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EDSBROENKÄTEN 2017
 

Sammanfattning

Som underlag för samtal med Norrtälje kommun har vi genomfört en enkät riktad till 
permanent- och fritidsboende i Edsbro.  Den omfattar femton frågor, varav tio med fasta 
svarsalternativ. 

58 svar har inkommit, av dessa är 48 från permanentboende.  Äldre är överrepresenterade 
bland de svarande. 10 ip (=svarande) är upp till 40 år, 32 ip är 40 till 65 år gamla och 16 ip är 
äldre.

Enkäten visar följande:

• Trivseln är mycket god, baserad på närhet mellan människorna, natur och 
grundläggande samhällsservice. 

• Inflyttningen är relativt stor – hälften har flyttat till Edsbro under 2000talet - vilket 
understryker vikten av att orten uppfattas positivt bland utomstående. I detta avseende 
har en ny tid påbörjats som kan sammanfattas som ’boendesamhället’, som efterträtt 
’bondesamhället’.

• Uppfattningen om servicen är i huvudsak positiv, medan äldreomsorgen, 
matserveringen och hantverkare får lägre betyg. I det senare fallet är det troligen bristen
på hantverkare som åsyftas. 

• Kommunikationerna ses som det största problemet särskilt dålig arbetspendling till 
Norrtälje, som kräver ett bussbyte, som ofta fungerar dåligt. Många önskar sig fler 
bussturer kvällstid, särskilt helger. Pendlarturerna med Stockholm är ibland 
överbelagda. Den omfattande bilpendlingen är ett miljöproblem, liksom 
genomfartstrafiken.

• Kommunen bör ta ansvar för fiberutbyggnaden. Den ses som mycket illa skött och många
oroas av att bara tätorten kommer att får till fiber.

• Fritidssysselsättningar saknas särskilt för barn. Många konkreta förslag redovisas, bl a 
anordningar för lek och sport och en öppen förskola, men även platser där ’man kan 
hänga’. Vissa ställen är dåligt utnyttjade (sporthallen, fritidsgården i f.d. prästgården) p g
a brist på resurser, särskilt personal. Allt färre har tid för ideellt arbete. 

• Naturen borde utnyttjas bättre genom ordnade leder, utsiktsplatser, rastställen, 
kanotleder m m. Utveckla turistnäringen. Fler kulturprogram i t ex biliotekets eller 
föreningarnas regi önskas.
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• För ortens långsiktiga överlevnad anser många det  mycket viktigt att bostäder 
tillkommer, i första hand hyresrätter och bostäder för äldre och unga.

• Många idéer och synpunkter kommer fram i de öppna frågorna. I korthet: 
o En park med blommor och bänkar; skatepark; utegym; rustning av lilla 

fotbollsplanen vid skolan; bättre skyltning inom samhället; möjliggör paddling 
mellan Sottern och Närdingen; ordna cykelväg på banvallen Ununge-Rimbo. 

o Visa upp fornborgen; informationstavla för lokala företag; kommunal personal 
för tillsyn, underhåll m m en gång per vecka; ordning vid återvinningscentralen ; 
bilda en företagarförening (eller nätverk); bygg ur reningsverket; underlätta 
bygglov.

En liten ort som Edsbro genomgår stora förändringar. I en ny tid är det nya 
egenskaper som skapar attraktivitet och trivsel. En bra boendemiljö är viktigast för ortens 
framtid som en ’närande’ del av Norrtälje kommun. Det handlar om natur- och kulturmiljön och 
den service som tillhandahålls av den gemensamma sektorn, privat företagsamhet och 
föreningar. Edsbro har goda förutsättningar genom ”halv-långt avstånd” till flera städer och 
arbetsmarknader. Målet är att befolkningsunderlaget skall vara tillräckligt för att möta 
människors önskemål om att bo i det som någon i sin enkät beskrev med orden: ”Bästa stället på
jorden. Lagom stort, lugnt.” En lagom ort, i kommunen lagom, i landet lagom. 

Femton frågor om Edsbro

58 personer har besvarat enkäten. Gruppen yngre är underrepresenterad, trots särskilda 
ansträningar att få med den. 15 ip har barn under eller i skolåldern.
 Åtta personer har bott hela livet på orten. C:a hälften är inflyttade till Edsbro under 2000-talet, 
vilket tyder på att bostadsmarknaden är mer dynamisk än vi förväntat oss.  Det innebär det att 
ortens externa attraktivitet är viktig, om den skall utvecklas positivt. 

Varför i Edsbro?
Varför bor man då i Edsbro? Vad är bra resp. dåligt? Frågeställningen berörs i ett antal frågor 
och öppna svarsalternativ. Fördelen med Edsbro ligger i olika boendeaspekter som kan 
sammanfattas i, lugn, trygghet och småskalighet. Närhet till grundläggande service, 
personkännedom, vacker natur och levande lantbruk är också viktiga värden. 

Nackdelarna beskrivs också relativt samstämmigt med, bristen på aktiviteter särskilt för barn 
och unga, osäkerhet om bestående service på orten, samt i vissa specifika avseenden dåliga 
kommunikationer. Det handlar dels om brist på direktförbindelser till Norrtälje vilket gör att en 
stor del måste bilpendla. Dels bristen på helgtrafik till Stockholm och Norrtälje, särskilt kvällar.

Om servicen i Edsbro
Vi bad de svarande betygsätta servicen inom åtta olika områden.  Resultatet framgår av tabellen 
nedan. 

Helhetsbilden är positiv. Den viktiga affären får tillsammans med distriktssköterske-
mottagningen (en filial till en VårdC i Rimbo ) , postservicen och förskolan mycket goda 
omdömen. Skolan är något mindre uppskattad. Lägre betyg ger man matställe och 
hantverksservice. Sannolikt saknar man ett större lokalt utbud. Bland förslag nämns behov av en
bemannad bensinmack, fler matställen, öppen förskola, bank och ett multiserviceföretag typ 
nedlagda Byservice. m m.
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FRÅGA  7 Vad tycker du om den service som finns i Edsbro?   ”Betyg” - 1 (Mindre bra) och 
5 (Mycket bra). 

             Betyg: Media

n

5 4 3 2 1 Ej svar

ICA Nära  5 poäng 28 st 19 8 1 1 0
Dist.sköt.mot. 5 22 9 8 1 1 15
Post  & packet 5 32 15 7 1 1 2
Matställen 3 2 5 23 10 9 7
Skola 4 13 8 12 1 0 23
Förskola 5 15 11 5 0 0 24
Äldreomsorg 3 7 4 10 3 1 29
Hantverkare 3 7 11 11 8 1 18

Kommunikationer
Av de svarande anser fler än hälften, 30 st, att bussarna idag inte svarar mot deras behov av 
kollektivtrafik, medan 18 st är nöjda. Av alla tillfrågade uppger ungefär var tredje att han/hon 
inte förvärvsarbetar. Bara fem arbetar i Edsbro. För de som valt alternativet busspendling – bara
fyra stycken i vår enkät – är målet Stockholm eller förorter. De påpekar att buss 639 ofta är 
fullsatt och man tvingas stå – ibland hela den drygt sju mil långa sträckan.  Bilpendling är 
alternativet till buss, de flesta reser till Norrtälje 9 st, Stockholm 6 st, Rimbo och Uppsala 2st.

Kritik gäller tidtabellen helger och kvällar, det påtvingade bussbytet vid och turtäthet generellt. 
Man är kritisk mot de osynkroniserade bytena vid Sonö, där det också saknas en bra hållplats i 
ena riktningen. Några önskar en buss till Söderhall, för anslutning till Stockholm. 

Den gemensamma miljön
Många är kritiska mot hur den publika miljön i tätorten sköts, särskilt av kommunen, men även 
av andra. Förslag om en park med blommor och bänkar och lekplats, återkommer i ett tiotal 
enkäter. Kommunen äger en vildvuxen tomt intill skolan. Rondellen är utan någon utsmyckning, 
området kring Masugnen är dåligt skött sen skötseln övertogs av kommunen från 
Hembygdsföreningen. Kommun äger ett hus som står tomt sen ett par år (banvaktsbostaden). 
Till en park hör också anordningar för barn och ungdomar – bl a nämns en skateramp. Flera 
efterfrågar en mötesplats typ kafé eller bara en plats att ’hänga’.

Aktiviteter för unga och gamla
En fråga var: ”Hur är det att tillbringa sin fritid i Edsbro, finns det tillräckligt med saker att göra? 
Har du något förslag på vad som borde finnas?” 

Fritidssysselsättningar i Edsbro för barn och unga anses generellt vara ett eftersatt område. Man
påpekar att trafikmiljön inte är säker och att det saknas belysning, cykelvägar, promenadstråk m
m för att barn skall kunna röra sig säkert. Vid skolan finns en sporthall som är uppskattad men 
den står numera ofta outnyttjad. Det saknas ledare och krafter som kan organisera 
gemensamma verksamheter. 

Intill finns en mindre ”idrottsplan”, som vintertid spolas som isbana av frivilliga krafter. Man vill 
att kommunen iordningställer som en mindre fotbollsplan, gärna med konstgräs, och vintertid 
som isbana. 

Även kulturaktiviteter efterfrågas. Man är orolig för att verksamheten i Bygdegården dras ner. 
(Några vill ha tillbaka Edsbrorevyn.) Man nämner dans och dartklubb. Det är troligt att PRO 
klubben i Edsbro läggs ner (uppgår i Rimbo PRO) vilket avsevärt minskar möjligheterna för 
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många att umgås på hemmaplan. Ett par tycker att biblioteket borde ordna fler kulturprogram. 
(”Allt måste inte vara i Norrtälje/ Rimbo”).

Man efterlyser också anordningar som gör de stora naturvärdena kring Edsbro mer kända och 
lätttillgängliga. Det finns lokaler för idrott och andra verksamheter som utnyttjas lite.  Skyltning 
bör ses över, t ex till elljusspåret.

En generell iakttagelse är att många tycker att skötsel och underhåll av befintliga anläggningar 
är bristfällig. Återvinningscentralen, ett tiotal meter från skolan, är en skammfläck. Växtlighet 
sprider sig på ytor där den inte skall vara. För mycket ligger på ideella initiativ, vilket inte 
fungerar när många arbetar på annan ort och har långa restider. 

Bostäder
Enkäten ställer frågan om man känner någon som skulle vilja flytta till Edsbro om det fanns 
attraktiva bostäder. Mer än hälften av de svarande känner någon (19 st) eller flera (9 st) som 
skulle vilja det. Viktigast anses det vara med fler bostäder för äldre resp. unga. Några nämner 
specifikt äldreboenden. Fler hyresrätter är också prioriterat, medan ”fina tomter att bygga på” 
anses minst viktigt.

FRÅGA  9 Är det någon typ av bostäder som du tycker saknas men borde finnas fler av i Edsbro?

Mycket 
viktigt

Ganska viktigt Inte viktigt

Fler villor och enfamiljshus 19 st 15 12

Fler bostadsrätter 16 18 12
Fler hyresrätter 25 17 5
Bostäder för äldre/unga 34 9 5
Fina tomter att bygga på 15 15 15

Till sist…
Stort tack till alla Edsbrobor som besvarat enkäten. Nu hoppas vi att kommunpolitikerna tar till 
sig synpunkterna och beslutar om ett landsbygdprogram där resurserna fördelas rättvist över 
hela kommunen. Vi uppskattar intresset och det nya initiativet för en levande landsbygd.
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