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Sammanställning av workshopen Tobo 2025 – vad vill vi? som genomfördes 

2015-09-08 i Tobo Gamla Folkets Hus 

+ Tillägg från uppföljningsmöte 2015-10-20 

___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 2015-09-08 

De 13 deltagarna delades in i 3 grupper (A, B och C), varav två med 4 personer och en med 5 

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.  

___Tobo 2015  

Grupperna beskriver Tobo som lugnt och rofyllt, med en välkomnande atmosfär. Deltagarna lyfter 

just den välkomnande gemenskapen som en av Tobos viktigaste egenskaper. Närheten till naturen – 

landskapen och djuren, tas upp som givande. Det finns flera träffpunkter och samlingslokaler, och ett 

levande föreningsliv. Det finns också elljusspår, fotbollsplan, Strömabadet, och kommunikationer via 

tåg och buss.  Deltagarna understryker dock att det saknas bussförbindelser till tågstationen för till 

exempel äldre som har svårt att ta sig dit. Det saknas också säkra busshållplatser för skolskjutsarna, 

och belysningen är undermålig.   

Grupperna saknar service – mataffär, restaurang/kafé, läkemedelsutlämning, post, bibliotek, 

serviceboende, äldregym, skola, nämns som exempel. Samtidigt påpekar grupperna att allt inte kan 

finnas överallt och att det därför är viktigt med ÖTV-perspektiv: byarna kan stötta varandra, och det 

skulle kunna gå skyttelbussar till exempel Vendelbadet och Tobotorsdag. Det behövs samarbete i 

hela området och revirtänket skrotas.  

___Tobo 2025 

År 2025 ska Tobo vara fortsatt välkomnande, med god sammanhållning och träffpunkter. 

Utvecklingsområden: 

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

belysning längs gator, gångvägar och sopsortering till exempel, och säkra busshållplatser, 



nedgångna byggnader och områden ska vara upprustade, likaså hockeyrinken och 

fotbollsplan, vägarna ska vara sopade och gräset klippt osv. Fiber är ett måste. Fler bostäder 

är också en nödvändig del av infrastrukturen.  

 

 Natur, kultur och turism. Fler tobobor och ökad turism skulle kunna till fler arbetstillfällen, 

till exempel i form av restaurang och affär.  Tobo ska kunna erbjuda turisterna olika 

upplevelser: natur (inklusive fiske, kanot), kultur, god mat, och det bör finnas 

övernattningsmöjlighet. 

 

 Barn- och ungdomsverksamhet. Det kan till exempel handla om lekplatser, och en lokal att 

umgås i och syssla med aktiviteter som barn och unga själva styr över.   

 

 Mötesplatser. Träffpunkterna och samlingslokalerna fylls av aktiviteter så som dans och 

studiecirklar som är viktiga för att trivas och utvecklas som person. Mötesplatserna 

underlättar även för migranter att integrera sig. En idé är ett servicehus där äldre och yngre 

kan mötas, och där till exempel läxhjälp kan vara en aktivitet.  

 

___ÖTV 2025 

År 2025 ska ÖTV utmärkas av samverkan och det ska vara attraktivt att besöka området och dess 

turistmål som till exempel: Vendeltiden (Vendeltidsbyn), golf, bergbybanan, Tobo bruk, Örbyhus slott 

och naturen. Det ska finnas bra lokaltrafik mellan områdena, och fler cykelvägar – till exempel från 

Tobo mot Strömaren och Tegelsmora. Det ska finnas bättre och/eller fler idrottshallar, rustat 

Vendelbad och något sorts aktivitetshus.  

__________________________ 

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

Fråga 1. Hur tycker ni att er hemort är?  

A1 B1 C1  

Lugnt och fridfullt Rofyllt Positivt:  
- Välkomnande 
- Förskola 
- Aktiviteter (töff tex) 
 
Negativt: 
- Skolan försvann 
- Macken lades ner 
- Tobobruk  

Missgynnad av politiker Landsbygd, på gott och ont  

Både fint och sunkigt Nära naturen  

 Saknar kommunala förbindelser 
- ”långt” till tåget (för äldre tex) 

 

 Service saknas  

 

 



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

A2 B2 C2 

ESI Strömmaren / badet Gemenskap 

Förskolan ESI  / Folkmusik Föreningslivet 

Föreningslivet Samlingslokaler Munters 

Tåget Munters / arbetsplatser Tåget / bussar 

Träffpunkter Upptåget Välkomnandet 

Sammanhållning Förskolan Förskolan 

 Pizzerian Pizzerian 

  Kulturen 

  Bilverkstaden 

  ESI 

  Gång och cykelväg  

  Elljusspåret 

  Fotbollsplan/crossbanan 

  Strömabadet 

  Tobo bruksmuseum 

 

Tillägg 2015-10-20 

Gång/cykelväg både till/från 
Örbyhus och inom Tobo 

Rinken Bruksmiljön 

Återvinningscentralen   

 

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

A3 B3 C3 

Affär Mataffär / kiosk Affär/kiosk 

Samverkan mellan föreningar Läkemedelsutlämning Bibliotek 

Skola Skola Buss (barnsäker) 

Säkra busshållplatser Bussar Bättre gångvägar 

Belysning Post Bättre belysning tex Tobo-
Örbyhus 

Tobo sida (hemsida) Ungdomsaktiviteter – 
samlingsplats ”hänga” 

Skola 

 Restaurang / fik / café Herrgården (värdshus) 

 Turistpaket Fritidsgård 

  Serviceboende 

  Äldregym 

 

Tillägg 2015-10-20 

Genomfartstrafik utanför 
istället för på Bruksgatan 

Bostäder Skidåkningstävling 

Hemsida med 
samhällsinformation mm 

Positiv bild av Tobo utåt  

 



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

A4 B4 C4 

Gemenskap Nära till natur Seriösa hyresvärdar 

Träffpunkter Bra mobilnät Sociala sammanhang, tex 
öppen förskola, dans, 
samlingslokaler 

Att det händer saker/något att 
se fram emot 

Trygghet – belysning, kunna gå 
själv sent, säkra 
busshållsplatser 

Träningsmöjligheter, tex 
minigolf, äldregym 

  IT - fiber 

  Studiecirklar 

  Bibliotek 

  Djur, tex kor, får, hästar i 
närområdet 

 

Tillägg 2015-10-20 

Biltrafiken på Skolvägen 
åtgärdas 

Stark belysning vid Munters 
åtgärdas 

 

Skymd sikt vid 
skolan/Skolvägen åtgärdas 

  

 

Fråga 5. Drömbilden av Tobo år 2025 

A5 B5 C5 

Upprustning, tex herrgården, 
Stängslan, Folkets hus 

Självklart för turister att 
komma till Tobo  
- Kulturcentrum 
- Naturen/naturupplevelser 
- Hotell/vandrarhem 
- Restaurang 
- Fiske/kanot/båt 

Nya hus till stationen – både 
små och stora lägenheter 
(studentlägenheter, billigt 
boende) 

Trevligare miljö vid tåget Fler arbetstillfällen 
- Munters 
- Turismen 
- Restauranger/affärer i Tobo 

Miljövänligt – 
laddningsmöjlighet elbilar 

Bättre belysning, öppna upp, 
snöröjning 

Aktiviteter för barn/ungdomar 
- Biljard, minigolf, dataspel tex 

Tillängligt – bra buss/tåg 

Bättre med bussar Äldreboenden – träffpunkter 
för äldre 

Öppna landskap 

Skola Konserter / bio / dans ( inte 
bara ESI) 

Pulkabacke 

Affär  Utegym / innegym 

Bensinmack  Affärer 

Idrottshall  Bra vägar 

Belysning mellan Tobo och 
Örbyhus 

 Servicehus med läxhjälp 

Café  Bra fiber / telemast 

Ungdomsverksamhet  Kafé 



Danslokal  Utvecklat värdshus i 
Herrgården 

Bättre/större/fler lekplatser  Invandrare hjälp att integrera 
sig i samhället 

  Kolonilotter 

  Aktiva föreningar 

  Upprustad 
hockeyrink/fotbollsplan 

  Säkra busshållplatser 

  Aktivt kulturliv 

  Välomhändertaget av 
kommunen – sopade vägar, 
klippt gräs osv 

  Gemenskap! 

  Bra ungdomsverksamhet 

  Bra arbetsmöjligheter 

  Välkomstskylt vid 292:an 

 

Tillägg 2015-10-20 

Trygghetsboenden   

Övergångsställe vid Gamla 
Folkan 

  

 

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

A6 B6 C6 

Samverkan Attraktivt att besöka området 
ÖTV 

Vendelby 

Cykelvägar, tex mot Strömaren 
och Tegelsmora 

Hjälpa varandra över 
bygränserna 
- Skippa revirtänket 

Ny skola 

Bättre / fler idrottshallar Allt kan inte finnas överallt 
- Stötta det som finns i varje by 
- Skyttelbussar till vendelbadet 
/ tobotorsdag tex 

Attraktiv 

Fler jobb Anslagstavlor med belysning Bra lokaltrafik mellan 
områdena 

  Samarbete mellan områdena 

  Rallybanan 

  Örbyhus slott / golfklubben 

  Ett turistmål  
- Vendeltid 
- Golf 
-Bruk 
- Slottet 
- Naturen 

  Aktivitetshus 

  Dans med kända band 

  Rusta Vendelbadet 



 


