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Framtid Edsbro



Framtid Edsbro är en ideell och politisk obunden lokal utvecklingsgrupp som 
arbetar för Edsbrobygdens utveckling och framtid. Framtid Edsbro är en 
arbetsgrupp inom Edsbro Hembygdsförening och vårt syfte är att Edsbrobygden 
ska vara så levande och välmående som möjligt.



• Den 23:e maj 2017 initierar Norrtälje kommunen 
dialogmöte om kommande landsbygdsprogram.  

• Träffen inspirerande och tankarna om att spegla 
frågorna i en lokalutvecklingsgrupp tog form. 

• Juni 2017 genomför Framtid Edsbro sin första 
träff, 7 personer boende i Edsbro deltog. 

• Under 2017 genomfördes en enkät bland 
Edsbroborna för att kartlägga bygdens behov och 
invånarnas önskemål.

Bakgrund



Läge
• Edsbrobygden utgör kommunens västra bygd
• Edsbro tätort samt mindre orter som Sättraby, 

Smara, Koludden, Ununge och Sonö. 
• Två riksvägar möts i Edsbro, väg 280 &282
• Rimbo och Hallstavik, ca 20 km
• Norrtälje ca 25 km
• Knutby ca 11 km
• Uppsala ca 50 km
• Stockholm är ca 70 km

Befolkning (SCB 31/12-2018) 

• I Edsbrobygden bor 1594 permanentboende 
• Edsbro tätort bor 595 invånare 
• Med fritidsboende dubbleras antalet
• Norrtälje kommuns sjätte största tätort

Geografi



•Infrastruktur & kommunikationer
•Bygga & bo
•Upplevelser & turism
•Förutsättningar & företagande
•Tillgång till service
•Kultur & fritid
•Lokalt utvecklingsarbete

Fokusområden för 
Framtid Edsbro 



Samverkan – nyckeln till utveckling

Extern samverkan
• Norrtälje kommuns Landsbygdsråd
• Hela Sverige ska leva
• Leader Stockholmsbygd
• m.fl.

Näringsliv
• Ca 300 företag i bygden
• ICA Nära
• XL Bygg Pousette
• Maestro restaurang m.fl.

Civilsamhälle
• Föreningar ca 16 stycken
• Samfälligheter – ca 14 stycken
• Socialmedier – ca 8 separata FB konton

Kommun & samhällsservice
• Edsbroskola & förskola
• Bibliotek
• Vårdcentral
• Sporthall
• Elljusspår
• Lummevi IP
• Bygdegårdar; Edsbro och Sättraby
• Åsavallen
• Aktivitetspark



Ett axplock av vad vi åstadkommit tillsammans 



Vad tar vi sikte på framåt… 

• Gång & cykelvägar
• Återvinningsstation
• Laddstolpar
• Aktivitetspark del 2
• En landsbygdsskola            

med mättade årskullar
• Ökad turtäthet 639 och 808
• Säkrad trygghet och frihet 

för landsbygdens invånare
• Hur aktivera nästa 

generation?
• Bland annat



Edsbro - Lång version RevB.mov on Vimeo

https://vimeo.com/highviewmedia/review/768272844/d4f7dac19a


Framtid Edsbro är en ideell och politisk obunden lokal utvecklingsgrupp 
som arbetar för Edsbrobygdens utveckling och framtid. Framtid Edsbro är 

en arbetsgrupp inom Edsbro Hembygdsförening och vårt syfte är att 
Edsbrobygden ska vara så levande och välmående som möjligt.

Frågor & svar 

edsbro.org
info@edsbro.org 


