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Var bor 

du

Hur tycker du 

din hemort 

är?

Vad finns i din 

hemort, som 

inte får 

försvinna till 

år 2025?

Vad saknas i 

din hemort, 

som borde 

finnas år 

2025?

Vad får dig 

att trivas och 

utvecklas i 

din hemort? 

Om inte, vad 

behövs?

Drömbilden år 

2025

Lyft 

perspektivet 

och tänk ÖTV - 

vad är viktigt 

för ÖTV som 

helhet fram till 

år 2025?

Örbyhus

Helt okej. Det 

är mycket som 

förstörs här, 

så det blir ju 

fulare. Annars 

är det bara 

bra.

Ica, 

pizzeriorna, 

multiarenan, 

hockeyrinken.

Nåt bakom 

målen på 

multiarenan. 

Nån som 

spolar isen 

seriöst varje 

vinter.

Jag går i 

skolan här och 

har kompisar 

här.

Örbyhus Tråkig. Inget

Lidl, donken, 

mer 

idrottsaktiviteter

. Något att göra

Godisregn, 

skatepark 

inomhus Bättre transport

Örbyhus

Finns inget 

viktigt i 

Örbyhus

Bättre skola, 

lidl, donken, 

gallerior, 

godisregn

Jag trivs ej. 

Hänt några 

gånger att när 

jag gått hem 

sent på 

kvällen har 

bilar åkt efter 

mig och 

försökt köra 

på mig. Godisregn Gallerior

Örbyhus Bra Ica En bra skola Vet inte Två ica Byt kommun

Örbyhus

Jag tycker att 

min hemort är 

astråkig 

eftersom att 

det verkligen 

inte finns 

något att göra

Jag tror att jag 

tycker 

multiarenan

Det borde 

finnas en 

fritidsgård som 

är öppen hela 

veckorna, alla 

vardag och typ 

varannan 

lördag. Det 

borde finnas 

några 

klädbutiker.

Jag vet inte 

riktigt just nu, 

eller kommer 

inte på något.

Att det ska 

finnas ett stort 

köpcentrum 

med en massa 

affärer 

(klädaffär). Det 

ska finnas 

donken. Vet inte

Örbyhus

Just nu, skit. 

Det finns inget 

o gö här.

Inte fan vet jag. 

Jag bryr mig 

inte. Jag 

kommer inte 

bo kvar här så 

länge så vafan.

Shopping, 

affärer

Som sagt, 

shopping, 

affärer

Kommer inte 

komma hit efter 

att jag flyttat så 

jag bryr mig inte

Bryr mig inte, 

kommer inte va 

i Örbyhus 

Vendel älle 

Örbyhus så 

tänker inte 

svara på den 

här frågan.

Örbyhus Bra

Ica, badet, 

tåget, ip

Fler affärer, 

gymnasieskola

Örbyhus Orten 148 Ica Systemet

Driftbana 

behövs



Örbyhus

Den är ganska 

bra Har ingen anin

Någon 

hobbyaffär, 

lasergame eller 

paintball, 

bowlinghall Vet inte

Att det ska 

finnas 

lasergame eller 

paintball och en 

bowlinghall

Att ha många 

roliga aktiviteter 

och roliga 

ställen att vara 

på

Örbyhus Bra Vet inte Airsoftbana Inget Vanligt Inget

Örbyhus Skit

Mitt hus får inte 

försvinna

Dreamhack, 

macdonalds, 

nya lekplatser, 

lan-ställe Nya lekplatser

Dreamhack, 

enhörningar

Lekplatser, 

mera 

fotbollsmål

Örbyhus Bra

Huset jag bor 

i? Elektronikkedja Vet ej

Att inte bo i 

Örbyhus, bättre 

att bo I 

Stockholm

Att man håller 

det fritt från 

kriminalitet

Örbyhus

Jag tycker att 

det är fint, 

men att 

mycket ska 

göras lite 

större som 

multiarenan. 

Jag tycker att 

dom ska ha 

tak på multi 

eller 

värmeslingor.

Multi för att 

man är alltid på 

multi, för multi 

är bäst man 

kan göra allt. 

Man kan spela 

fotboll, basket 

och innebandy.

Tak på 

ishockeyhallen 

och 

multiarenan för 

då är det 

skönare att åka 

och spela 

fotboll, hockey.

Multi och 

stenbrottet på 

sommaren för 

man är där 

med 

kompisar. På 

vintern så är 

man på 

hockeyrinken 

eller 

innebandy 

som är 

asroligt.

En stor 

fotbollsarena 

med tak för då 

kan man spela 

året om, på 

vintern och 

sommaren. 

Eller ett större 

vattenland mer 

rutschelkanor 

och 

trampoliner.

Vendelbadet, 

för på 

sommaren är 

alla där till och 

med folk ifrån 

Uppsala, 

Österby, Gävle, 

Tierp och Gimo 

kommer till 

badet för att det 

är känt på 

något sätt.

Örbyhus Den är bra

Badet och 

pizzerian över 

bron En spelaffär - - -



Örbyhus

Jag tycker att 

den är tråkig , 

det finns bara 

ica, det finns 

ingenting mer.

Jag tycker att 

ica inte ska 

fösvinna, för de 

som bor här 

behöver mat 

och saker så 

att de inte 

behöver åka 

långt för att 

köpa saker.

Jag tycker att 

det saknas 

affärer med 

kläder, smink 

och saker. Jag 

tycker att man 

ska ha affärer 

för att man inte 

behöver åka 

och alla kanske 

inte har buss-

tågkort eller bil 

eller pengar så 

man kan göra 

det. Man har 

kanske bara 

råd att handla 

med kanske 40 

kr eller 500 kr. 

Alla borde få 

handla oavsett 

pengar till buss 

tåg eller bil.

Jag trivs, men 

det är tråkigt. 

Det som får 

mig att 

utvecklas är 

lite skolan och 

lite hemma 

och lite av mig 

själv. Man lär 

sig saker själv 

eftersom.

Drömbilden av 

min hembild är 

affärer på en 

lång gata, typ 

20 affärer - 

lindex, hm, 

kicks, 

makeupstore, 

såna affärer.

Vet inte vad ötv 

är, men jag 

tycker att 

skolan ska 

förbättras lite - 

många byter 

skola för att de 

inte gillar vår 

skola

Örbyhus Bra antar jag

Ica, skolan, 

kvarnbacken 

osv? Ingenting

Vänner, 

skolan, 

musikprofil, 

familj, internet

Gratis godis, en 

limmo

Gratis godis, en 

limmo

Örbyhus

Han är bra 

och retvis Badet, stallet

Det är väl bra 

nu

Större stall 

och större 

fotbollsplan -

Örbyhus

Den är bra 

men det borde 

finnas några 

roliga saker att 

göra.

Vendelbadet, 

ica, 

tågstationen, 

skolan

Roligare saker 

att göra, tex en 

parkourpark

Jag har vuxit 

upp här så jag 

är väl van med 

det, men 

borde dock 

finnas fler 

aktiviteter

Det borde 

finnas fler 

affärer vid ica, 

som ett 

shoppingscente

r. Sen kan det 

finnas några 

parker, och 

någon 

skatepark eller 

parkourpark.

Fler parker och 

skolor i både 

tobo vendel 

och örbyhus

Örbyhus Bra Ica Mer aktiviteter

Inte så mycket 

händer

Gratis godis i 

en vecka

Skitbra 

samhälle

Örbyhus Bra Multiarenan En spelbutik - - -



Örbyhus

Jag tycker min 

hemort är bra 

och trygg, 

men jag tycker 

den är lite 

tråkig för det 

finns inte så 

mycket att 

göra

Multi och inget 

mer

Det borde 

finnas 

shoppingscente

r med massa 

affärer tex Hm, 

gina tricot osv

Att jag har 

många vänner 

som stöttar 

mig.

Att det finns ett 

stort 

shoppingscente

r och att multi 

är mer 

utvecklat.

Att vi ändå 

håller 

ekonomin, 

INTE köper in 

för mycket 

saker så att 

alla pengar är 

slut sen.

Örbyhus

Amen den är 

fin Multi Köpcentrum Kompisar

Mindre sopor 

på gatan Vet ej

Örbyhus Bra Multiarenan Gränby Mina vänner

Att ha mer 

affärer -

Örbyhus - Ica

Gränby 

centrum Godis

Gratis godi och 

läsk chips

Mycket godis 

som är gratis

Örbyhus Bra Ica och multi Stadium Mina vänner Gratis godi

Örbyhus

Ganska bra, 

ganska tråkigt Multiarenan Mer aktiviteter

Att den är 

ganska liten

Örbyhus

Jag tycker den 

är bra, det 

som behövs 

finns Utebadet

Nån klädaffär, 

typ hm Att det är lugnt

En galleria som 

gränby centrum

Örbyhus

Den är bra, 

trevlig

Det finns ica 

och multi, de 

får inte 

försvinna

Vet inte 

faktiskt, kanske 

en kiosk eller 

så

Skolan, 

kompisar

Kanske några 

mer affärer Ingen aninge

Örbyhus - - Pressbyrån - - -

Örbyhus Bra Kvarnbacken

Grusvägen vid 

Kvarnbacken 

asfalterad

Björkbackskyr

kan Ingen aning

Örbyhus Ica Pizza hut

Örbyhus Bra

Multi, ica, 

gullans Flera butiker Jag trivs Flera butiker -

Örbyhus

Ful, sämst, 

äcklig

Multiarenan, 

ica Allt Ingenting

Ska inte bo här 

då Vet ej

Örbyhus Dåligt Vet ej Bra skola Bättre skola Vet ej

Örbyhus - Örbyhus Multi Multi Multi Stenbrottet

Örbyhus Tråkig Inget

Allt, en bra 

skola

Inget, bättre 

skolor -

Bättre skolor, 

bättre lärare

Vendel Nice

Vendelsjön, 

Ottarsborg

Ikea, burgers 

and beers, en 

dyfri sjö, ica, 

pizzeria

Byalagskampe

n

Vendel - 

händelsernas 

centrum, 

"vendel 

kommun"

"Vendel 

kommun"

Vendel

Trevlig, mysig, 

otroligt vackert

Ottarsborg, 

vendelsjön, 

epor

Ica, hemköp, 

lanthandel, 

dyfrisjö, mindre 

fåglar

Byalagskampe

n, byafest, 

kräftskiva och 

artister som 

kommer till 

Ottarsborg

Samma som 

nu, fast med 

fiber och 

hemköp.

Bort med 

mjukisbyxor 

från gatorna. 

Bussar som 

går oftare.



Vendel Bra

Vendelsjön, 

ottarsborg

Mataffär, dyfri 

sjö och pizzeria

Att det finns 

kor och inte 

massa idioter. 

A-traktorer.

Vendelsjön ska 

vara dyfri -

Vendel Bra, lugn, fint

Mitt hus, 

ottarshögen, 

vendelsskola, 

hela vendel Inget

Det är fint, 

trevligt folk, 

kul

Inte lika mycket 

skräp, lite mer 

turister Inget

Vendel Bra

Skolan, 

åkrarna, husen Ingenting Vet inte Flygande bilar

Örbyhusskola 

behöver 

bättras, tobo 

och vendel - 

vet inte

Vendel

Vad finns att 

tycka? Kan ju 

inte ta sig 

nånstans Mitt hus

Busslinga vid 

Kryssbo

Trivs inte, då 

det e så 

ensamt ute i 

skogen. Bussar överallt

Vi vill ha 

subway å 

pizzahut

Vendel

Tja, det är rätt 

lugnt eftersom 

det är nästan 

mitt ute i 

ingenstans

Ingen aning - 

macken? En mataffär? - Ica -

Vendel Lugn, i guess

Hästar och... 

träd?

Fler bussar 

som går 

närmare och till 

fler 

busshållplatser

Hästar och 

enhörningar 

överallt.

Fler bussar så 

att man kan ta 

sig mellan 

orterna snabbt 

och smidigt

Vendel Tråkig Mitt hus

Bättre 

busstider, mer 

att göra Kompisar

Lyxorten, killar, 

något att göra 

för oss Vet inte

Vendel Tråkig Mitt hus

Mer bussar (gå 

oftare), mer att 

göra Min kompis

Lyxorten, killar, 

något att göra 

för oss Vet inte

Vendel Bra, lite tråkigt Ottarsborg Affär

Frihet, fast lite 

tråkigt Landet Trygghet

Vendel Bra som tusan

Crossbana och 

mekonomen Ica Friheten Landet Ica

Vendel Bra

Mitt hus får inte 

försvinna

Fiber, fler 

bussar Vår gård -

Det ska inte se 

skabbigt ut, fler 

aktiviteter.

Vendel Den är okej Skogen, husen

Fiber (internet), 

bättre bussar 

som man kan 

ta sig hem från 

Tobo och 

Örbyhus osv. 

Tycker att dom 

ska gå varje 

timme.

Lugnt, fin 

utsikt, itne så 

många bilar 

som åker. Vet inte

Att det ska se 

finare ut, tex 

Örbyhus. Det 

ser inte så 

fräscht ut vid 

vissa 

lägenheter.



Vendel

Bra, lugn, 

skönt, djur är 

de mycket.

Bensinmacken, 

skogen, djuren, 

husena. Låt 

vara, det är 

bra. Inget

Det är bra, bra 

jakt, vänner, 

miljön

Tobo / 

Vendel

Bra, tråkig, 

lugn

Macken i 

Husby, 

bergbybanan, 

mathuset Roliga vägar

Skogen, 

lugnet, dock 

fler affärer

Roliga vägar 

mycket bilar 

som leker

Bra vägar, 

trivsel

Tobo

Den är tråkig 

för att det inte 

finns så 

mycket att 

göra eller 

snarare 

ingenting. Det 

är lite folk där 

men väldigt 

tryggt.

Ett dagis, vi har 

inget mer än 

ett dagis.

Ett mathus, för 

att det i Tobo la 

ned. Det 

behövs en 

multiarena så vi 

tobobor också 

kan spela 

fotboll eftersom 

att vårt IP är 

sämst.

Det är inte så 

mycket folk -

Tobo Den suger Skogen En musikaffär Skogen

Att det finns en 

musikaffär och 

att det 

fortfarande 

finns skog runt 

omkring

Att skogen inte 

försvinner och 

att det finns en 

musikaffär, 

helst i Örbyhus

Tobo

Jag tycker den 

är mysig 

eftersom den 

är så liten och 

det bor inte så 

mycket 

människor

Stora 

traditioner som 

tex 

midsommarfest

en eller 

julmarknaden. 

Det är det enda 

som är så stort 

och om det 

försvinner, 

försvinner allt.

En liten butik. 

Det kanske inte 

går att ha en 

jättestor affär, 

men iallafall en 

liten butik.

Affär, mera 

bussar -

Tobo Bra

Tobo 

julmarknad

En mataffär, en 

klätteranläggni

ng, det är kul 

och bra träning Vet inte riktigt

Jag vet inte vad 

som är min 

drömbild, just 

nu är det 

ganska tråkgit 

så det kanske 

kan vara bra 

med lite mer 

saker att göra

Mer affäret, tex 

mataffärer, 

apotek

Tobo - Mitt hus

Dreamhack, 

macdonalds, 

asfalt och 

pizzeria

Det åker inte 

förbi så 

många bilar 

och man kan 

höra soft air 

gun. Det trivs 

jag med.

Dreamhack! 

Och 

fibernätverk

Bygga saker 

som intresserar 

folk

Tobo Dålig Tobo pizzeria Ica Inget Modernt Bygg nytt



Tobo Dålig Inget Ica och fiber

Datorn får mig 

att trivas Modernt Dreamhack

Tobo

Bra ute i 

skogen Mitt hus En airsoftarena

En kopp te 

och en 

käftsmäll Nej

Att vara mer 

tillgiven till 

Tierps kommun

Tobo Den är okej

Vet inte, 

kanske 

tågstationen

Affär, tex ica, 

bussar borde 

gå oftare

Det är rätt 

lugnt där, 

annars vet jag 

inte Vet inte

Inget jag 

kommer på

Tobo Dålig Tobo pizzeria Ica Inget Modernt Bygg nytt

Tobo Dålig Inget Ica och fiber

Datorn får mig 

att trivas Modernt Dreamhack

Tobo

Bra ute i 

skogen Mitt hus En airsoftarena

En kopp te 

och en 

käftsmäll Nej

Att vara mer 

tillgiven till 

Tierps kommun

Tobo Den är okej

Vet inte, 

kanske 

tågstationen

Affär, tex ica, 

bussar borde 

gå oftare

Det är rätt 

lugnt där, 

annars vet jag 

inte Vet inte

Inget jag 

kommer på

Sjövreten 

(Tobo) Bra Mitt hus Okapad 142a Naturen

Ha epa, cross, 

och att 

Strömaren är 

muddrad Vet ej


