
Större referat från Politikerträffen. Börja läs nedifrån och 
upp! 
 
Mikael Olausson avslutar kvällens debatt. NT tackar så mycket för att ni har varit 
med oss. 
– Det vi gör just nu är den viktigaste krisberedskap vi kan ha. Så här håller vi 
demokratin levande och håller det onda borta, säger Mikael Olausson. 
 

 
Mikael Olousson till vänster leder mötet på Edsbro bygdegård. 
 
Gabriel Liljenström (MP) tycker att kommunen ska tillhandahålla lokaler över hela 
kommunen. 
 
Staffan Tjörnhammar (M): Vi ska ha så decentraliserat vi kan, men vi kommer inte ha 
ett badhus överallt. Här är dialogen med de lokala krafterna oerhört viktig för att 
man ska landa i något bra. 
 
Peter Grafström (Roop): Mycket är det föräldrar som gör saker tillsammans med sina 
barn. Det kommunen kan göra är att hjälpa till med lokaler, resurser och inköp av 
material. 
 
Andrea Kronvall (SD): Nedrustningen av landsbygden är ett resultat av politiska 
beslut, både Alliansstyre och rödgrönt. Man har pushat för ett centraliserat jord- och 
lantbruk. De små aktörerna har fasats ut. Man måste ha självkritik och fråga sig vad 
ens eget bidrag är. Det är riktigt skamligt att vi som nation har hamnat där vi är i 
självförsörjningsgrad. 
 
Staffan Tjörnhammar (M): Det behövs bara en enkel okulärbesiktning av mig för att 
se att jag också gillar att äta. Du har rätt i din problembild vilket är oroväckande. Om 
jag ska se något ljust så är det att många myndigheter tar det här på allvar just nu 
(livsmedelsförsörjning). 
 
Per Lodenius (C): Vi har gjort vår hemläxa. Riksdagen har beslutat att vi ska lägga 
mer pengar till jordbruket för att det ska överleva i de här tiderna. Vi behöver också 



de större producenterna. Vi ska sänka kostnaderna för jordbruket och inte bygga på 
brukbar åkermark och hitta fler möjligheter för att få folk att vilja bruka. 
 
Stefan Grath (V) återkommer till upphandlingsreglerna som ska förenklas. 
 
Gabriel Liljenström (MP): Vi har allihop en hemläxa att gå till våra partier på 
nationell nivå och be om en prisplan 
 
Bertil Jansson i publiken: 
– Jag föddes 1935 och upplevde andra världskriget. Då fanns över 120 bönder i 
Edsbro. I min by där jag är född, finns i dag 12 personer, vi var minst 70 och 
självförsörjande. Det är ett stort problem om det skulle bli som under andra 
världskriget. I dag finns två bönder i Edsbro som producerar mjölk. Ni har pratat om 
så jävla mycket ikväll, men det stora problemet, maten, har ni inte sagt något om. 
 
3 maj kommer denna tjänst att presenteras. 
 
Gabriel Liljenström (MP): Det är svårt för småproducenter att nå fram i en 
upphandling. Den nya tjänsten för att förenkla detta är därför bra. 
 
Yvonne Svensson (Roop-politiker som i dag sitter i publiken) säger att lantbrukarna 
har det kämpigt. Vad kan vi göra för dem och för att behålla åkerjorden för att i 
framtiden kunna handla mer lokalt? 
 
Robert Beronius (L) och Per Lodenius (C) påpekar att det finns en plats där 
företagare kan träffas på Campus. Per Lodenius fortsätter att det finns många lokaler 
på landet som kan användas, som bygdegårdar. 
 
Andrea Kronvall (SD): Vi vill att kommunen inrättar en jobbhubb, det vill säga en yta 
där man kan hyra in sig för att jobba. Där ska finnas tillgång till skärmar och 
skrivbord. Företagslotsen är jätteviktig, vi skulle vilja att man flyttar ut den till 
mindre orter, varför inte Edsbro? 
 
Gabriel Liljenström (MP): Det är ofta små saker som kommunen kan göra. En röd 
liten fin stuga som kommunen äger kan bli en mötesplats för företagare. 
 
Per Lodenius (C): Bredband, regelkrånglet måste minska både lokalt och nationellt. 
Centerpartiet har drivit ner kapitalkravet för aktiebolag. Lätt att komma i kontakt 
med kommunen. Kommunen satsar på att den som producerar varor ska kunna sälja 
till skolor. 
 
Ulrika Falk (S): Vi måste titta på hur kommunen agerar som konsument, hur vi 
lägger upp våra upphandlingar. Vi kan använda klimatomställnigen till att peka på 
framtidens gröna jobb. Byggklar mark till gröna industrier. 
 
Michael Sjöblom KD): Bredband och post måste fungera, övrig kommunal service i 
närheten för företag. 
 
Robert Beronius (L): Bredband, tjänstegarantier på handläggningstider, 
finansieringslots, genomlysning av taxor och avgifter, öka transparensen i hur och 
varför avgifter tas ut 
 
Peter Grafström (Roop): Vi vill ha företagslotsar utplacerade på servicekontor.  
 
Staffan Tjörnhammar (M): Företag och företagare skapar det välstånd so vi använder 
i samhället. Det ska vara lätt att komma in i kommunen, man ska inte bli runtskickad 
i kommunen. Vi jobbar med att stötta lokala företagarföreningar. 



 
Stefan Grath (V): Vänsterpartiet har många riksförslag. När jag pratat med 
småföretagare så är det största skälet att man inte anställer är 
sjukförsökringsansvaret om tio dagar för anställda. Det vill vi inte ha och det ska 
trappas ner gradvis. Företagslotsen ska användas för att navigera rätt i byråkratin. 
Viktigt att få bort kriminalitet i arbetslivet. 
 
Nästa punkt: Näringsliv 
 
Staffan Tjörnhammar (M): RB:s nyinvesteringar lånefinansieras ändå av kommunen. 
 
Robert Beronius (L): Roslagsbostäder får behålla alla vinster till exploatering. 
 
Publikfråga om mer pengar till Roslagsbostäder för att bygga. 
 
Alla partier verkar säga nej till fördjupad översiktsplan (FÖP) för Edsbro, något som 
kvällens moderator Mikael Olausson från Framtid Edsbro har framhållit som 
nödvändigt. – Låt oss fortsätta dialogen. Det får självklart inte vara så att vi inte gör 
någonting bara för att vi står längst bak i kön, säger han nu. 
 
Peter Grafström (Roop): Ett aktivt samarbete mellan politiker och Framtid Edsbro 
snarare än FÖP. 
 
Ulrika Falk (S): På Rådmansö vill man ha en FÖP för att det har byggt så mycket, här 
lyfter man det för att man vill att ska byggas mer. Vi ska inte vänta på en FÖP, det tar 
tid. Vi kan inte vänta, ta fram mer kommunal mark för det finns, och påminn om 
många partiers vallöfte från förra året om att använda Roslagsbostäder. Sedan ska vi 
självklart ha en FÖP för Edsbro också. 
 
Publikfråga: Vi behöver ta reda på efterfrågan på boende genom en efterfrågemall. 
 
Robert Beronius (L): Att lova en fördjupad översiktsplan första halvan av nästa 
mandatperiod är att lova för mycket. Men det ligger på topp fem. Det är brist på 
planarkitekter. Känner ni någon så finns pengarna. 
 
Per Lodenius (C): När det gäller fördjupad översiktsplan är det många orter som 
ligger före i kön. Det finns flera saker vi kan göra för att utveckla Edsbro. Bland annat 
visar utnyttjandegraden av reningsverket att det går att bygga mer. Vi ska lägga 
Edsbro i kön för fördjupad översiktsplan. 
 
Andrea Kronvall (SD): Det behöver utredas först vad man vill ha svar på. Inte säkert 
att en fördjupad översiktsplan är nödvändig och ger de svar man behöver. Ingen ärlig 
politiker kan lova det, men kanske kan man kringgå det. 
 
Vi byter ämne till Bygga och bo. Mikael Olausson frågar hur partierna vill göra med 
förnyad översiktsplan för Edsbrobygden 
 
Alla partier svarar ja på att jobba för att den ”livsfarliga bytespunkten” vid 
Unungehöjden ska byggas om. 
 
– Runt vår skola är det hög hastighet. Vi måste se oss om. hur ska vi göra för att det 
ska bli tryggare, frågar en mycket ung mötesdeltagare. 
Staffan Tjörnhammar (M) lovar att ta med frågan till trafikstrategen. 
 
Staffan Tjörnhammar (M): Kommunen ska tillhandahålla projektledning när 
lokalsamhället engagerar sig. När det gäller Edsbro ser vi att banvallarna behöver 
rustas. Vi behöver jobba för gång-och cykelväg till Unungehöjden, i förlängningen till 



Sonökorset. Detta för att i framtiden koppla ihop med cykelvägarna mot 
Grisslehamn. 
 
Robert Beronius (L): Liberalerna vill prioritera gång- och cykelvägar till och från 
skolorna. Vi vill ha särskilda potter i regionen till landsbygden. Vi är missgynnade 
eftersom arbetspendling prioriteras i regionen. Jag engagerade mig politiskt på grund 
av en cykelväg.  
 
Andrea Kronvall (SD): Styrande politiker i regionen måste ta ett större ansvar. 
Medfinansiering av gång- och cykelvägar är bra, men i får inte betala allt. Då kommer 
vi få avslag per automatik eftersom de vet att vi fixar det ändå själva. 
 
Gabriel Liljenström (MP): Jag tar bilen en kilometer till Ica, miljöpartisten tar bilen, 
för att det är livsfarligt att cykla på vägen. Det krävs att kommunen går in när 
enskilda markägare stoppar cykelvägar för att de går över deras mark. 
 
Per Lodenius (C): Senast i morse satt jag i ett möte partivänner där vi diskuterade hur 
vi skulle få pengar till gång- och cykelvägar utanför storstäderna. Vi hamnar helt 
utanför dessa planer. 
 
Gång och cykelvägar är nästa punkt på dagordningen. 
 
Rörande enighet om större turtäthet på bussarna, och bekvämare bussar. 
 
Gabriel Liljenström (MP): Turtätheten beror på underlaget och underlaget är dåligt 
för att det är dålig turtäthet. Om man låter folk känna att de vill åka buss så kommer 
turtätheten komma som ett brev på posten. 
 
Robert Beronius (L): Jättebra förslag att låta 641:an gå över Edsbro. Även 
medfinansiering i vägprojekt är en bra idé, liksom komfortbuss. Det är med i det vi 
försöker driva i regionen.  
 
Publikfråga: Ett alternativ är att låta 641:an gå över Edsbro. 
 
Peter Grafström (Roop): Vi ska satsa på ökad turtäthet så det går fler direktbussar 
över Edsbro till Norrtälje. 
 
Staffan Tjörnhammar (M): Viktigt att visa politisk enighet när vi har med statliga 
myndigheter att göra. Vi måste lösa frågan med trygga gångbanor och 
korsningsmöjligheter. Vi får överväga att erbjuda medfinansiering, då pingar det till i 
deras radar och vi kommer upp i deras prioritering. 
 
Ulrika Falk (S): Vi behöver vara eniga i kommunen och tuffa mot Trafikverket och 
regionerna. Det behöver vara tryggare vid hållplatserna, måste finnas 
pendlarparkeringar med laddstolpar. Vi ska satsa på komfortbuss från Hallstavik, 
fräscha bussar med wifi där man sitter bra. 
 
Per Lodenius (C): Vi måste från kommunen ta in det här när vi diskuterar med 
regionerna och Trafikverket. Vi har också tagit fram ett program för pendlar- 
parkeringar. Kollektivtrafiken ska fungera med så få byten som möjligt. Det handlar 
också om gång och cykelvägar. 
 
Gabriel Liljenström (MP): Kollektivtrafiken är en hjärtefråga, inte minst i en sådan 
här ort som vi vill satsa på. I Älmsta är kollektivtrafiken bra numera eftersom några 
eldsjälar engagerade sig. Så behöver det inte vara, vi politiker måste hjälpa till. 
 



Andrea Kronvall (SD): Jag testade den vägsträckan i måndags. Trafikverket är 
ansvariga, men vid Gottröra har man dragit ner till 50 och byggt ett övergångsställe. 
Det vore inte omöjligt att göra något liknande här. SD lovar att ligga på i kommunens 
yttranden.  
 
Vilka åtgärder ska säkra Unungehöjdens trafikplats vid bussbyte? 
 
Politikerna får nu svara ja och nej på frågor. Den första var huruvida landsbygden var 
orättvist missgynnad på Norrtälje stads bekostnad 
 
Då var introduktionen klar. 
 
Stefan Grath (V): För mig är det inte konstigt att folk flyttar ut på landet. Varje kväll 
när jag kommit hem och ser himlen och känner lugnet, vem vill inte bo så? Vill vi 
verkligen att bygden ska växa? Det finns de som inte vill det. Jag delar inte den 
uppfattningen, och generationsskiftet medför nya behov av skolor, vatten och avlopp. 
Avloppen här i Edsbro är ett problem har jag hört. Kommunen som helhet har ett 
underhållsunderskott, vi får väl se om en del av det enorma överskottet kan placeras 
där. Vad gäller kollektivtrafiken och andra frågor är att politiker behöver det tryck 
som ni, eller vi, utgör. Utan ett tryck från botten händer inte mycket på toppen. Även 
Roslagsbostäder har en uppgift att skapa bostäder för ungdomar och även de lite 
äldre. 
 
Staffan Tjörnhammar (M): Något som jag har hört är att det satsas mycket på 
Norrtälje stad. Det stämmer och har definitivt stämt historiskt. Under den här 
mandatperioden har vi börjat skifta fokus. Det är dags för våra mindre orter att få en 
större del av med kommunala fokuset, för här finns en stor potential. Barnfamiljer 
flyttar till Norrtälje kommun, till villor på landsbygden där det är lugnt och tryggt och 
fantastiska livsmiljöer. Edsbro har en enorm potential, också med alla föreningar och 
allt potential. Den kommunala organisationen ska vara en samarbetspartner och en 
möjliggörare. Det kommer att krävas investeringar i gång- och cykelvägar och 
bredband. 
 
Peter Grafström (Roop): Roop vill ta tillvara på alla tillgångar både i stad och land. Vi 
är emot blockpolitik och vill ta tillvara alla invånares intresse. Utbildningens kvalitet 
ska utvecklas på alla nivåer i skolan. Ett flexibelt utbud av bostäder som passar alla, 
även ungdomar. Ett starkt lokalt näringsliv där politiken aktivt medverkar och gynnar 
nyföretagande. Kultur i alla dess former ska utvecklas så att alla invånare får tillgång 
till ett rikt och lokalt kulturliv. 
 
Robert Beronius (L): Vi sätter skolan först av flera anledningar. Skolan är biljetten till 
ett liv man styr över själv. Allt börjar med en bra förskola och därför behöver vi 
kämpa för en bra förskola i Edsbro. För att värna om valfriheten behöver vi satsa på 
skolor på landsbygden. På måndag kommer kommunstyrelsen att besluta om 
belysning på skolgården i Edsbro. Tillgången till bredband är också A och O. Ett 
vallöfte är att Liberalerna vill införa en landsbygds- och skärgårdsnämnd som ska 
dela ut en peng som bygden själv får avgöra hur den ska användas. Alla bidrag ska 
samlas i en. 
 
Michael Sjöblom (KD) gör debut i den offentliga politiken. Talar om att hjärtlandet 
ska vara ett bultande hjärta i samhället. Talar om människor på landet som känner 
sig åsidosatta. – Vi ser er, vi hör er. Hela Sverige ska fungera och och hela Norrtälje 
kommun ska leva. 
 
Ulrika Falk (S): En trygg välfärd i hela kommunen. Vi socialdemokrater vill att 
Norrtälje ska vara en sammanhållen kommun. Kommunen måste vara väldigt aktiv, 
om vi lutar oss tillbaka och förväntar oss att marknadskrafterna kan ta hand om det, 



då kommer investeringarna hamna där de ger mest avkastning och då hamnar vi inte 
där vi vill.  
 
Alla gruppledare har hittills dragit över talartiden, som markeras med en bjällra. Inte 
lika strängt som i kommunfullmäktige. 
 
Per Lodenius (C): Sveriges populäraste landsbygdskommun säger vissa är en 
målsättning, jag säger att vi redan är det. Kommunen kan se över hur vi planerar för 
laddstolpar, pendlarparkeringar, bredband. Har vi också möjlighet att bygga fler hus? 
Allt det här är också viktigt för Centerpartiet att jobba med på olika nivåer. 
 
Gabriel Liljenström (MP): Varje krona som investeras i landsbygden investeras i vår 
framtid. Sverige är självförsörjande på tre saker: morötter, socker och spannmål. Det 
blir mycket morotskaka. Att se så här många engagerade i ett rum är jättehäftigt. Det 
här är en av de viktigaste plattformar man kan ha för lokal utveckling. Det är bråttom 
att ställa om, vi har ett varmare klimat och vi vet fortfarande inte vilka effekter det 
får. Det är bråttom med beredskap. Ett levande lokalsamhälle är basen för Sveriges 
totalförsvar.  
 
Andrea Kronvall (SD): Skola, distriktsköterska och restaurang ska bli kvar. Att 
biblioteket är öppet så sällan är en stor skandal. Roslagsbostäder skulle kunna bygga 
mer här. Bussförbindelser till Edsbro är inte optimala. Måste göras något åt. 
Förutsättningarna för att bo på landsbygden har aldrig fått så stort fokus som nu. 
Finns det någon ljusglimt kopplad till pandemin så är det att flera har upptäckt att 
man kan jobba och leva på landet. Vi i Sverigedemokraterna har stort stöd på 
landsbygden och vi välkomnar att frågor om landsbygden diskuteras i större 
omfattning. För vår del kokar det ner till en rad saker som behöver prioriteras. 

 
Edsbrosonen Bino Drummond (M) hälsar till alla genom videolänk. 
Kvällens schema ser ut så här: 
– 3 minuters anförande från varje parti 
– Frågestund 
– Sammanfattning och avrundning 
 
Mikael Olausson inleder mötet med att hälsa alla välkomna. Lokalen är i stort sett 
fullsatt, företrädesvis av äldre personer. 


