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Öppet politikermöte onsdag 6 april i Edsbrobygdegård 
 

Edsbrobygden  
en del av  

Sveriges populäraste landsbygdskommun, Norrtälje kommun! 
 
Edsbrobygden ligger i de västra delarna av Norrtälje kommun. Bygden består av tätorten 
Edsbro och några mindre orter samt omkringliggande byar. Dessa mindre orter är Sättraby, 
Smara, Koludden, Ununge och Sonö. Två läns-/riksvägar möts i Edsbro, väg 282 från 
Uppsala och E4 samt väg 280 från Rimbo och Stockholm E18. De närmaste större orterna i 
kommunen är Rimbo och Hallstavik, cirka 2 mil från tätorten, och till Norrtälje är det cirka 3 
mil. Till Knutby på andra sidan länsgränsen är det 1,3 mil och till Uppsala är det cirka 5 mil, 
och till Stockholm är det cirka 7 mil. 
 
När Norrtälje kommun 2016 initierar tillskapandet av kommunens första landsbygds- och 
skärgårdsprogram med tillhörande handlingsplan, utvecklas Framtid Edsbro 2017 som ett 
lokalt nätverk för främjande av lokal landsbygdsutveckling. Under 2020 bildas Edsbrobygden 
och 2021 införlivas Edsbrobygden som en officiell bygd i Norrtälje kommuns landsbygdsråd. 
 
I handlingsprogrammet; ”Sveriges populäraste landsbygd: Norrtälje kommun landsbygds- 
och skärgårdsutvecklingsprogram” antaget av kommunfullmäktige 11 juni 2018, framgår 
bland annat syftet,”programmet ska medverka till en fokusering på landsbygdens och 
skärgårdens villkor, behov och potential med stöd av kommunens visioner och översiktsplan”, 
med tillhörande delmål som att:  

• Underlätta för bosättning och företagande (service, infrastruktur, kommunikationer ) 
• Främja besöksnäringen 
• Utveckla samarbetet mellan stad och landsbygd 
• Stödja lokala initiativ 

 
Föreningar i Edsbro bygderåd, boende i Edsbro med omgivande landsbygd och inte minst 
näringslivet i Edsbrobygden utgör en viktig del av Norrtälje kommun, med stor potential för 
att syfte och delmål i programmet ska infrias i sin helhet. Landsbygden ska utvecklas och det 
är utgångspunkten för dialogen under politikermötet den 6 april i Edsbro Bygdegård. 
 
Väl mött i det goda samtalet. 
 
Hälsar arbetsgruppen bestående av representanter från 
Edsbro Bygdegårdsförening 
Sättraby Bygdegårdsförening 
Edsbro Hembygdsförening 
Framtid Edsbro 
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Agenda och hålltider 
Tidpunkt Aktivitet Tid 

(min) 
Kommentar 

16:45 Samling Edsbro Bygdegård 15  
17:00 Avfärd rundtur i Edsbrobygden 60 Kjells taxi 
18:00 Soppa och ”Uppsnack” 60 Vi går igenom program och 

frågor samt lottar talarordning 
och plats på podiet 

18:30 Publikinsläpp  Möjlighet att köpa fika och ta 
del av program 

19:00 Öppna mötet 10 Välkomna och inledning 
19:10 Inledningsanförande   30 3 min anförande respektive 

partis Landsbygdspolitik 
19:40 Förvalda frågor cirka fem stycken  Ca 1-2 min anförande, replik 

och debatt. Partier och publik. 
21:00 Sammanfattning och avsluting 10 Tack för visat intresse; 

politiker, föreningar och 
publik 

21:10 Eftersnack 20  
21:30 Bygdegården stänger   

 
Temafrågor 
Infrastruktur och kommunikationer 
Vardagslivet på landsbygden innebär i stor utsträckning ett beroende av fungerande 
infrastruktur och kommunikationer. Det innebär att ha tillgång till hållbara alternativ för 
kollektivtransporter avseende destinationsträffsäkerhet och turtäthet, trygga och säkra 
anslutningsalternativ i form av gång- och cykelvägar och inte minst goda förutsättningar att 
etablera ladd-stolpar för eldrivna fordon.  Alla ska ges likvärdiga förutsättningar för att 
transportera sig kollektivt i hela kommunen samt till städer i angränsande regioner. Det kan 
t.ex. vara elever i anslutning till skoldagens slut, studenter som söker billigt boende på mindre 
orter men studerar på något av universiteten i Stockholm eller Uppsala, det kan vara 
pensionären som behöver ta sig till läkarmottagningen eller medelåldersparet med utflugna 
barnkullar som på nytt vill utforska storstädernas kultur- och restaurangliv. 
 
Fråga 1 
För kollektivtrafikanter till och från Norrtälje stad är boende i Edsbrobygden hänvisade till 
antingen, buss 639 med byte i Rimbo, ett tidskrävande alternativ eller Unungehöjden, ett mer 
riskfyllt äventyr eller UL:s 808 glesa direkt trafik. I dagsläget alltför få avgångar, orimliga 
restider eller riskfylld och otillgängligt byte i Unungehöjden. På det hela taget väldigt bökigt.  
 
Vilka åtgärder föreslår ditt parti behöver vidtas för att säkra Unungehöjdens trafikplats för de 
invånare som idag tvingas balansera i vägrenen och våghalsigt ta sig över länsväg 280 för 
bussbyte? 
 
Fråga 2 

Norrtälje kommun har en ambition att stärka möjligheten för fotgängare och cyklister att 
tryggt och säkert transportera sig i kommunen. Befintliga grusvägar och banvall kan med 
strategiska kompletteringar sammanlänkas till en helhet som gagnar bygden. Kommunen har 
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tagit rollen som projektledare för flera framgångsrika projekteringar. Detta är bra då ideella 
krafter kan bli tunna när dessa arbeten tenderar att bli tunga utifrån ett produktions- och 
projektledarperspektiv. Region Stockholm har en stor satsning med målsättning att bygga ut 
gång- och cykelvägnätet med motsvarande 800km vilket är en bra möjlighet för kommunen. 

 
Vilka möjligheter ser ditt parti för att Norrtälje kommun, dels ska få del av denna regionala 
satsning, dels projektleda utvecklingen av hållbara och trygga färdsätt för fotgängare och 
cyklister i Edsbrobygden. Vilka åtgärder behöver vidtas? 
 
Fråga 3 
Edsbro är en knutpunkt för pendlarparkering. Ett drygt 20-tal inpendlare till skolan, 
hemtjänsten och det privata näringslivet parkerar centralt i Edsbro. Det finns på två ställen 
kring matbutiken P-platser som utnyttjas för arbetspendlare dagtid, och boende i 
flerfamiljshusen i närheten, nattetid. För Edsbro-krogs matgäster är laddbar parkering 
angelägen, liksom för att resenärer ska välja att utnyttja annan service i samhället. 
 
Vilka åtgärder föreslå ditt parti för att säkra laddningsmöjligheter i Edsbro och att de statliga 
bidragen också kommer oss tillgodo? 
 
Bygga och bo 
Edsbrobygden har genomgått en strukturell samhällsförvandling. Fler har upptäckt fördelarna 
med att leva och bo i storstadsnära landsbygd. Inflyttningen i kommunen som helhet ökar, 
men det är till landsbygden man söker sig. Inflyttningen till Edsbro har fram till nu 
möjliggjorts tack vare generationsskifte i befintligt bostadsbestånd. Nu börjar det ta stopp. För 
att t.ex. fler barnfamiljer ska kunna sätta bo i bygden behöver framförallt två förutsättningarna 
för att etablera nytt förbättras. Dels att öppna upp detaljplaner, dels att förstärka kapaciteten 
avseende vatten och avlopp. 
 
Fråga 4 
Hur vill ditt parti utveckla arbetet med en s.k. fördjupad översiktsplan (FÖP) för Edsbro och 
kan ditt parti lova att påbörja arbetet första halvan av nästa mandatperiod? 
 
Fråga 5 
När fler sätter bo och väljer vår vackra bygdemiljö för sin vardag, utmanar det befintlig 
kapacitet för vatten och avlopp. Vilka lösningar ser ditt parti som nödvändiga och är ni redo 
att vidta dessa åtgärder, för att möta ökad belastning?  
 
Näringsliv  
Edsbrobygden liksom fler bygder i kommunen ser hur näringarna tenderar att förskjutas från 
jordbruk och hantverkaryrken till tjänster och mångsysslare och i marginellt avseende 
fokusera på turism och upplevelse. Människors födkrok börjar i mångt och mycket återgå till 
det småskaliga och lokalproducerade.  
 
Fråga 6 
Hur vill ditt parti att näringslivspolitiken ska främja lokalt näringsliv och möta den nya 
trenden med allt fler tjänsteföretag och mångsysslare samt hur kan kommunen underlätta för 
hem-/distansarbetande och möjligen också egenföretagare som får begränsad hjälp av 
kommunen att hantera byråkratibördan? 
 



Edsbrobygden  2022-03-17 

 4 

Basal samhällsservice 
Att det etableras basal samhällsservice (skola, sporthall, bibliotek, vårdcentral, 
livsmedelsbutik m.m.) i de mindre orterna är viktigt för känslan av sammanhang och 
delaktighet. När allt fler unga vuxna väljer att söka sig till naturnära mindre orter i den 
storstadsnära landsbygden, får bygdeskolorna en än mer betydelsefull roll och blir en viktig 
kugge för att barnfamiljer över huvud taget ska överväga att etablera sig. 
 
Fråga 7 
Hur vill ditt parti främja etableringen av basal samhällsservice och utvecklingen av Edsbro 
skola? 
 
Fråga 8 
Att kunna läsa och skriva är alltjämt grundläggande för att ta till sig ny kunskap. Vi oroas för 
att barnen fastnar framför skärmen, men vi uppmanar dem att ta till sig av kunskapen 
därigenom. Vi känner oro för att eleverna inte läser, men vi ger dem inga böcker. I slutet på 
dagen känner vi oro att eleverna ska tappa motivationen och respekten för bildningen, men vi 
låter dem inte få tillgång till grundläggande förutsättningar, som t.ex. ett skolbibliotek med 
tydligt uppdrag att vägleda nya generationer att göra läsandet spännande och intressant. 
 
Vad är grogrunden till den långdragna konflikten mellan förvaltningarna som lamslår 
möjligheten att göra biblioteket i Edsbro till ett folk- och skolbibliotek? Vad är det som 
omöjliggör ett pragmatiskt synsätt som strävar efter att finna synergierna snarare än att se 
hinder? 
 
Kultur- och fritid 
Kommunen erbjuder många olika plattformar och aktiviteter för att utöva kultur och 
fritidsaktiviteter. Det är bra, men väldigt mycket av utbudet förläggs till de större orterna. 
Med tanke på svårigheterna att självständigt transportera sig kollektivt i kommunen, särskilt i 
anslutning till skolans tider, är det logiskt att vara mer utåtriktad och uppsökande i den 
kommunala verksamheten och därmed erbjuda mer organiserade aktiviteter t.ex. i biblioteket, 
sporthallen, m.m.   
 
Fråga 9 
Vilka förslag och idéer ser ditt parti som rimliga för att decentralisera kultur- och fritids 
aktiviteter till Edsbrobygden och därmed bidra till mer delaktighet genom uppsökande 
verksamhet?  
 
Samhällsskydd och krisberedskap 
Ur askan i elden. Flyktingkris, stormen Alfrida, pandemi och nu ett fullskaligt krig endast 150 
mil bort. Händelser som mer eller mindre påverkar såväl samhälle som individ. Många frågor 
kretsar kring; hur ska jag klara mig och min familj? Hur kan vi stötta våra grannar? Vad kan 
vi förvänta oss av kommunen och vad förväntar sig kommunen av civilsamhället? I oroliga 
tider är vikten av transparens, tydlighet och tät information av största vikt. Kontinuerlig 
kommunikation från myndigheter bidrar till ökad tillit och lugn bland befolkningen. 
 
Fråga 10 
Hur kan kommunen förbereda sig på krissituationer som även tar hänsyn till landsbygden och 
hur kan kommunens relativt nya krisberedskapsenhet samarbeta med bygderna både 
förberedande och i händelse av kris? 
      STOPP. 


