där de unga vill bo kvar och kan få arbete
Det ska finnas många tomter för bostadsbebyggelse, gärna kustnära
Det ska finnas bra boenden för äldre i Hållnäs

Grupp 7
- VA-nätet ut till Fågelsundet borde byggas färdigt
- Möjlighet för äldre att bo kvar
- Bygga om Hållnäs skola till ett center med till exempel läkare, sjuksköterska, boulebana,
restaurang och polisstation. Alla viktiga samhällsfunktioner samlas i en byggnad.
- Helikoptertransporter till tätorterna
- Hållnäs ska fortsätta vara anonymt så vi får behålla lugnet
- Inga fler naturreservat. Skogen i de naturreservat som finns behöver skötas om.

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
Edvalla: 100 bostäder
Fagerviken: 100 bostäder
Kommentarer från gruppen: Tierp har bra kommunikationer genom järnvägen. Månkarbo
diskuteras, liksom Tobo.
1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder
Tierp: 100 bostäder
Örbyhus: 200 bostäder
Söderfors: 200 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: Tierps köping
Kommentar från gruppen: Det är kommunens centralort.
3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats
Vald plats: Lövstabruk
Kommentar från gruppen: Det kan hjälpa till att få igång Lövstabruk. Gruppen är inte helt enig.
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.
Tierp: 1
Söderfors: 1
Tobo: 1
Kommentar från gruppen: Fungerande logistik 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.
5. Bevarande eller exploatering
5.1 Väljer gruppen att bygga 100 nya bostäder eller bevara naturområdet?
Gruppen väljer att bevara naturområdet, efter omröstning.

Resultat av klossövning grupp 1 - Hållnäs
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Grupp 2
1. Bostäder
1.1 Placera ut 500 bostäder
Tierp: 200 bostäder
Örbyhus: 100 bostäder
Hållnäs: 100 bostäder
Karlholm: 100 bostäder
Kommentarer från gruppen: Sprid ut bebyggelsen jämnt. Gruppen funderar på Söderfors, men
bedömer att Örbyhus har bättre förutsättningar att växa tack vare tåget.
1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder
Tierp: 200 bostäder
Mehedeby: 100 bostäder
Söderfors: 100 bostäder
Österlövsta: 100 bostäder
Kommentar från gruppen: Bostäder i stationsorterna är bra, för då kan upptåget användas. Det
placeras många bostäder i Tierp, eftersom att det är viktigt att kommunen har en kärna. En kärna
ger förutsättningar för mer service och sjukvård. Om det blir fler arbetstillfällen i Forsmark kan
det behövas bostäder i Österlövsta.
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 byter ut de tre små simhallarna mot ett stort badhus i Tierp. Gruppen är inte överens.
Kommentar från gruppen: Fördelen med ett stort badhus är att det lockar folk. Det kostar mycket
att underhålla tre badhus i en liten kommun. Efter röstning beslutas att ett stort badhus ska ersätta
de tre små simhallarna.
3. Aktivitetsanläggning
3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats
Vald plats: Tierps köping.
Kommentar från gruppen: Det måste bli i Tierp eftersom att det bor flest där, det finns tåg och
det ligger mitt i kommunen.
3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats
Vald plats: Hållnäs
Kommentar från gruppen: Om vi ska satsa på turismen kan en sådan anläggning bidra till
besöksnäringen.
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.
Tierp: 2
Skärplinge: 1
Kommentar från gruppen: Tierp är bra eftersom att det finns järnväg, störst befolkning och det
finns redan industrier. Om en industri öppnar i Skärplinge kan man bo i Hållnäs.
8

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: 100 arbetstillfällen är för mycket för att kunna byta. Några deltagare i
gruppen överväger att byta ut till en vit kloss i Tierp, för att få en bredare arbetsmarknad men
slutligen fattas beslutet att behålla samtliga industrier.
5. Bevarande eller exploatering
5.1 Väljer gruppen att bygga 100 nya bostäder eller bevara naturområdet?
Gruppen väljer att bevara naturområdet.
Kommentar från gruppen: Gruppen resonerar att man redan har placerat ut 100 bostäder i
Hållnäs, det räcker, de vill därför inte offra grönområdet.

Resultat av klossövning grupp 2 - Hållnäs
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Grupp 3
1. Bostäder
1.1 Placera ut 500 bostäder
Tierp: 200 bostäder
Örbyhus: 100 bostäder
Skärplinge: 100 bostäder
Edvalla: 100 bostäder
Kommentar från gruppen: Skärplinge centralort. Tierp har goda pendlingsmöjligheter och nära
till Uppsala och Stockholm, även Örbyhus har goda pendlingsmöjligheter. Edvalla vore bra, för
att då blir det ett bättre underlag för service.
1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder
Tierp: 200 bostäder
Mehedeby: 100 bostäder
Karlholm: 100 bostäder
Vendel: 100 bostäder
Kommentar från gruppen: Husby är nära E4:an. Mehedeby bra pendlingsmöjligheter. En del
gruppmedlemmar föreslår fler bostäder till Tierp, då det är kommunens största ort.
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.
3. Aktivitetsanläggning
3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats
Vald plats: Skärplinge
Kommentar från gruppen: Gruppen är oenig och diskuterar. Någon föreslår centralt i
kommunen, någon annan Lövstabruk. Hållnäs skulle kunna vara en möjlig placering, någon
annan föreslår Tierp. En aktivitetsanläggning kan gynna turismen. Tillslut enas gruppen om att
Skärplinge är en knutpunkt.
3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats
Vald plats: Tierp
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.
Karlholm: 1
Söderfors: 1
Örbyhus: 1
Kommentar från gruppen: Örbyhus har bra kommunikationer. Deltagarna vill inte ha industrier i
Hållnäs. Söderfors eftersom att orten redan har många industrier, det är dock svårt att ta sig dit.
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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 industrikloss i Söderfors mot kontors-och servicejobb i Edvalla.
Kommentar från gruppen: Vill inte byta ut de övriga två klossarna, det är för många
arbetstillfällen för att byta fler.
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 - Hållnäs
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Grupp 4
1. Bostäder
1.1 Placera ut 500 bostäder
Tierp: 200 bostäder
Örbyhus: 100 bostäder
Karlholm: 100 bostäder
Edvalla: 100 bostäder
Kommentarer från gruppen: Örbyhus får bostäder då det var längesedan det byggdes där, orten
har också järnvägen.
1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder
Tobo: 100 bostäder
Mehedeby: 100 bostäder
Skärplinge: 100 bostäder
Söderfors: 100 bostäder
Karlholm: 100 bostäder
Kommentar från gruppen: Tobo och Mehedeby har 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 väljer att behålla de tre mindre simhallarna.
Kommentarer från gruppen: Att kunna erbjuda simhallar i flera delar av kommunen innebär att
fler invånare har närmare till bassänger. Det är en viktig service, även om det kostar att
underhålla tre simhallar.
3. Aktivitetsanläggning
3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats
Vald plats: Tierp
Kommentar från gruppen: Kan använda crosshallen till en aktivitetsanläggning.
3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats
Vald plats: Karlholm
Kommentar från gruppen: Om den första hamnar i Tierp har man nära till den från Örbyhus, då
är det bättre att den hamnar i Karlholm.
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
Tobo: 1
Örbyhus: 1
Kommentar från gruppen: Det har tidigare funnits två fabriker i Karlholm. Örbyhus saknar idag
en större industri, det kan vara bra att få till arbetstillfällen på orten för att det inte ska bli en
sovstad. Tobo har industrier sedan tidigare och erfarenhet finns.
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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. Industrin i Örbyhus ersätts med kontor, service och
tjänstearbeten i Örbyhus.
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 4 - Hållnäs
Grupp 5
1. Bostäder
1.1 Placera ut 500 bostäder
Hållnäs (Edvalla): 100 bostäder
Karlholm: 100 bostäder
Lövstabruk: 100 bostäder
Örbyhus/Tobo: 100 bostäder
Mehedeby: 100 bostäder
1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder
Strömsberg: 100 bostäder
Hållnäshalvön: 100 bostäder
Skärplinge: 100 bostäder
Försäter: 100 bostäder
Mehedeby: 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.
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Gruppen behåller de tre befintliga simhallarna, så att fler invånare ska ha nära till en bassäng.
Det finns redan stora badhus i Gävle och Uppsala.
3. Aktivitetsanläggning
3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats
Vald plats: Vavd
3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats
Vald plats: Tierp (Trollsjön)
3.3 Ta bort en av anläggningarna, i vilken ort valde gruppen att behålla anläggningen?
Vald plats: Vavd
4. Arbetstillfällen
4.1 Var placerar gruppen tre stycken industrier? Varje industri erbjuder 100 arbetstillfällen.
Söderfors: 1
Elinge: 1
Karlholm: 1
Kommentar från gruppen: Det finns lediga industrilokaler i Söderfors.
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 bevarar naturområdet.
Ändring
Gruppen beslutar att flytta 100 bostäder från Söderfors till Mehedeby.

Resultat av klossövning grupp 5 - Hållnäs
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Grupp 6
1. Bostäder
1.1 Placera ut 500 bostäder
Tierp: 100 bostäder
Edvalla: 200 bostäder
Örbyhus: 100 bostäder
Söderfors: 100 bostäder
Kommentarer från gruppen: Närhet till järnväg är en viktig faktor när nya bostäder ska byggas.
Hållnäs är bra då det finns mycket mark att bygga på. Närhet till vatten är också en viktig faktor
för att locka nya invånare.
1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder
Lövstabruk: 100 bostäder
Månkarbo: 100 bostäder
Skärplinge: 100 bostäder
Mehedeby: 100 bostäder
Tobo: 100 bostäder
Kommentar från gruppen: Bra att bygga där det redan finns bebyggelse och kommunikationer.
2. Simhallar
2.1 Prioritera mellan att behålla kommunens tre mindre simhallar eller ersätta dessa med ett
större badhus på valfri plats i kommunen.
Gruppen behåller de tre befintliga simhallarna, så att fler invånare ska ha nära till en bassäng.
Det är viktigt för simundervisningen.
3. Aktivitetsanläggning
3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats
Vald plats: Strömsberg
Kommentar från gruppen: Anläggningen hamnar mitt i kommunen och har bra vägförbindelser.
3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats
Vald plats: Örbyhus
Kommentar från gruppen: Bra kommunikationer, vilket kan locka besökare från Uppsala.
3.3 Ta bort en av anläggningarna, i vilken ort valde gruppen att behålla anläggningen?
Vald plats: Strömsberg
4. Arbetstillfällen
4.1 Var placerar gruppen tre stycken industrier? Varje industri erbjuder 100 arbetstillfällen.
Tierp: 1
Skärplinge: 1
Karlholm: 1
Kommentar från gruppen: Karlholm förlorade Karlit, så de kan behöva en ny. Mellan Skärplinge
och Edvalla finns det gott om mark. Ingen bor där, så buller stör därför ingen. Vid Tierp arena
bullrar det redan, så där gör det ingenting om en industri placeras.
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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.
Kommentar från gruppen: Det är för många arbetstillfällen för att byta ut.
5. Bevarande eller exploatering
5.1 Väljer gruppen att bygga 100 nya bostäder eller bevara naturområdet?
Gruppen väljer att ersätta naturområdet med bostäder.
Kommentar från gruppen: Det finns så många vackra naturområden i Hållnäs, så vi kan avvara
ett. Inflyttning måste prioriteras.

Resultat av klossövning grupp 6 - Hållnäs
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Grupp 7
1. Bostäder
1.1 Placera ut 500 bostäder
Hållnäs: 300 bostäder (Edvalla, Rossholm, Fågelsundet/Hållen)
Karlholm: 100 bostäder
Tobo: 100 bostäder
1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder
Mehedeby: 200 bostäder
Vendel: 100 bostäder
Skärplinge: 100 bostäder
Gryttjom: 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 väljer att behålla de tre befintliga simhallarna.
3. Aktivitetsanläggning
3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats
Vald plats: Skärplinge
Kommentar från gruppen: Gruppen överväger Tierp, då tåget gör anläggningen lätt att nå. Det
väljer till sist Skärplinge.
3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats
Vald plats: Tierp
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.
Karlholm: 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 kloss. Industrin i Örbyhus och ersätts med kontor, service och
tjänstearbeten i Hållnäs.
5. Bevarande eller exploatering
5. En exploatör vill bebygga ett naturområde utanför eran ort med 100 bostäder. Väljer ni att
bevara naturområdet eller låta exploatören bebygga det?
Gruppen väljer att bevara naturområdet.
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Resultat av klossövning grupp 7 - Hållnäs
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