
Premiär av konceptet kvartalsfika, måndag 17 november 2014 
 

 
 
Våra folkvalda är inte tankeläsare - de måste ta till sig av vad medborgare vill och tycker och vi måste 
dela med oss av vad vi vill och tycker. Kvartalsfika är ett tillfälle för lokalpolitiker och medborgare att 
mötas över en fika: du får veta vad som händer i kommunens beslutsprocesser och kan dela med dig av 
tankar och åsikter. 
 
Partier som medverkade: 
 
Folkpartiet: Ingrid Larsson 
Kristdemokraterna: Benny Lindqvist  
Miljöpartiet: Brita Kajrup 
Moderaterna: Lars-Göran Birkehorn Karlsen  
Socialdemokraterna: Anette Pettersson 
 

 
 
Sammanfattning: 
 
35 medborgare och folkvalda samlades i skolmatsalen för att samtala om allt ifrån bostäder till HBTQ-
grupp! 
 
En fråga gällde till exempel gång/cykelväg till slottet, och svaret blev från (S) att en cykelplan för 
kommunen som skulle varit klar för några månader sedan förhoppningsvis kan presenteras snart. 
Eventuellt kan vi medborgare sedan vara med och välja vilka cykelvägar som ska prioriteras. 
 
Kvällens två huvudfokus blev stationsområdet och bostäder. Det finns behov av bostäder för seniorer 
som inte vill/kan bo kvar i villa, och även bostäder för unga och studenter. Stationsområdet kan till 
exempel utvecklas till att bli tryggare genom bättre belysning och skulle gynnas av en mötesplats med 
kafé och aktiviteter samt affärs- och föreningsliv. 
 
_____________________________________________ 
 
Bostäder, stationsområdet och mötesplats kan mycket väl bli tre projekt som drivs inom den nya 
utvecklingsgruppen för Örbyhus Tobo och Vendel - som har uppstartsmöte måndag 24 november kl 
19-20.45 i TE:s lokaler på Stationsvägen 6 i Örbyhus. Gruppen kommer vara öppen för alla som vill 
vara med och utveckla ÖTV, och blir ett sätt att hitta samarbetspartners för olika projekt. 
 
_____________________________________________ 
 
Återkoppling från kvartalsfikapremiären november 2014:  
 
 

▶ Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) lämnade in en motion där han uppmanade kommunfullmäktige 
att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda hur miljön runt kommunens tågstationer kan göras säkrare 
och tryggare. 
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