
  

Kvartalsfika 28 sep 2017 vid  

Tegelsmora hembygdsgård 

Tema: Tegelsmoraleden 
 

33 personer närvarade varav 3 politiker: 

Centerpartiet – Lotta Carlberg 

Miljöpartiet – Brita Kajrup 

Socialdemokraterna – Anette Pettersson 

1. Isabelle informerar om Framtidsdagen lö 30 sep vid Örbyhus station.  

 

2. Pär Söderblom och Oskar Jonsson presenterar sig själva och förstudien. (Länk till förstudien.) 

 

Pär gick igenom hela leden och berättade om alternativa sträckor och underlag och vilka 

funderingar de har haft under processen.  

Leden är delad i 3 etapper. Allt kan inte finansieras just nu men tanken är att sträckan närmast 

Örbyhus (etapp 1) och sedan etappen närmast Tegelsmorakyrkan (etapp 2) till sist ska anslutas 

till varandra genom etapp 3.  

Oskar berättar som framtidsvisioner och anslutningar till omgivande områden: bland annat mot 

Norra Bonäset, nytt tillgänglighetsanpassat fågeltorn osv. Eventuellt tillgänglighetsanpassad 

gångväg över ån till gamla badplatsen bortom idrottsplatsen. Även möjlighet att ansluta till 

gamla Marialeden som förenar kyrkan i Gamla Uppsala och Tegelsmora och många kyrkor 

däremellan.  

Anslutning till naturreservatet Florarna är möjlig i framtiden. Länsstyrelsen har dessutom planer 

att i framtiden koppla Florarna till Upplandsleden.   

Strömarens naturvårdsförening ser väldigt positivt på att projektet kommer igång.  

Projektledarna tycker att det som ger mest för många är att förstärkta etapp 1 närmast Örbyhus. 

Målsättningen är att söka pengar för etapp 1 och 2 i december och om ansökan beviljas så kan 

det vara genomfört under 2018. Inom 5 års period är troligtvis även 3 klar om man får till 

finansieringen.  

Projektledarna har varit i kontakt med Tierps kommun som verkar positiv till att gå in som 

”bank”. Huvudmannen för ansökan är inte klart än. Inget beslut taget än. 

Diskussioner kommer föras med idrottsverksamheten om att vara delaktiga i skötsel av leden 

alternativt kommer man att söka bidrag från kommunen. Länsstyrelsen beviljar nämligen inte 

pengar utan att man har löst underhåll/skötselfrågan från starten. För skötseln av 

Upplandsleden köper kommunen den tjänsten av olika föreningar, eller företag.  

Stefan från Naturjouren är involverad utifrån Marialeden. Ny pilgrimsled i Helige Olafs anda 

planeras från Selånger till Trondheim. Den sträcker sig från Åbo via Ålands öar in till Grisslehamn 

och igenom Roslagen, Harg, Gimo och sedan koppling till Upplandsleden.  

Alla som är intresserade av att hjälpa till är välkomna att kontakta Pär, Oskar eller Isabelle.  

Väl mött vid nästa kvartalsfika!  

https://utvecklaotv.wordpress.com/2016/12/12/check-till-forstudie/

