
Webbenkät öppen 6 december till 31 december 2015

 4 svarande från Örbyhus -  1 svarande från Vendel - 1 svarande från Tobo

Var bor 

du?

Hur tycker 

du att 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?

Vad är 

drömbilden 

av din 

hemort år 

2025?

Lyft 

perspektivet 

och tänk inte 

bara på din 

hemort utan 

hela 

området 

Örbyhus 

Tobo Vendel 

– vad är 

viktigt för 

ÖTV som 

helhet fram 

till år 2025?

Örbyhus Lite tråkig

Mer aktivitet, 

fler affärer

Fler 

aktiviteter ( 

som t ex 

skyltsöndag, 

motion för 

medelålders, 

större 

inomhusbad 

med 

bubbelpool, 

fler affärer

Massor av 

människor 

som deltar i 

aktiviteer 

och 

interagerar 

med 

varandra

Samma som 

ovan. 

Samarbete 

mellan 

"byarna"



Örbyhus

Tyvärr lite 

tråkig. Ser 

gärna lite fler 

affärer 

kanske bättre 

samlingsplats

er för vuxna 

och barn.

En kiosk 

eller ett litet 

cafe vid 

stationen 

nere vid ån 

skulle vara 

mysigt! 

Kanske en 

restaurang 

som inte var 

en pizzeria? 

Kläd butik. 

Fler 

lägenheter 

så 

möjlighetern

a till att få 

"lilla" byn att 

växa blir 

större. Med 

Upptåget har 

vi all chans i 

världen att 

växa och få 

till det riktigt 

bra

Genenskap 

och 

möjlighetern

a till det. 

Skulle vara 

kul att kunna 

ta ett glas 

vin med en 

kompis på 

en mysig 

liten bar och 

slippa 

pizzeriorna. 

Vi har inget 

förutom 

möbelaffäre

n som 

faktiskt 

lyckas med 

en sådan 

miljö.

En liten 

metropol. 

Men där 

känslan av 

att vara på 

landet finns 

kvar

Företagare. 

Lägenheter. 

Transport och 

viktigast av 

allt en 

välkomnande 

atmosfär

Örbyhus Sovby,

Skola, 

mataffär, 

förskola, 

Idrottsplats, 

sporthall, 

simhall, 

affärer, 

restauranger, 

lokala företag, 

det 

föreningsliv 

som finns.

Fler affärer, 

secondhand

butik, 

allaktivitetsh

us, ny 

sporthall 

anpassad 

efter fler 

idrotter, 

upprustad 

idrottsplats, 

fler bostäder, 

flera företag.

Nya idéer, 

människor 

som är 

öppna och 

vill ha en 

levande 

bygd.

Levande ort 

dit många 

vill flytta 

tack vare en 

bra skola, 

bra utbud på 

affärer, 

mycket som 

händer på 

orten.

Samarbete 

mellan 

orterna för att 

det ska ske 

utveckling 

överallt.

Örbyhus 

(samma 

svarande 

som 

någon 

ovan) -

Badet, de 

affärer som 

finns, skolan, 

elljusspår, - - - -



Tobo Ingen vidare.

De ända vi 

har är en 

bilverkstad ALLT Oj massor.

Att de fixar 

husens på 

Skolvägen 

så att 

hyresgäster

na får bo 

kvar

Inget jag 

kommer på 

just nu

I 

Kungsäng

en men 

ser gården 

vid 

Vendelsjö

n som min 

andra 

hemort

Om jag talar 

om gården vid 

Vendelsjön 

som hemort 

så är det inte 

något som 

saknas. Det 

är relativt 

nära till 

centrala 

Örbyhus med 

affärer, post, 

bensinstation 

däckverkstad 

samt några 

matställen. 

Det finns 

även en fin 

golfbana.

Livsmedelsbut

ik, post, 

bensinstation, 

däckverkstad 

och golfbana 

samt de 

öppna 

vattenspeglar

na i 

Vendelsjön 

och 

utblickarna 

över sjön.

Ett bättre 

utnyttjande 

av 

Vendelsjön 

som 

turistmål. 

Övernattning

smöjligheter, 

rastplatser, 

kanot och 

båtuthyrning, 

ökad 

tillgänglighet 

till vattnet 

och till 

fågeltornen.

Mina 

möjligheter 

till jordbruk, 

jakt och 

fiske

Ett livaktigt 

småskaligt 

jordbruk 

längs östra 

sidan av 

Vendelsjön, 

ett fortsatt 

fungerande 

lokalt 

centrum, ett 

levande 

turistliv, en 

öppen och 

levande sjö 

med ett rikt 

fågel- och 

fiskliv, ett 

sammanhän

gande öppet 

vattenstråk 

från 

Tegelsmora

sjön genom 

Vendelsjön 

och vidare 

söderut 

längs ån 

mot 

Uppsala.

Ett 

fungerande 

lokalt 

affärsliv, 

skolor och 

fritidsanläggni

ngar, bra 

kommunikati

oner, ökad 

turism i 

samarbete 

med 

angränsande 

orter.

Örbyhus

Tråkig 

utemiljö Upptåget Fler affärer

Mer 

aktiviteter. 

Trevligare 

utemiljö

Kolonilotter i 

alla 

bostadsomr

åden. 

Förbättrade 

lekplatser vet inte


