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#ötv2025 

 

Sammanställning av workshopen Örbyhus 2025 – vad vill vi? som 

genomfördes 2015-10-22 i Örbyhus skolmatsal 

Inga tillägg från uppföljningsmötet 2015-11-25 

___Bakgrund  

Utveckla Örbyhus Tobo Vendel påbörjar under hösten 2015 arbetet med att skapa en lokal 

utvecklingsplan: som ska bidra till sammanhållning i bygden genom en gemensam viljeriktning. Den 

ger också en målbild som projekt kan förankras i. Att ha en lokal utvecklingsplan underlättar 

dessutom när vi söker medel och bidrar till en professionell dialog med kommunen.  

Planen tas fram genom en workshop på vardera ort under hösten 2015 som är öppen för alla som 

bor och verkar där. Det kommer också vara möjligt att bidra till framtagandet av planen digitalt. Det 

kommer förmodligen även anordnas riktade workshops, tex mot barn och unga, mm.  

___Sammanfattning av workshopen  

De 7 deltagarna delades in i 2 grupper (A och B), varav ena med 4 personer och andra 3 personer. Vi 

använde oss av metoden Landsbygd 2.0 från organisationen Hela Sverige ska leva, men en anpassad 

version med 6 frågor istället för 9 och deltagarna antecknade svaren på pappersark.  

___Örbyhus 2015  

Grupperna beskriver Örbyhus som ett bra samhälle att bo i – med tillgång till service (skola, förskola, 

affär med post och apotek, mack, färghandel, möbelaffär, badanläggning, äldreboende mm). Det är 

lugnt och skönt, med vacker natur nära och mycket att göra. Det finns goda kommunikationer som 

ger bra distans till jobbet och pengarna räcker länge tack vare billiga boendekostnader. Människorna 

här är stolta, och värdet på hus stiger. Det finns förväntningarna över hur orten kan utvecklas. Det är 

allt detta som får deltagarna att trivas här.  

Gruppernas saknar dock en estetisk helhet – det borde bildas ett skönhetsråd, som borde få 

kommunens stöd att ändra hela upplevelsen av Örbyhus. Det behövs ett helhetstänk kring orten vad 

gäller bebyggelse, infrastruktur och medborgarna.  Det behövs bostäder för olika generationer, 

cykelväg till Upplanda och till slottet. Belysningen på orten är undermålig och infarterna till orten 

osäkra. Stationen är ingen riktig station, och det saknas också ett gym samt pub. Grupperna saknar 

en scen/mötesplats för kultur, föreningsfrågor och ungdomar med lokaler för möten. Det saknas 

också ett vandrarhem och camping för fågelskådare mfl.  

___Örbyhus 2025 

År 2025 ska Örbyhus vara Upplands natur- och kulturcentrum. Utvecklingsområden: 

 Infrastruktur och service. Grundläggande infrastruktur måste fungera. Det ska finnas god 

belysning vid till exempel stationen och återvinningscentralen. Fler bostäder för olika 
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målgrupper är också en nödvändig del av infrastrukturen. Det finns cykelväg till Örbyhus slott 

och Upplanda. Inomhusbassängen är förlängd och det finns ett bredare 

skidspår/motionsspår – så att man kan gå bredvid spåret på vintern. Det finns minst en till 

mataffär.  

 

 Natur, kultur och turism. Örbyhus är ett känt natur- och kulturcentrum. Det finns 

övernattningsmöjligheter, det gamla hotellet är nyrenoverat. Det finns ett turistcentrum med 

cykel och kanotuthyrning. Sjöarna och åsystemet är väl omhändertagna.  

 

 Mötesplats. Det finns ett all-aktivitetshus med småföretag, föreningar, gemensam lokal, 

scen, gym, träningslokal, medborgarkontor, turistcentrum med cykel och kanotuthyrning. 

 

___ÖTV 2025 

År 2025 ska ÖTV utmärkas av att vi berättar om bygdens kulturhistoria. Turistnäringen är 

betydelsefull och ger arbetstillfällen. Man värnar sjöarna och åsystemet och gör det mer känt.  Nya 

entreprenörer inom teknik/miljö ger ett spännande nyföretagande. Det finns likartade 

förutsättningar att leva ett gott liv oavsett om man bor Örbyhus, Tobo eller Vendel.  

__________________________ 

Nedan hittar du alla (6) frågor och svar, från grupp A och B. 

Fråga 1. Hur tycker ni att er hemort är?  

A1 B1 

Bra samhälle att bo i Stolta - högre värde på hus / det har vänt 

Tillgång till service Förväntningarna över hur det skulle kunna utvecklas om 
det byggdes, vad som ska hända? 

Närhet till affär, skola, förskola Bra kommunikation och service, skola, affär, mack 

Lugnt och skönt hemma Vacker natur, mycket att göra 

Bra restider Billigare att bo i Örbyhus 

En del av en större värld (arbetspendlar)  

Bra distans till jobbet  

Saknar bra gym  

Pengarna räcker – bra prisläge  

 

Fråga 2. Vad finns i er hemort, som inte får försvinna till år 2025? 

A2 B2 

Macken Vendels kyrka och hela historien kring slottet och alla 
kyrkor 

Skolan, förskola Engagemanget och föreningslivet kring sjöarna 

Stationen och tåget Vendelbadet en naturlig mötesplats för alla 

Affären med post och apotek ICA en livsmedelsbutik. 

Möbelaffären Bensinmack i samhället. 

Badet Idrottsplatsen och elljusspår 

Färghandeln (har mycket mer än färg)  

Vendelgården  
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Fråga 3. Vad saknas i er hemort, som borde finnas år 2025? 

A3 B3 

Gym Bostäder för olika generationer, äldre, yngre osv. 
Bostadsrätter och billiga bostadsrätter (studentboende) 

Station (+ kiosk?) Scen/mötesplats för kultur, föreningsfrågor, ungdomar.  

Infartsområdet söderifrån  Belysning: ICA (återvinningen), stationen, parkerna, 
vägen till idrottsplatsen. 

Cykelväg Upplanda-Örbyhus Större lokaler för PRO 

Pub (ej pizzeria) Beredskap för att kunna ta emot  flyktingar.  

Lampa vid infarten till Örbyhus, när du kommer 
från Tobo/Tierp till  väg 292 

Det behövs ett helhetstänk kring orten, bebyggelse, 
infrastrukturen och medborgarna.   

 Vandrarhem och camping för fågelskådare.  

 

Fråga 4. Vad får dig att trivas och utvecklas på din hemort? Om du inte trivs, vad behövs? 

A4 B4 

Nära till naturen Människorna, trygghet, överblickbart men ingen 
bruksmentalitet. 

Billiga boendekostnader Omgivningen är vacker, men samhället Örbyhus har 
blivit mindre – många butiker har försvunnit. Bron har 
bidragit till att förfula miljön – det estetiska saknas. 
Bilda ett skönhetsråd. Flytta återvinningsenheten från 
parkeringen på ICA – förslagsvis till reningsverket. 

Valmöjligheter – stanna i lugn och ro eller ta del av 
storstadens (kultur)utbud 

 

Bra förskola  

 

Fråga 5. Drömbilden av Örbyhus år 2025 

A5 B5 

Gym Bostäder vid stationen för olika målgrupper 

Större inomhusbassäng All-aktivitetshus med småföretag, föreningar, 
gemensam lokal, scen, gym, träningslokal, 
medborgarkontor, turistcentrum med cykel och 
kanotuthyrning. 

Bredare skidspår/motionsspår (så att man kan gå 
bredvid spåret på vintern) 

Övernattningsmöjligheter – det gamla hotellet är 
nyrenoverat.  

Fler mataffärer, minst 2 Skönhetsrådet får kommunens stöd att både ordna 
med planteringar och stationen. 

Fler bostäder Tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden har man 
ändrat hela upplevelsen av Örbyhus som är ett känt 
kultur- och naturcentrum i Uppland. 

Cykelväg till Örbyhus slott och Upplanda  

Vackert med träd och planteringar – ett snyggare 
Örbyhus 

 

Mer vatten (mindre vass)  

 

Fråga 6. Vad är viktigt för ÖTV som helhet fram till år 2025? 
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A6 B6 

Svårigheter: Vendel är diffust/utspritt Värna sjön och åsystemet – man gör det mer känt.  

Det finns/har funnits idrottssamarbete 
Tobo/Örbyhus 

Det historiska skedet finns här – vi blir bättre på att 
berätta om historien. Det blir ÖTV:s kännemärke. Att 
berätta bygdens kulturhistoria 

Även i Vendel måste likartade förutsättningar som 
i Tobo/Örbyhus finnas, för att möjliggöra ett 
boende även där – man måste kunna välja ett 
boende i ett litet samhälle eller få mera som 
landsbygd. 

Turistnäringen är betydelsefull och ger arbetstillfällen. 

 Nya entreprenörer inom teknik/miljö ger ett 
spännande nyföretagande.  

 

 


