
 
 
Verksamhetsberättelse för 2022 

Under året har föreningen arrangerat tre av fyra kvartalsfika i Örbyhus och Vendel (september i Tobo 

blev inställt). Kommunen har antagit LÖK:en (lokal överenskommelse), som vi varit delaktiga i att få 

fram. Enligt våra stadgar ska styrelsen vara synliga bollplank, lotsa engagemang till föreningar och 

främja utveckling av bygden – vilket vi anser att vi har gjort. 

Föreningen har sökt och genomfört två projekt (finansierade av Leader NeDa) tillsammans med andra 

föreningar i bygden:  

• Kanotiläggningsplats i Örbyhus (med Friluftsfrämjandet Örbyhus) och 

• Skyltar om Örbyhus historia (med Tegelsmora resp. Vendel hembygdsföreningar) 

Vi har också sett resultatet av kommunens LONA-projekt Å-rummet, där man röjt, ordnat en fikaplats 

och satt upp en skylt om fikaplats. 

Vi ser fram emot att under 2023 kunna inviga kanotplatsen, och även Tegelsmoraleden samt 

genomföra skyltprojekt 2.0 (med översiktsskyltar och kartbroschyr). 

Föreningen anordnade 2 klädbytardagar tillsammans med Svenska kyrkan och Naturskyddsföreningen 

Tierp, där ca 100 pagg per tillfälle byttes. 

En representant (Isabelle) deltog på ett möte med Mikrofonden och besökare från EU som ville lyssna 

till våra erfarenheter av att ha varit kredittagare hos Mikrofonden i slutet av projektet 

Framtidsfabriken. (Glädjande nog kom nyligen beskedet nu kommit att Mikrofonden Sverige får 

investering genom Europeiska investeringsfonden som innebär en bättre tillgång till finansiering och 

riskkapital för kooperativa och sociala företag.) 

Föreningen anordnade för tredje året Sommartorget i Örbyhus tillsammans med TEMAB och Tierps 

kommun, där pallkragar blommade upp asfaltsytan. Som avslutning på sommartorget och uppstart av 

Framtidsveckorna anordnades en Skördefest på torget. Sommartorget omvandlades några lördagar till 

Politikertorg, där medborgare kunde samtal med politiker inför val till riksdag, region och kommun. 

Under Framtidsveckorna anordnade vi också en föreläsning med Trädgårdstrollet Jasmine Waara om 

att odla i pallkrage, delvis finansierat av bidrag från Kultur och fritid. 

I slutet av året skickade föreningen in en skrivelse till kommunen om att göra en del av Kungaskogen i 

Örbyhus till ett naturreservat. Denna skrivelse kom till genom ett gediget arbete initierat och 

koordinerat av Elisabet Jansson, som bland annat gjort naturvärdesinventeringar i området. 

Under året skickade vi också in ett remissvar kring den nya översiktsplanen för Tierps kommun. I 

remissvaret uttryckte vi att det är positivt att ÖP2050 innehåller skrivelser om natur- och 

kulturvärden som finns samt att det är viktigt att satsa på alla orter i kommunen (inte bara Tierps 

köping) - vilket framkommit i dialoger inför ÖP-skrivandet. Vi efterfrågar även en fördjupad 

översiktsplan (FÖP) för Örbyhus – för att ett helhetsgrepp om och en långsiktighet för Örbyhus. Vi 

önskar till och med att en FÖP görs för hela området ÖTV, för att få ett bredare helhetsgrepp om ett 

område som hänger samman. 

Därutöver har styrelsen etablerat kontakt med nya ägarna av fastigheten vid Örbyhus station 

(Dykaren Fastighet AB) och har representation i kommunens föreningsråd och Leader NeDa (genom 

Lena Persson). 


