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ÖTV:

Paraplybegreppet ÖTV omfattar i princip alla med postort Örbyhus och Tobo, dvs Örbyhus och Tobo tätort samt 

byar i Tegelsmora och Vendels socken.  Tegelsmora socken: Agnebo, Bennarby, Berg, Bol, Broddby, Elgarbo, 

Elsarby, Esarby, Fastebo, Fillsarby, Gyllby, Göksby, Götby, Klingsbo, Knutbo, Kråkbo, Käbbebo, Källsby, Larsbo, 

Mariebo, Persbylånga, Pesarby, Prästarby, Rundbo, Sixarby, Skala, Spjällbo, Stenlösa, Strömma, Ulvsbo, 

Upplanda och Vibo. Vendels socken: Bergby, Gryttby, Husby, Karby, Knypplan, Hovgårdsberg, Torkelsbo, 

Väster-Ekeby, Öster-Ekeby, Älby. Osv.

År 2015 var befolkningen i ÖTV ca 4500 varav ca hälften bodde i tätorterna.

ötveckla:

att ötveckla är att utveckla ÖTV, vilket vi alla gör när vi är delaktiga i samhällsutvecklingen av platsen där vi bor 

och verkar.



Vi vill ötveckla!

Paraplyorganisation med syfte att främja samverkan och engagemang för lokal hållbar utveckling. 

Syfte (i stadgar): 

■ Att vara en paraplyorganisation för medlemmarna och vara en sammanhållande länk för alla inom ÖTV

■ Att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för myndigheter och organisationer.

■ Att stimulera/stödja arrangemang inom ÖTV.

■ Att stimulera/stödja utveckling av orterna, gärna i projektform.

Värdegrund:

Utveckla ÖTV är en del av den religiöst och politiskt obundna riksorganisationen Hela Sverige ska leva och verkar utifrån 

värdegrunderna demokrati, mångfald och jämställdhet och för socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar 

utveckling.



Vad gör vi?

Verksamheten delas tillsvidare in i fyra områden - för att lättare kunna kanalisera frågor och stödja engagemang från idé till 

verklighet.

Infrastruktur och skönhet

Samarbete med bland annat Tierps kommun för att få till förbättringar i närmiljön.

Natur, kultur och turism

För att tillgängliggöra bygdens natur och kultur för både boende och besökare på olika sätt. 

Inkludering

För att få alla att känna sig välkomna och hemma i bygden. 

Ung i ÖTV

För att sänka tröskeln för unga att engagera sig och påverka den lokala utvecklingen.



Vad gör vi?

Verksamheten delas tillsvidare in i fyra områden - för att lättare kunna kanalisera frågor och stödja engagemang från idé till 

verklighet.

Infrastruktur och skönhet - Dialog med Samhällsbyggnadsenhet 

(lekparksanläggande m.m.) 

- Skräpplockning och visionspromenader

Natur, kultur och turism - Rapport Två Socknar 

- Förstudie och genomförande Tegelsmoraleden 

Inkludering - Välkomstblad i kommunens kasse till nyinflyttade

- Drop-in fika

Ung i ÖTV - MUCFprojektet “Ung och ingenting?” 

- Besök på och samarbete med Örbyhus fritidsgård

- Fredagsöppet på Framtidsfabriken

Kvartalsfika 

- politiker och medborgare möts

Drop-in fika

- medborgare möts 

Stöd till föreningar och 

privatpersoner 

- styrelse tillgänglig för att bolla 

idéer och hjälpa till med 

projektansökningar m.m.





Antivision – Hur det skulle kunna vara år 2025, utan Framtidsfabriken

Örbyhus med omnejd har växt i många år, nu bor fler än 5000 människor i 

området. Majoriteten av dessa pendlar till jobb i Uppsala, Gävle och 

Stockholm. Orten är en typisk pendlarort. En ort där människor sover, inte 

lever. I huvudet på flera personer som väntar på perrongen fladdrar visioner 

om att göra om den gamla fabriken till ett utvecklingscentrum där folk kunde 

mötas och vara kreativa tillsammans. Det kliar i fingrarna och värker i 

hjärtat, längtan efter omställningen till ett hållbart liv och samhälle är stort. 

Men de hinner inte konkretisera framtiden mera. Nu kommer tåget.





Vision – Hur det skulle kunna vara år 2025, med Framtidsfabriken

Örbyhus med omnejd har växt i många år, nu bor fler än 5000 människor i 

området. I navet vid Örbyhus station har det sedan en längre tid varit full 

verksamhet i en gammal fabrikslokal...



Syfte

Att främja hållbar utveckling genom gränsöverskridande och kunskapsspridande 

möten och samverkan – mellan en mångfald av människor och mellan 

ideell, privat och offentlig sektor. 



Mål

·  Att skapa medvetenhet om omställning till hållbar utveckling.  → Minst 50 personer ska ha blivit omställningsambassadörer. 

· Att skapa ett utvecklingscentrum som fylls av aktiviteter. → Ideell arbetstid om 4239 timmar. 

· Att kartlägga målgruppers behov och önskemål kring vad som behövs för att kunna ställa om till ett hållbart samhälle samt 

utreda vad som krävs utifrån kartläggningen. → Minst 1 lokalt socialt företag ska ha startat utifrån kartläggningen. 

Mål på längre sikt: 

• Det finns en överenskommelse mellan offentlig, privat och ideell sektor om hur vi ska ställa om till ett hållbart samhälle. 

Tierps kommun kommer att medfinansiera genom att en landsbygdsutvecklare kommer vara delaktig i projektet och vi 

tillsammans under processen skapar nya och hållbara samverkansformer mellan kommun, utvecklingsgrupp, invånare och 

företagare. 

• Det finns ett utvecklingscentrum och en utvecklingslots (lokal och stödfunktion) som utifrån behov och önskemål främjar 

hållbar utveckling.

• Det finns fler nya företag, gärna kooperativ, som arbetar cirkulärt och inkluderar människor långt ifrån arbetsmarknaden.



Metod

·  Ha ett lokalt utvecklingscentrum: en tillgänglig lokal som fungerar som en praktisk 

idéverkstad/social innovation hub/SamhällsMakerspace genom att fyllas av aktiviteter underifrån. 

· Ha en lokal utvecklingslots: en projektledare som fungerar som stödfunktion till målgrupperna och 

som arbetar gentemot projektmålen.



Hänt och händer

Drop-in fika Klimatstrejk Företagståget

Stickkafé

Skaparfredag

REKO - Utlämning av 

lokalproducerad mat via Local 

Food Nodes

Föreningar och grupper nyttjat 

lokalen för möten och 

studiecirklar

Klädbytardag Mångfaldsmat SLU-studenter exarbeten om 

utemiljöer Örbyhus

#DagensUngdom -

fredagsöppet för unga 

Framtidsveckor Omställningsutbildning

Cirkel om Agenda 2030

Kulturdag åk 7

Yrkesdag åk 8 och 9

Tegelsmoraleden Lokalekonomisk analys (LEA) 



Hänt och händer

Drop-in fika Klimatstrejk Företagståget

Stickkafé

Skaparfredag

REKO - Utlämning av 

lokalproducerad mat via Local 

Food Nodes

Föreningar haft nyttjat lokalen 

för möten

Klädbytardag Mångfaldsmat SLU-studenter exarbeten om 

utemiljöer Örbyhus

#DagensUngdom -

fredagsöppet för unga 

Framtidsveckan Omställningsutbildning

Cirkel om Agenda 2030

Kulturdag åk 7

Yrkesdag åk 8

Tegelsmoraleden Lokalekonomisk analys 



Lokal hållbar utveckling

● All utveckling är lokal, även den globala

● Bygdegård/mötesplats som 

nav/experimentverkstad/testbädd 

● Hur kan olika nivåer stödja den lokala?

Några av våra frågor/utmaningar:

- Hur ändra vanor?

- Hur främja reflektion? 

Ta vara på och underlätta engagemang genom bredd!

Uthållighet! 

Formalisera samverkan med kommunen?


