
 

 
 

Kvartalsrapport, 2017-10-31 

 

Sluttampen på året! 

 

Vi fortsätter att jobba med verksamhetsområdena, och en sammanfattning av 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 

 

Välkommen att bli aktiv på något sätt, ditt engagemang gör skillnad!  

 

/ Ordförande Isabelle Axelsson 

 

Inkludering 

 

 Vi fortsätter anordna Tillsammanscafé med Hyresgästföreningen Örbyhus och Tillsammans 

för Örbyhus [Tierps kommun], och har under hösten varit i vår föreningslokal Underverket 

men byter from november tillbaka till Vendelbadets café – tisdagar kl 16-18. 

 

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

kontakta styrelsen.  

 

Natur, kultur och turism 

 

 Förstudien ”Tegelsmoraleden” presenterades på senaste kvartalsfikat och finns tillgänglig på 

hemsidan. Nu är målet att skicka in ansökan till Länsstyrelsen för att kunna genomföra en 

första etapp, närmast Örbyhus station, under 2018. Pär och Oskar jobbar på kring detta. 

 

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

och turism ÖTV, eller kontakta styrelsen. 

 

Infrastruktur och skönhet 

 

 Utveckla ÖTV har tagit över ansvar för årligt möte med kommunledningen, som 

Företagarföreningen tidigare anordnat. Mötet hölls i september, protokoll finns på hemsidan.  

 

 Vi har skickat in remissvar till regionens cykelstrategi och Länstransportplan, läs mer i 

protokollet från styrelsemötet 14:e september (finns på hemsidan!). 

 

 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? är avslutat och inrapporterat till MUCF (Myndigheten för 

ungdoms- och civilsamhällsfrågor). Läs hela slutrapporten på hemsidan. Nästa kvartalsfika 

kommer att vara kopplat till projektet. (Se affisch nedan!) 

 

 Vi anordnar tillsammans med Ung i Nedre Dalälven och Tierps kommun en pizzakväll för 

unga 13-25 år för att prata om vilka idéer de har och ge verktyg att genomföra idéerna. Ung 

i Nedre Dalälven ger möjlighet för unga att söka om max 30 000 kronor för olika projekt. 

(Se affisch nedan!) 

 

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

styrelsen.  

 

 

 

 


