
Sammanfattning av kvartalsfika #1 2015-02-16 i Örbyhus skolmatsal 
 

  
 
OBS – följande är en återgivning av vad som sagts, inte något som kan användas för direkta citat. 
Har någon deltagare synpunkter på något som borde ändras i texten, maila 
utvecklaotv@gmail.com. 
 

Närvarande: 21 stycken, varav 6 politiker. 

 

Centerpartiet: Sara Sjödal och Lotta Carlberg 

Folkpartiet: Johan Enfeldt (landstinget) 

Moderaterna: Jim Blomstedt 

Socialdemokraterna: Anette Pettersson och Bengt-Olov Eriksson 

 

Politikerna presenterade sig, och sedan tog medborgarna upp punkter: 

1. Snöhögar 

2. Beläggning av gator 

3. Jämställd snöröjning 

4. Tunneln i stationsområdet 

5. Idrottscentrum 

6. Rinken i Vendel 

7. Boende 

8. Mötesplats 

9. Fiberanslutning 

10. PÅ GÅNG 

 

1. Snöhögar. 

Stora snöhögar finns mitt i vägen på ICA-parkeringen - innebär dålig sikt och olycksrisk. Varför tippas 

det inte på grönområdet intill, kan väl inte endast vara pga att kan hamna grus på gräset? Svaret är att 

man inte får tippa snö var som helst, ur miljösynpunkt. Man behöver tillstånd för att få tippa. Därför 

körs det också bort mindre snö nu än för några år sedan. 

 

Har kommunen någon snötipp? lyder en följdfråga. Ingen närvarande politiker har svaret, 

kommunens tekniska chef bör veta - AP tar med sig frågan. 

 

AC frågar om förslagen i kommuninvånarnas postlåda läses av alla kommunfullmäktige-ledamöter. 

BoE svarar att brevlådans förslag går ut till alla ledamöter, men många frågor besvaras av tjänstemän - 

inte av politiker. 

 

 

2. Beläggning av gator 

Hur ofta läggs beläggningen av gator om? 

BoE svarar att det avsetts ett antal miljoner varje år, och beläggningarna beror på behov. Just nu pågår 

en gatuinventering som ska leda till en åtgärdsplan, där man bedömer hur hårt slitaget är och var 

behovet är störst. 

 



JE infliker hur han skulle gå tillväga om han märker att något brister/hittar ett problem. Han skulle 

leta upp vilken förvaltning problemet tillhör (till exempel snöröjning hör till gata/park-enheten ) - 

ringa dit och fråga. Om problemet inte tas om hand skulle han kontakta en politiker för att säga att det 

inte fungerar, och sätta press. Vägunderhåll är en politisk fråga, och det går att sätta press på politiker. 

Säg åt dem att skriva till Trafikverket om vägarna är dåliga. 

 

3. Jämställd snöröjning 

Frågeställaren berättar att termen handlar om  att kvinnor halkar mer än män och skadar sig mer, 

eftersom kvinnor reser mer kommunalt än män. Därför bör kommuner satsa mer på gång- och 

cykelvägar än bilvägar! Hur ser Tierps kommun på detta? 

 

BoE svarar att gång- och cykelvägar redan har prio 1 idag, på alla orter. Det är dock komplicerat på så 

sätt att fastighetsägare (även villaägare) har ansvar att skotta framför sin fastighet. 

AP berättar att kommunen annonserar om detta i Norra Uppland (dvs att det är fastighetsägares 

skyldighet att skotta utanför). 

AC frågar om kommunen är intresserad av att använda begreppet, dvs anlägga genusperspektiv? 

SS - som är i opposition - svarar att hon undersökt det hela och att det faktiskt ser bra ut med 

snöröjningen (eftersom gång- och cykelvägar är av högsta prio), men hur uppföljningen ser ut är en 

annan sak. 

Frågeställaren påpekar att genusperspektiv också handlar om belysning etc. 

En medborgare påpekar att kommunen kanske måste upprepa annonseringen, dvs att det kanske inte 

räcker med att bara annonsera 1 gång. 

 

4. Tunneln i stationsområdet 

Utveckla ÖTV har startat ett projekt för att förbättra stationsområdet, och har fått inbjudan från 

tekniska chefen att vara med i en referensgrupp - eftersom kommunen redan är igång och ska utveckla 

området. Han gav också besked om att Trafikverket sagt att de ska åtgärda översvämningar/halka i 

tunneln - förhoppningsvis i år. 

 

Vi konstaterar att vi i referensgruppen kan ta upp till exempel skyltning (att det kanske är bättre att ha 

skyltar som pekar ut cykelväg osv någon annanstans än på marken - eftersom det skyms av snö på 

vintern). 

 

5. Idrottscentrum 

Vendelbadet kommer behöva renoveras inom några år (eventuellt 2017). Vore det inte bra att 

samtidigt satsa på att bygga ut inomhuspoolen, samt sporthallen och kanske bygga ihop Vendelbadet 

och sporthallen? Det finns många föreningar och aktiviteter som delar på sporthallen, och det är ont 

om plats och tid.  Hur ser partierna på det förslaget? 

 

JB: Moderaterna gav det i förslag redan för några år sedan. 

SS: Det fanns med i alliansbudgeten. Vi vill reda ut vad vi har för behov, så att vi kan investera istället 

för att åtgärda när det gått för långt. Kan få mer för pengarna om vi planerar väl. 

 

BoE: Översyn pågår, det ska komma igång en fördjupad översyn av Vendelbadet som sedan ska leda 

till olika förslag. Inväntar dessa förslag innan jag ger några besked. 

 

6. Rinken i Vendel 

Det finns föräldrar i Vendel som spolar rinken, och vi har frågat kommunen om vi kan få bidrag för att 

rusta sidorna.. Var kan vi få pengar för det? Rinken används både på skol- och fritid. 

 

BoE: Det beror på vem som är ägare. Kultur och fritid ger bidrag till föreningar - föräldrarna kan bilda 

förening. Är det skolan som är ägare har de ett visst ansvar. 

 

http://utvecklaotv.wordpress.com/
http://unt.se/uppland/tierp/sporthallar-ska-renoveras-3594564.aspx


Det konstateras att man inte behöver bilda egen förening, utan kan gå genom en annan - tex 

Samverkan i Vendel. Viktigt att kolla upp vem som är ägare. 

 

7. Boende 

Översiktsplanen säger att Örbyhus kommer växa med 3-500 personer på 10 år. Var ska de bo? 

 

BoE: Det finns goda möjligheter att bygga, tex i anslutning till stationen kan 8-10 lägenheter byggas. 

(OBS - detaljplanen för Libbarbo 2:5 uppskattas kunna generera åtta lägenheter á 80 kvadratmeter.) 

Finns också plats vid gamla Lemeco-fabriken, på Alvägen finns tomter. Finns strötomter, till exempel 

mittemot Vendelgården. 

 

JB påpekar att det tex nu byggs en villa bredvid Vendelgården. 

 

En annan medborgare håller med frågeställaren och säger att det finns många äldre som väntar på att 

få flytta ut ur sina villor, men att det inte finns nånstans att ta vägen. 

 

BoE förklarar att många upplever nya lägenheter som dyra. I Tierp finns hög efterfrågan på bostäder, 

men ingen ville betala hyrorna för nya lägenheter. Nu är de dock alla uthyrda. 

 

En medborgare förklarar att när det väl byggs nytt så sätts det gång en ruljans - de som flyttar till de 

nya lägenheterna flyttar ut ur äldre, som andra har råd med. 

 

Frågeställaren säger att ingen vet om folk tycker det är dyrt, om inget byggs först. Det måste byggas 

om någon ska kunna flytta in. 

 

AP säger att det gäller att en första börjar bygga, så att andra hakar på. 

 

8. Mötesplats 

Skulle kommunen kunna köpa en fastighet som sedan kan hyras ut till föreningar, företag mfl? Ingen 

politiker kan ge något svar, och svar krävs heller inte från frågeställaren - utan är mer till för att så ett 

frö. Finns ett behov av och en idé om att utveckla stationsområdet till att bli ortens hjärta, med ett 

kulturcentrum med olika aktiviteter, evenemang osv - som också kan inrymma företag. 

 

BoE förklarar att kommunen gett Hälsohuset i Tierp ett bidrag på 350 000 per år i 3 år, men inte äger 

deras fastighet. 

 

9. Fiberanslutning 

Är igång i Vendel, eftersom många invånare där gått samman och ordnat det. I Örbyhus finns ett 

relativt gott nät, så det kanske är därför det inte är lika aktuellt här. 

 

Man får alltså gå samman om man vill fiberansluta, finns mer info 

här: http://www.tierpnet.se/fiberanslutning/ 

 

10. PÅ GÅNG 

 

19/2 kl 19 - årsmöte med Utveckla ÖTV. Vendelvägen 9A, källaren. 

24/2 kl 19 - stormöte med Utveckla ÖTV dit Idé och utvecklingsgruppen Karlholm-Västland samt 

kommunen kommer. För alla i bygden som vill utveckla ÖTV! TE:s lokaler på Stationsvägen 6 

Örbyhus. 

3/2 kl 18 - dialogkafé om kommunens visionsarbete. Församlingshemmet Tingshusvägen 3. 

 

 

____________________________________________________ 



 

REFLEKTION 

Efter två tillfällen av kvartalsfika står det klart att flera frågor är "tekniska", tex berör snöröjning, 

beläggning av gator, rinkupprustning mm. I efterhand insåg jag att det aldrig nämndes att kommunen 

har Medborgarservice, som är tänkt att vara vägen in för medborgare med frågor - så att man lotsas 

rätt. Om någon politiker inte har svar på en fråga, borde det vara rimligt att hänvisa 

till Medborgarservice. På så sätt kommer kvartalsfikorna bli mer "politiska": samtal som i högre grad 

handlar om vad partier vill, och vad medborgare vill, i olika frågor. Det är nämligen också vanligt med 

funderingar om till exempel var partier står i frågor som rör boende, mötesplats, utbyggnad av bad- 

och idrottsanläggningar mm.  

 

Konceptet kvartalsfika innebär dock att man ska kunna få dryfta precis vilken fundering som 

helst, så det är möjligt att mer "tekniska" frågor dyker upp även i fortsättningen - det är då rimligt att 

hänvisa till Medborgarservice (om ingen har svar på frågan dvs!). Rent generellt känns det som att få 

medborgare ens vet om att Medborgarservice existerar, och känner sig frustrerade över att inte veta 

var man kan få gehör för frågor. Ett problem som minskar genom ökat medvetandegörande av just 

Medborgarservice. 

 

___________________________________________________________________ 

 

Återkoppling från kvartalsfika #1 2015: 

▶ Anette Pettersson (S) meddelar att tekniske chefen uppgett att det finns godkända snötippar på alla 

tätorter i kommunen. 

 

▶ Johan Enfeldt (Fp, landstingspolitiker) ska följa upp synpunkterna om boende för äldre i 

landstingets Beredning för Äldre och Funktionshindrade. 

http://www.tierp.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/block-och-enheter/medborgarservice.html

