
 

 
Protokoll från dialogmöte mellan Utveckla ÖTV och Tierps kommun 2017-09-04  

Närvarande:  
Kommunalråd Bengt-Olov Eriksson, medborgarservicechef Lars Ingeberg och 
Samhällsbyggnadschef Thomas Kihlström.  
Isabelle Axelsson, Eva Ezim, Pär Söderblom (Utveckla ÖTV), Oskar Jonsson (föreningen 
Tegelsmorasjön), Ewa Erizon (ÖTV Företagarföreningen)  
 
Bakgrund: Utveckla ÖTV har tagit över det årliga möte med kommunledningen som 
Företagarföreningen tidigare haft.  
 

Ärendepunkter 

1. Välkomnande entré Örbyhus  / ogräsklädda kullarna längs med väg 716 vid centruminfart  
(kursiv text från protokoll 2014.04.29. okursiverat från 2015.05.28. Återkoppling från lars 
Ingeberg i blått 160531)  

Skötsel/klippning av dessa ska nu läggas med i skötselplan till entreprenören PEAB. 
Kullarna blev aldrig klippta under år 2014. Gata-/park har nu ansvar för att kullarna 
i år ska ”planas ut” så att gräsytorna kan klippas samt anordna ngt slag av 
planterade ytor ev. buskar. 
Kullarna ligger i kommunens plan och klipps under juni och augusti. Ytan på det 
som ska klippas beslutas idag 31/5 2016. Utplaning av kullar kommer inte att göras 
nu då ingen budget finns.  

Vad beslutades 31/5 2016?  
Kullarna är fortfarande ovårdade. Vi har pratat med kommunekolog om detta, och kullarna 
måste slås och underhållas några år för att få bukt på ogräset. Därefter kan växter planteras 
som inte behöver underhåll alternativt några sorts perenner som gör att kullen under en 
period blommar och sedan klipps/slås.  

Svar: Slagning beställdes 2016, men det blev inte gjort – ska slås 1-2 ggr per år. Är lagt på 
TEMAB som ska utföra det. Kostar 20-30’000 per år. Har lagt in beställning om slagning till 
hösten. 

Kommentar: Har sagts länge (10 år) att det ska slås, men inte gjorts. Peab har länge sagt att 
maskiner inte kan slå.  Onödigt att slå nu på hösten, eftersom växtligheten naturligt falnar. 
Dessutom: Är framförallt vallört, vilket inte kan slås – utan bör kvävas.  

2. Återvinnings-stn; container för farligt avfall (miljöstation)  
Beslut på att det ska bli ”rullande” miljöstationer som kommer att åka 
runt på orterna i Tierps kommun. Anbudsförfarande pågår nu och man 
räknar med att detta igångsätts under år 2014. 
Tierps kommun har inte startat upp med några rullande miljöstationer. 
Översyn pågår på statlig nivå ang. ”farligt avfall” o dess hantering, ev. ngt 
beslut under hösten/vintern 2015 och ev. start under 2017. 
Temab ansvarar och upphandling är klar. Planering pågår för 
verkställighet under 2016 
Gällande ”statlig nivå” vet jag inget mer än att det är Temabs ansvar. 
 



 

Vad har hänt med rullande miljöstationer, är det detta som upphandlats? Har inte 
verkställts isf?  

Svar: Upphandlas just nu av TEMAB, tänkt att komma igång efter 2018. Blir framför allt till 
mindre orter och förmodligen 2 gånger per år – men information ska komma på Temabs 
hemsida när upphandlingen är klar.  

3. Stationsområdet Örbyhus inklusive Postvägen  

Har skjutits fram. Finns det nu någon tidsplan för genomförandet?  

Svar: Kommunens åtgärder kommer genomföras skolstängt (sommaren) 2018, handlar om att 
göra klart nya pendlarparkeringen, rondell, förhöjd belysning, trygga för fotgängare mm.  
Medfinansiering från Region Uppsala. 

Gällande gångtunnel har Trafikverket åtgärdat ytbeläggning, men problemet är att vatten från 
ån trycker på vilket kräver större åtgärd i storleksordning ca 10 miljoner. Samma problem 
behöver de åtgärda på 10-tal platser i Sverige, så det är oklart när det kommer åtgärdas i 
Örbyhus. 

4. Fritidsbank Örbyhus 

Utveckla ÖTV har haft möte med Upplands Idrottsförbund som är positiva till idén om att 
starta en Fritidsbank i Örbyhus, eftersom närhetsprincipen är central och samhällsvinsterna 
stora. Läget skulle vara vid stationen i Örbyhus, eftersom det innebär ett flöde av människor 
iom tåg/bussar och ett nav mellan idrottshall, skateramp, vattenleder (årummet, sjöarna), 
idrottsplats. Vi har redan samarbete med TÖFF som vill vara delaktiga i uppstarten, men 
tanken är att fler föreningar på sikt blir delaktiga (tex ÖIF, Friluftsfrämjandet mm). För att 
starta en Fritidsbank krävs dock att kommunen bistår med hyra till en permanent lokal. Det 
borde också vara möjligt att ha arbetsträning/instegsjobb inom verksamheten.  

Ska vi starta ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) kring detta, eller vad föreslår ni för att 
göra Fritidsbank Örbyhus möjligt?  

Svar: Skriv ett förslag till kommunen.  

5. Tegelsmoraleden 

Förstudie har under våren 2017 gjorts, finansierat av utvecklingscheck från Leader 
Upplandsbygd. Förslaget är att söka medel från Länsstyrelsen (Landsbygdsprogrammet) för 
att genomföra etapp 1 (se förstudierapporten). Förstudien genomfördes av Pär Söderblom 
(tidigare ordf. föreningen Vendelsjön) och Oskar Jonsson (nuvarande ordf. föreningen 
Tegelsmorasjön), och har haft kontakt med kommunekolog Taija Lindfors samt markförvaltare 
Jan-Olof Åsén.  

Antingen kan kommunen ta över ansvaret för att anlägga leden, eller så kan det ligga på 
Utveckla ÖTV. Om det senare är målet att skicka in ansökan till Länsstyrelsen före årsskiftet, 
och det behövs olika avtal med kommunen: att kommunen agerar finansieringsgarant (betala 
utgifter tills medel utbetalats), att kommunen står för den del som medel inte omfattar (10%) 
samt markavtal. 

Hur ser ni på det hela?  



 

Svar: Positivt!  Bra med tillgänglighetsanpassade sträckor. Förankra även gärna med Kultur- 
och fritidsenheten. Vid ansökan till Länsstyrelsen skicka även in parallell ansökan till 
kommunen.  

 

6. Fördjupad översiktsplan Örbyhus 

Behov av att få en långsiktig plan för hur Örbyhus ska utvecklas, där medborgare tidigt får 
vara med i processen. I Översiktplanen står att det redan finns beslut om upprättande av FÖP 
för Örbyhus.  

Hur ser ni på detta? Möjligt? 

Svar: Både ja och nej. Kommer prioritera ÖP (översiktsplan) som ska påbörjas någon gång 
2018. Två stora dagvattenutredningar ska vara klara 2019: Tierp och Örbyhus. Därefter blir 
FÖP, Örbyhus och Tierp prioriterade. Det finns många önskemål om villatomter i Örbyhus, det 
finns därför planer på nytt bostadsområde i Nordvästra Örbyhus.  

7. Transparens  

Önskemål om att göra kommunens verksamhet mer transparent, så att det går att följa 
processer (vad ska göras, vad görs, vad har gjorts). Till exempel genom att på hemsidan 
tillgängliggöra:  

- Cykelplan, inklusive handlingsplan 
- Underhållsplan (grönytor) 
- Frågor och svar till Medborgarservice (anonymiserat) 

Hur ser ni på detta? Möjligt?  

Svar från Medborgarservice: Kan bli mycket bättre på att lägga ut på hemsidan, hoppas att 
nya webben underlättar. Vill bli bättre på att kommunicera. En utmaning är att vissa saker är 
bara diskussioner, inget beslut – att gå ut med sånt skulle stöka till. Planer kanske ändras, 
utmaning att hinna med och kommunicera ut.  

Kommentar: Just därför så viktigt att vara tydliga på sin hemsida. I en nyhetsartikel citerades 
Tierpsbyggens VD att det är byggstart i höst för trygghetsboende vid Vendelgården, och det 
är den informationen människor fått – som inte nåtts av er information (se övrig punkt), som 
dessutom inte finns tillgänglig. Viktigt att vara genomskinlig med alla processer.   

Svar från Samhällsbyggnad: Har nu en kommunikatör ca halvtid på Samhällsbyggnad vid 
behov, som har inblick i vad som händer. Resursbrist råder överlag, och frågan är hur pass 
efterfrågat information är? (hur många vill se underhållsplan osv…). Upphandlar nytt GIS-
system, där det kommer vara möjligt att se information (var finns papperskorgar, hur ofta 
töms dem osv) och smidigare felanmäla via en app. I nuläget får tex Samhällsbyggnad in 
många felanmälningar om belysning som innehåller olika typer av beskrivningar om var 
lampan är, men det kan vara svårt att lokalisera – med appen kan felanmälaren ange direkt 
vilken lampa det gäller. 

Gällande cykelplanen ska beslutade projekt finnas tillgängliga under fliken ”alla byggprojekt” 
på hemsidan. Två stora utmaningar gällande cykelvägar är dels fastighetsägare och dels 
Länsstyrelsen som ofta gör arkeologiska undersökningar (på grund av dessa orsaker försenas 
vissa projekt och vissa blir inte av)  



 

Kommentar: Det är viktigt att vara genomskinlig med status i olika ärenden även för att 
allmänheten då ser hur många ärenden som ligger på is pga orsaker som inte kommunen 
råder över (Länsstyrelsen, tex).  

8. Lokal utvecklingsfond / Samhällsbyggnadsfond  

Har talats om att starta en samhällsbyggnadsfond för utvecklingsprojekt (som 
utvecklingsgrupper/föreningar kan söka). I april 2017 meddelades att ”budgetberedningen 
pågår och innan den är klar så kan vi inte säga något mer än att vi har presenterat idén och 
lagt in den som önskemål för nästa års budget.” 

Något att uppdatera kring detta? 

Inte aktuellt med en sådan fond. Samhällsbyggnadsenheten kommer att stödja objekt för 
objekt, går att omfördela utifrån budgeten. Dvs projekt kan genomföras av 
utvecklingsgrupper efter dialog. Utvecklingsprojekt eller kommun kan kontakta varandra.  

9. Övriga punkter  
 

a. Hur har fiberutbyggnaden fungerat i Örbyhus med omnejd?  
 
Kommunens perspektiv: Överlag missnöjda. Aktörer har inte återställt efter grävning mm. 
Kommunen ställer vissa villkor hur det ska se ut efteråt osv – aktörer måste göra om och 
rätt. Får inte nya grävtillstånd förrän detta är åtgärdat.  
Utveckla ÖTVs perspektiv: Många nöjda med att nu ha fiber, men missnöjda med själva 
processen – hade behövts samordning från kommunen långt tidigare, för att kunna 
hantera både medborgare och aktörer.  
 

b. Bostadsbehov Örbyhus 

Finns behov av boende i Örbyhus. Trygghetsboende planerades mittemot Vendelgården, men 
läget kommer förmodligen att ändras med motiveringen att trygghetsboende inte ska behöva 
korsa väg för att komma till faciliteter. 

Förslaget är platsen för nuvarande hockeyrinken. Samråd med medborgare kommer att ske. 
Redan på mötet föreslogs den kommunägda fastigheten vid gångvägen bakom Vendelgården 
(bredvid nybyggd villa).  

c. Kameror vid stationen 

 Någon/några som klottrat på busskurarna (ULs ansvar) har förmodligen riktat ned kamerorna.  

d. Kommunikation 

Hur tänker ni kring att fördjupa samverkan med lokala utvecklingsgrupper tex för att förbättra 
kommunikationen?  

Svar: Behöver bygga upp rutiner, skapa struktur för samverkan.  
Samhällsbyggnad har dialogmöten med utvecklingsgruppen i Karlholm ungefär 4 gånger per 
år om vad som är på gång.  
Detta årliga möte bör vara under sen vår istället för tidig höst.  

 Skrivet av: Isabelle Axelsson 
 Justerat av: Ewa Erixon 

http://app-mobil.unt.se/nyheter/tierp/bostader-viktig-fraga-pa-bomassa-4655093.aspx

