
 

 
Verksamhetsberättelse för 2019 
 
I år har mycket kommit att handla om att sakta men säkert komma närmare en mer 
långsiktig samverkan med kommunen. Vi har deltagit på möten med kommunen om 
Regional utvecklingsstrategi, LÖK (lokal överenskommelse) och Riktlinjer för samverkan 
med civilsamhället. Vi har också varit med på Regional bostadskonferens samt 
Lokalekonomidagarna i Järvsö. 
 
I övrigt presenteras verksamhetsberättelsen genom en avstämning gentemot 
verksamhetsplanen:  
 
 
Verksamhetsplan 2019 
Styrelsen ska i enlighet med stadgarna vara synliga bollplank, lotsa engagemang till 
föreningar och främja utveckling av bygden. 
  
1.1 Verksamhetsområden 
Vi fortsätter med verksamhetsområdena. Se information om områdena nedan: 

”Verksamhetsområdena är skapade utifrån centrala teman som identifierats under 
föreningens första verksamhetsår. Syftet är att lättare kunna kanalisera frågor och 
stödja engagemang från idé till verklighet. Verksamhetsområdena organiseras i form av 
råd, där drivande personer ingår. 
Inkludering 

Inkludering handlar om att känna sig välkommen. Vi vill att alla som bor i ÖTV ska 
känna sig hemma här. Föreningslivet är en viktig del av vårt samhälle, där kan 
människor lära känna andra och få en meningsfull fritid. Genom att aktivt arbeta med 
inkludering välkomnar vi mångfald och motverkar utanförskap. 

Vi hoppas att vi genom föreningens verksamhet och i själva verksamheten uppmuntrat 
till inkludering och framtidstro. Framtidsfabriken med dess läge precis vid stationen har 
bidragit till att fler haft möjlighet att delta på fysiska möten av olika slag.  

● Vi firade att föreningen funnits i 5 år med kalas på Framtidsfabriken i augusti. 

Infrastruktur och skönhet 

Infrastruktur och skönhet hör ihop. Vi vill att all samhällsbyggnad ska kännetecknas av 
ett estetiskt perspektiv, och att vi som lever på platsen är delaktiga i processerna. 
Samhällsbyggnadsprocesser tar tid – och vi kan ligga ett steg före genom att själva 
identifiera vad och hur vi vill att platser ska utvecklas. Vi kombinerar funktion och 
estetik, vi tänker både praktiskt och vackert. 

● Vi deltog på möte om detaljplan för Örbyhus centrum och hade särskilda Drop-in 
fika för medborgare att diskutera och skicka in remissvar. Vi har varit 
remissinstans och skickat in svar. 

● Vi har haft skräpplockning och visionspromenad vid årummet i Örbyhus.  
● Vi har påverkat arbetet med stationsområdet i Örbyhus så att busshållplatserna 

inte flyttas, men arbetet fortsätter. 



 

 

Natur, kultur och turism 

Natur, kultur och turism hör ihop. ÖTV är rikt på natur- och kulturvärden, och har 
potential att locka fler besökare. Vi vill främja en hållbar besöksnäring, vilket kräver ett 
långsiktigt helhetsperspektiv. ÖTV är rikt på föreningar och företagare som kan vara 
med och tillgängliggöra bygdens natur- och kulturvärden för boende och besökare. 

● Två SLU-studenter har skrivit examensarbeten om Örbyhus utemiljöer i 
samarbete med oss.  

● Vi har tillsammans med kommunen ansökt om LONA-medel för att tillgängliggöra 
och försköna årummet i Örbyhus.  

Ung i ÖTV 

Att vara ung i ÖTV är inte olikt att vara vilken annan ålder: det är att uppskatta olika 
saker som till exempel lugnet, naturen och bra kommunikationer, men också att vilja 
förbättra vår plats på olika sätt. Många unga upplever att det inte händer någonting. Vi 
vill underlätta för unga att engagera sig i samhällsutvecklingen.” 

● Projektet #DagensUngdom fortsatte under 2019 genom att styrelsen tog över 
med fredagsöppet för unga.  

● Vi har besökt Örbyhus fritidsgård för att synas och tipsa om ungdomscheckar hos 
Leader NeDa. 

● Vi har besökt Örbyhus skola och hållit föreläsningar om hållbar utveckling samt 
tipsat om Klimatstrejk som hålls varje fredag på Eriks torg. 

● Vi har träffar rektorn på Örbyhus skola för samtal om samarbete.  
● Vi fick sommarlovsstöd på 12 000 kr till yoga för barn och unga.  

1.2 Kvartalsfika 

Vi ska anordna kvartalsfika under 2019. 

Ja, se nedan: 

#1 måndag 5 mars. Tema: Nytt kommunstyre 

#2 måndag 13 maj. Tema: Lokalekonomi 

#3 måndag 9 sep. Tema: Tobo masugn – vad händer? 
 
#4 torsdag 21 nov. Tema: Vendel - eftersnack och idéverkstad 

1.3  Framtidsfabriken 

Vi ska fortsätta driva projektet Framtidsfabriken under 2019. 

● Ja, det har gjorts och går att läsa delrapport här! 
● Vi anordnade Framtidsveckan och fick kommunbidrag på 1319 kr för Supersöndag 

som avslutning på veckan. 

 

 1.4  Tegelsmoraleden 

http://utvecklaotv.wordpress.com/framtidsfabriken


 

Vi ska fortsätta samarbeta med Tierps kommun för att förverkliga första etappen av 
Tegelsmoraleden. 

Ja, men handläggningstiden på Länsstyrelsen är lång - förhoppningsvis får vi svar 2020.  
 
 
Övrigt: 
 

● Under 2019 fick vi 12 000 kr utbetalat i bidrag från Region Uppsala till projektet 
Mångfaldsmat som genomfördes år 2018. 

● På Örbyhusdagen ansvarade vi för fiket i sporthallen och fick för det 1600 kr.  


