
HUR SER EDSBROS FRAMTID UT? 
Edsbro ligger i kommunens utkant och är en liten men levande ort med småföretag, skola, kyrka, förskola, 

vårdcentral, livsmedelsaffär och restaurang & café. Det finns även välbevarad kulturmiljö med riksintressen 

som Edsbro masugn, fornborgar och Edsbro kyrka. Det finns även flera vackra och intressanta 
naturområden. Edsbro har 1200 permanentboende och ett stort antal fritidsboende både i tätort och på 

landsbygd. Ortens problem är att under längre tid ha tappat befolkning, särskilt i åldrarna 19-25 och över 

65, vilket hotar den lokala servicen och med försämrad service ökar risken för fortsatt befolkningsminskning. 

Den här onda spiralen behöver brytas. Edsbros möjligheter är många. En är den attraktiva miljön att leva 

och bo i. En annan är det lokala engagemanget för ortens utveckling. Ytterligare en är kommunens tillväxt 

med målet att också landsbygden ska växa och utvecklas. Med egna insatser och med kommunens stöd har 

Edsbro goda framtidsutsikter.  

 

Bygga och Bo 
Som framgår av den inledande beskrivningen av Edsbro så är förutsättningarna bra för ett attraktivt boende. 

Vi har genomfört en enkät riktad till permanent- och fritidsboende i Edsbro, som visar att in- och 

utflyttningen är relativt stor – hälften har flyttat till Edsbro under 2000-talet - vilket understryker vikten av 

att orten är känd och attraktiv. Enligt våra erfarenheter samt intervjuer med fastighetsmäklare, lokala 

bostadsrättsföreningar samt hyresvärdar finns god efterfrågan på bostäder, särskilt för yngre och äldre, men 

det saknas dock bostäder. Ett hinder för bostadsbyggande är idag VA-anläggningens kapacitet och bristande 
samhällsplanering.  

 

Fråga: Har ditt parti planer för att främja byggande av bostäder i Edsbro och på förbättring av VA-

anläggningen?  

 

Tillgång till service  
Edsbro har en välfungerande och populär förskola med 40 barn. Alla platser är för närvarande upptagna och 

man har kö på omkring tio barn. Kopplingen till inflyttning av barnfamiljer är välkänd, och i flera fall har brist 

på plats i förskola varit en avgörande faktor för att familjer valt bort Edsbro.  

Enligt vår invånarenkät avviker äldreomsorgen med ett lägre betyg än andra välfärdstjänster. När omsorgen i 

Edsbro tidigare i praktiken var en självstyrande grupp fungerade det bättre, enligt enkäten. 

 

Fråga: Vad vill ert parti göra för att fler barn ska få plats på Edsbro förskola och hur vill ni förbättra 

äldrevården i Edsbro?  
 

Infrastruktur och Kommunikation  
Edsbro har ur arbetsmarknadssynpunkt ett bra läge mellan kommunens större tätorter och rimligt 

pendlingsavstånd till Stockholm, Uppsala, Östhammar och Arlanda. Högst bland önskemålen enligt vår 

invånarenkät står direktförbindelse med buss till Norrtälje. Nuvarande byte i Unungehöjden behöver en 
säkrare hållplatslösning och mer pålitlig anslutning. Stockholmsbussarna (linje 639) är ibland överbelagda 

och går ej tillräckligt ofta (särskilt på kvällar). Det leder till omfattande bilpendling och miljöproblem. Det 

saknas även en trygg, snygg och säker pendlarparkering i Edsbro, något kommunen själv kan ombesörja.  

 

Fråga: Kommer ert parti se till att det finns en trygg och säker pendlarparkering i Edsbro? 

Kommer ni att påverka SL att göra linje 639 till stomlinje, skapa en direktlinje som går via Edsbro till 

Norrtälje och ordna ett säkrare byte i Unungehöjden?  

 

Fiber 
Internet är en grundförutsättning och en viktig demokratisk fråga för såväl boende som näringsliv på 

landsbygden och det finns nu risk för att vissa områden inte får tillgång till fiber. Här anser många att 
kommunen missat att ta ett helhetsgrepp och låtit marknadskrafterna få härja fritt.  

 

Fråga: Vad vill ert parti göra för att hela landsbygden får fiber? 

 



Kultur och Fritid 
Edsbros framtid är helt beroende av att orten uppfattas som attraktiv för boende. Relativt få arbetar på sin 

hemort. Enligt vår enkät finns ett starkt önskemål om fler aktiviteter för ungdomar respektive äldre. Vi 

anser att kommunens kultur- och fritidspolitik i för hög utsträckning är fokuserad på de stora orterna. När 

det gäller organiserade aktiviteter hänvisas landsbygdsbefolkningen främst till utbudet i tätorten. Bristerna i 

kollektivtrafiken gör att det ofta inte fungerar, särskilt för ungdomarna. Önskemål finns om utflyttade 
kommunala kultur- och fritidsaktiviteter. 

Vi är väldigt glada över att det äntligen blir en park i närheten av rondellen. Det som saknas är en 

aktivitetsplats och en upprustning i det centrala området kring affären.  

 

Fråga: Vad vill ert parti göra för att förbättra Edsbros möjligheter till ett bättre kultur- och fritidsliv, och hur 

vill ni förbättra det centrala området i Edsbro? 

 

Upplevelse och turism 
Roslagen har en särprägel av vackra kulturlandskap och bondskogar. Liksom på många andra håll växer 

kulturlandskap igen. Naturen borde även nyttjas bättre genom ordnade leder, utsiktsplatser, rastställen, 

kanotleder, cykelvägar m m. Önskemål finns ex att göra banvallen till cykelväg. 

 

Fråga: Vad vill ert parti göra för att bevara och underhålla våra vackra kulturlandskap samt skapa bättre 

förutsättningar för naturupplevelser? 

 

Lokal utveckling  
Landsbygden har genomgått en omfattande strukturomvandling.  Intrycket vi får är att kommunen framför 

allt satsar där det redan finns en stark efterfrågan. Vi saknar en politisk vision för områden som idag har en 

svagare utvecklingskraft. 

Själva kärnan för att Edsbro skall kunna utvecklas, är att vi har stöd av kommunens politik, resurser och 
kompetens. Att de också stödjer de små orterna och deras utveckling. Vi vill ha en enkel och rak dialog med 

kommunen; en bygdepeng som stimulerar det lokala arbetet och även kan finansiera mer krävande projekt 

som cykelvägar, miljöunderhåll etc.; kommunal utvecklingsfond; en näringslivsutvecklare inriktad på 

landsbygdens företagsamhet; lokala utvecklingsplaner och ett ”landsbygdsråd”. 

 

Fråga: Vad vill ert parti göra för lokal utveckling och en enkel och rak dialog? 
 

Avslutningsvis 
Alla medborgare betalar skatt till kommunen och har anledning förvänta sig att få en rättvis andel av 

kommunens satsningar. När man läser om kommunens satsningar på nya hamnen, handelsplatser som t ex 
södra infarten där stora investeringar skall göras i park och miljö, ställer sig många frågande till hur 

skattepengarna fördelas. Gäller inte likabehandlingsprincipen? 

 

Norrtäljes landsbygdsprogram har under en längre tid förberetts och ska under våren tas i fullmäktige. Det 

utkast som vi har tagit del av verkar vara generellt hållit och innehåller inte mycket konkret för orter som 

Edsbro kan se fram emot. Beslut är dock i skrivande stund ej taget. 

 

Fråga: Vad konkret vill ert parti göra för att få en levande landsbygd, rättvis fördelning mellan 

kommundelarna, och vad har ni att erbjuda oss i Edsbro förutom det ni redan nämnt?   

 


