
 

 
 

Kvartalsrapport, 2017-07-31 

 

Nya tag! 

 

Nu har två kvartal av året gått, men här kommer första rapporten. Årsmötet i februari valde in en ny 

kassör, Eva Ezim, välkommen! Styrelsen bestämde kort efter årsmötet att ändra verksamhetsområdet 

“Integration” till “Inkludering” – med målet att alla ska känna sig välkomna och hemma här. Hur kan 

vi alla bidra till det, som individer, som grannar, som föreningsaktiva? Det gäller att reflektera och 

agera.  

 

Vi fortsätter att jobba med verksamhetsområdena, och hur det går kan du läsa om i den här 

kvartalsrapporten. Årets verksamhetsplan, rapporter från kvartalsfika, möten, och mycket annat går 

att läsa på hemsidan www.utvecklaotv.wordpress.com 

 

Kvartalsfikat i februari blev inställt, men i maj fylldes Tobofolkan av politiker och medborgare. 

Nästa kvartalsfika blir 28 september kl 19 på Tegelsmora hembygdsgård, och kommer ha tema 

Natur, kultur och turism. Då kommer förstudien Tegelsmoraleden, om vandringsled mellan Örbyhus 

station och Tegelsmorasjön att presenteras. Välkommen! 

 

/ Ordförande Isabelle Axelsson 

 

Inkludering 

 

 Vi har tagit fram ett flygblad om Utveckla ÖTV som framöver kommer att finnas med i det 

välkomstpaket nyinflyttade till kommunen. Du hittar flygbladet på vår hemsida. 

 

 Facebookgruppen Välkommen till Örbyhus Tobo Vendel finns och är öppen för alla. Där kan 

bland annat föreningar m.fl. skriva inlägg om aktiviteter och på så sätt få fler att känna sig 

välkomna. 

 

 Vi fortsätter anordna Tillsammanscafé med Hyresgästföreningen Örbyhus och Tillsammans 

för Örbyhus [Tierps kommun], men har bytt dag och plats till tisdagar kl 15-18 på 

Vendelbadets café.  

 

 Vill du arbeta aktivt med inkludering? Gå med i facebookgruppen Inkludering ÖTV, eller 

kontakta styrelsen.  

 

 

 



Natur, kultur och turism 

 

Hösten 2015 fick vi en utvecklingscheck från Leader Upplandsbygd till förstudien 

“Tegelsmoraleden”, som handlar om att göra en vandringsled från Örbyhus station till 

Tegelsmorasjön. Förstudiens projektledare är Pär Söderblom och projektmedarbetare är föreningen 

Tegelsmorasjöns ordförande Oskar Jonsson. De har arbetat under våren och förstudien kommer 

presenteras på nästa kvartalsfika: 

 

Nästa kvartalsfika kommer ha tema Natur, kultur och turism – 28 september kl 19 på Tegelsmora 

hembygdsgård. 

 

 Vill du arbeta aktivt med natur, kultur och turism? Gå med i facebookgruppen Natur, kultur 

och turism ÖTV, eller kontakta styrelsen. 

 

Infrastruktur och skönhet 

 

 Vi anordnade visionspromenad och trygghetsvandring i Tobo den 23/4, där 

säkerhetsansvarig på Tierps kommun och områdespolisen var med. Totalt var vi 15 stycken. 

Sammanfattning finns på hemsidan. 

 

 Även i år anordnade vi ”Håll ÖTV rent”, där vi sammanställde en lista över 

skräpplockarinitiativ och gav ut skräppåsar. Det blev ett initiativ på listan: vid stationen och 

årummet i Örbyhus.   

 

 Målarhelg i Kvarnparken Örbyhus anordnades den 21/5, då vi målade de lekställningar som 

vi skrapade förra året. Det gick mycket bra, men en synpunkt var att rusta lekställningar 

vore ett perfekt sommarjobb för unga i kommunen.  

 

 Vi anordnade med kort varsel, efter ett samtal från Samhällsbyggnadsenheten, ett öppet 

möte om Tegelsmoravägen den 6/7. Fler än 20 personer deltog på mötet som utmynnade i en 

skrivelse till kommunens trafiknämnd (kommunstyrelsens arbetsutskott). 

 

 Vill du arbeta aktivt med infrastruktur och skönhet? Gå med i facebookgruppen Natur, 

kultur och turism ÖTV, eller kontakta styrelsen.  

 
 

Ung i ÖTV 

 

 Projektet Ung och ingenting? fortsätter och går att följa på projektets facebooksida med 

samma namn. Under sommaren genomför 3 föreningar totalt 7 projekt som de fått bidrag för 

genom projektet.  

 

 Kampanjen #ungiötv där unga kan berätta hur det är att vara ung i ÖTV rullar vidare, men 

ännu har inte så många deltagit.  

 

 Är du mellan cirka 13-25 år? Gå med i facebookgruppen Ung i ÖTV, eller kontakta 

styrelsen.  

 


