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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. 

Deltagare: 19 stycken varav 4 politiker 

Centerpartiet - Sara Sjödal 

Miljöpartiet - Jenny Lundström 

Moderaterna - Lars-Göran Birkehorn 

Vänsterpartiet - Alexander Karlsson 

 

Introduktion: Presenterade att föreningen Forum Örbyhus kommer upplösas och Utveckla Örbyhus 

Tobo Vendel istället anordna kvartalsfika. 

 

Vi pratade om:  

 

1.       Belysning vid avfallsstationen 

Kommunens tekniske chef har meddelat att belysning vid stationen inte är Gatu/parks ansvar och 

https://utvecklaotv.wordpress.com/
https://utvecklaotv.wordpress.com/
http://1.bp.blogspot.com/-BMqjWbQZePc/VkpAq9ZSTmI/AAAAAAAAApo/Js2WmLmQoXU/s1600/12219439_10153890319315628_2307197707332712569_n.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-rJ0xqt2-sx8/VkpBOmMEFGI/AAAAAAAAApw/NDd4VMi9HgY/s1600/12239511_10153890319280628_6408779238945960788_n.jpg


hänvisar till kommunen. Bakgrundsfakta: Från årsskiftet kommer Gata och park att vara ett 

kommunalägt bolag. Kommunen måste lägga in beställningar för att de ska utföra arbeten. 

2.       Parkering Ica 

Farligt för folk som går på parkeringsplanen speciellt när det är mörkt och halt. Bilarna kommer från 

olika håll och man känner sig utsatt. En markerad stig längst med gräsmattan efterfrågas. 

3.    Grevinnevägen och Vägunderhållet vägen mot Österväga 

Mörkt då flera lampor är trasiga. Även flera frågor kring vägunderhåll, t ex vägen mellan Tobo och 

Örbyhus som växt igen typ, Nosekomsbacken, där man har lagat asfalten men det blir dåligt på en 

gång igen. Hela kommunens budget för sådana saker (1 miljon kronor) har nog tagit slut för länge 

sedan. Ny budget för 2016 blir 3 miljoner så det finns hopp om att saker o ting blir åtgärdade om man 

påtalar felen. 

4.       Positivt parkeringsutbud i stationsområdetBra att det blir fler parkeringar (ca 30 st) snart. 

Någon räknade 121 bilar som var parkerade vid stationen här om dagen. 

5.    Bygge av bostäder 

Samma fråga som alltid. Dyrt med nya bostäder, inte många som har råd av de som redan bor i orten. 

Däremot kan priserna vara mer attraktiva för Uppsalabor eller Stockholmsbor. Ca 3000 pers pendlar 

mellan Stockholm o Gävle varje dag (bor i Gävle jobbar i Sthlm) varför skulle inte Örbyhus kunna vara 

en attraktiv marknad åt dem? Men då måste det snyggas upp! 

Dessutom finns exempel i Österbybruk som visar att nybyggnation faktiskt inte är så dyrt. 

Ny vinkel: Varför bygger man bara lägenheter? Ingen som vill flytta till Örbyhus vill bo i en lägenhet. 

Varför inte bygga villor? 

Pratades även om Kombohus (de nya rödvita husen i Tierp). Månkarbo funderar på att prova detta. 

Kan Utveckla ÖTV göra en förstudie och kartlägga hur många som skulle kunna vara intresserade 

av att flytta in, vem som har mark osv.? 

 

 

6.       Anslagstavla vid stationen 

Väggen vid trappan upp till spår 2 och 3 är en perfekt plats för en anslagstavla (väderskyddat och 

stort).  

         Kan Utveckla ÖTV ta upp det Trafikverket om vi får sätta upp något där eller om de kan sätta upp 

en anslagstavla? 

 

 

7.       Miljön mellan stationen och centrum 

         Skrot vid korsningen in till stationsområdet och allt som ligger på baksidan av TE:s mark är fult. 

Ett förslag är att ägaren får att sätta upp ett högt plank längst med trottoaren, men det är inte lätt att få 

bygglov för att sätta upp så högt plank. Varför kan inte kommunen köpa upp marken från ägaren för 

flera parkeringar eller annat som behövs? L-G B ska kolla med teknisk chef om kommunen kan vara 

intresserade av marken. 

8.       Kvalitetsarbetet i skolan – info 

        Efter kartläggning av läget i skolan har man kommit fram till att man behöver en samordnare av 

stödet till elever med special behov. Elevhälsan föreslås ingå i samordnarens ansvarsområde. 3,9 

miljoner har kommunen fått för att förbättra läget i skolan. Tierp har blivit en pilotkommun för att 



bland annat starta med processarbete. Mer om det kommer finna i protokollet från 

kommunfullmäktiges sammanträden. 

9.       Asylsökande och romer 

       Hur gör man för de bostadslösa romer som finns lite överallt i kommunen?  

Kommunen har inte skyldighet att erbjuda bostäder till romer. De finns i landet som eu-medborgare. 

Har de varit i landet i mer än 3 månader borde de utvisats men polisen har inte resurser för detta. 

Kommunen är inte skyldiga att erbjuda skolgång till barnen men man skulle kunna göra det ändå. En 

plan om integrering av bostadslösa i Tierps kommun behövs. Titta på hur Falun kommun har hanterat 

migration! Även Mariestad har blivit föregångare där de erbjuder enklare arbeten till romer. 

Varför har inte kommunen varit synliga tidigare i Älby? Därför att boendet var i början tänkt som 

transitboende. När detta ändrades 3 veckor efter att de boendena flyttade in har kommunen börjat ta 

sitt ansvar. Kultur och fritid har varit på plats. 

Många tog upp det oerhört fantastiska arbete som volontärer i Älbygruppen har gjort.  

Tipsade även folk att gå med i Älbygruppen på facebook för att få mer info om vad som planeras eller 

pågår. 

10.    Fiber 

           Vad kan kommunen bistå vad gäller filer: Svar: Kartor, från kommunens bredbandssamordnare. 

11.    Övrigt:  

Sara Sjödal tipsade om hjälp man kan få för att göra  förstudier genom Hela Sverige ska leva. 

 


