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LANDSBYGDSUTVECKLING – REMISSYTTRANDE

Vårt motto:  Idéer är stort, genomförande är större!

Edsbro är den av kommunens småorter som förlorat störst andel av sin befolkning mellan 2005 och  

2015 (-12%). Här finns i dag ungefär 1200 fastboende. Det är inte oväntat att missnöjet med 

kommunen gror. Här finns en stark vilja att utvecklas. Sedan många år upplever vi ej att kommunen 

försöker att vända den negativa trenden. Vi behöver bli fler invånare för att få mer lokal service. Vi 

behöver fler bostäder för inflyttning och omflyttning. Vi behöver mer och fler kultur- och 

fritidsverksamheter för olika åldrar. Utvecklingsfaktorerna hänger samman och förstärker varandra.

Därför uppskattar vi kommunledningens initiativ att ta fram ett program för landsbygdsutveckling. 

Som en följd av det bildades ett nätverk i Edsbro för att diskutera framtidsfrågor. Det har ett tjugotal 

medlemmar med en kärna förankrad i hembygdsföreningen. Sex öppna möten har ordnats och 1 enkät 

har genomförts. Två lördagar har vi stått vid ICA och diskuterat frågeställningarna med edsbroboende.

Vi har tagit del av kommunens remissförslag från september 2017, underlagsrapporten samt  delar av 

Landstingets RUFS 2050. Medlemmar i vårt nätverk har medverkat vid fyra av dialogcaféerna.

Kommunens eftersläpande planering har hämmat utvecklingen av såväl bostäder som andra projekt i 

Edsbro. Bristen på aktuella planer försvårar framtidsinriktade satsningar. En granskning av den gamla 

översiktsplanen för Edsbro visar att i stort sett inget av det som föreslogs där har förverkligats. 

Kommunen äger relativt mycket mark i Edsbro, bl a större delen av centrum kring affären och kyrkan. 

Två centrala mindre fastigheter står sedan länge outnyttjade och bidrar till intrycket att kommunen har 

övergivit orten.

Vårt första krav är att plandokumenten, översiktsplan, markköpspolicy, bostadsförsörjningsstrategi 

och långsiktig VA-plan konkretiseras och aktualiseras på Edsbronivå.

Av landsbygdsprogrammet förväntar vi oss klara ställningstaganden och uppföljningsbara 

målsättningar. Det är viktigt att programmet övertygar om vad man kan och avser att göra, inte bara 

om vad man vill. Exempel på otydligheter i liggande förslag är bl a följande: Vad betyder ”likvärdiga 

förhållanden” mellan stad och landsbygd, t ex ifråga om utveckling av bostäder? Vilka principer gäller

för vad som ansvaras för och bekostas av kommunen inom förslagets sju fokusområden? Har 

kommunen idag överhuvudtaget instrument för att kunna ansvara för bostadsförsörjningen på 

landsbygden? Vilket ansvar tar kommunen för det offentliga rummet, parkmarken och annan offentlig 

miljö? Och man undrar vad som anses vara en orimlig marginalkostnad för att inte bygga ut fibernät 

till alla.
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En viktig grund för ett nytt landsbygdsprogram är en analys av livsstilsförändringar som påverkar 

landsortens attraktivitet för permanentboende respektive fritidsboende. Vilka nya behov och 

förväntningar behöver vi möta? Vår uppfattning är att hela kommunen är del av en starkt expansiv 

region. Det finns ingen anledning att betrakta förutsättningarna i någon del av kommunen som så 

dåliga att man inte skall planera för bättre infrastruktur, god samhällsservice, fiberutbyggnad, m m. 

Vår uppfattning, med stöd i forskning, är att den stadsnära landsbygden blivit allt mer attraktivt om 

den anpassats till människors aktuella behov och levnadsvillkor. 

Utgångspunkten för remissförslaget är självfallet medborgarnas önskemål och behov. Men det är 

också viktigt att programmet tydligt anger vilka rättigheter landsbygden och dess befolkning har i 

förhållande till sin kommun. 

Det är viktigt att också framhålla det ekonomiska perspektivet. Genom ett framsynt 

landsbygdsprogram skapas mycket stora ekonomiska värden även för staden, bl a genom ökade 

fastighetsvärden och mer framgångsrika företag inom handel och tjänster. Programmet bör uttalat 

beakta både kostnader och intäkter, eftersom resultatet avgör om en satsning skall ses som en lönsam 

eller kostsam investering. Tack vare närheten till Storstockholm är potentialen för en dynamisk och 

framgångsrik utveckling bättre än för någon annan landsbygd i landet. Det gäller att våga satsa över 

hela kommunen – och det förutsätter ett trovärdigt landsbygdsprogram byggt på en insiktsfull analys 

av livsstils- och värderingsförskjutningar i det moderna samhället.

Det är en rimlig utgångspunkt att man prioriterar vissa områden. Lika rimligt är dock att man gör en 

noggrann och saklig analys av konsekvenser för de områden som prioriterats ner, för att minska de 

negativa effekterna av nedåtgående trender där. Det är osannolikt att man kan skapa Sveriges 

attraktivaste landsbygd genom att välja ut vissa områden och lämna resten åt sitt öde. Det krävs en 

planering av alla kommundelar utifrån deras olika förutsättningar. Kommunen är en helhet som 

utvecklas positivt när olika delars skilda förutsättningar blir beaktade. God livskvalitet kan uppnås 

både i expansiva och stagnerande områden.

Framtid i Edsbro

FOKUSOMRÅDE  1: Infrastruktur och kommunikation 

Edsbro har ur arbetsmarknadssynpunkt ett gynnat läge mellan kommunens större tätorter och relativt 

rimligt pendlingsavstånd till Stockholm, Uppsala och Arlanda. Det är viktigt att förutsättningarna för 

arbetsmarknadsutvidgning förbättras fortlöpande. Stockholmsbussarna är inte sällan överbelagda och 

passagerare tvingas stå en stor del av sträckan. Bussarna håller generellt en låg standard. Det leder till 

omfattande bilpendling och miljöproblem.

Högst bland önskemålen står bättre kollektivtrafik med Norrtälje. De flesta förbindelser förutsätter 

byte vid Unungehöjden. Arrangemanget där är inte trafiksäkert och opraktiskt för resenärerna, särskilt 

för barn och äldre. För att byta mellan buss 641 och buss 639 måste man förflytta sig c:a 150 m och 

passera en starkt trafikerad vägkorsning. En buss-slinga är den mest ändamålsenliga lösningen. 

Gångväg saknas mellan hållplatserna och vid 639 hållplats saknas väderskydd. Den gång/cykelväg till 

Edsbro och mellanliggande byar längs banvallen som finns inritad i äldre plandokument bör 

förverkligas. 
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Det behövs även en analys av hur trafikmiljön kan förbättras med hänsyn till den ökade 

långtradartrafiken till färjehamnarna och pappersbruket. I stort sett är Roslagens vägnät (med undantag

för E 18) oförändrat sedan tiden innan massbilismen, nedläggningen av järnvägen och 

timmertransporterna övergick till tung lastbil. Den omfattande trafiken genom samhället är störande 

och en trafikfara.

För säkra och effektiva kommunikationer krävs följande:

o Fler direktbussar till Norrtälje

o Bättre samordning av linjerna vid byte (invänta försenad anslutningsbuss)

o Trygg hållplatslösning vid Unungehöjden

o Bättre samordnad tidtabellsinformation med UL

o Bussturer till Norrtälje m m som är anpassade till gymnasieskolornas början och slut

o Cykel- och gångväg mellan Unungehöjden och Edsbro.

FOKUSOMRÅDE 2: Bygga och bo

Som nämnts har Edsbro goda förutsättningar att vara en attraktiv boendemiljö. Det gamla bruket, 

masugnen och området kring kyrkan är klassat som Riksintresse för sin sammanhållna, historiska, 

välbevarade kulturmiljö med masugn och brukslängor. Edsbro kyrka är vackert belägen på en ås, i 

förgrunden när man kommer in i samhället. Den har i en omröstning utpekats som en av Sveriges 

vackraste kyrkor. Den besöks av hundratals turister när den är öppen sommartid. Dessutom finns flera 

vackra och intressanta naturområden, t ex Natura 2000, i nära anslutning. Det är en miljö att bygga 

vidare på. 

Enligt våra intervjuer med fastighetsmäklare, lokala bostadsrättsföreningar samt hyresvärdar finns god

efterfrågan på bostäder, särskilt hyresrätter för unga och äldre. Ett hinder för nybyggnation är att 

kommunen inte har utrett vilken kapacitet infrastruktur (särskilt reningsverket) och kommunal service 

(särskilt förskolan) har i förhållande till behoven. Brister i dessa avseenden hämmar nya bostäder, 

vilket i sin tur riskerar underlaget för redan befintlig service. 

En brist i remissförslaget är att där saknas idéer om integration av invandrare och deras familjer, samt 

hur landsbygden kan dra fördel av denna mångkulturella kompetens. Uppland har en rik historia av 

invandring att knyta an till, som varit berikande; vallonsmeder, tyska handelsmän, baltiska flyktingar. 

Många efterfrågar mötesplatser – man vill kunna sitta ner för en pratstund eller ’bara hänga’. Blir den 

efterfrågade Edsbroparken av? Får vi stöd för ungdomsaktiviteter? Det finns en generell kritik mot att 

publika ytor är dåligt underhållna och städade, vissa av dessa ägs av kommunen, andra är det oklart vem 

som är ansvarig för (bl a för att kommunens kartor inte är uppdaterade). Utöver kravet på aktiva insatser för

nya bostäder framförs önskemål om bättre belysning i centrum. Pendlarparkeringen bakom Edsbro Krog är 

ett exempel, där vandalisering av bilar förekommit. 
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Gatubelysningen är generellt dålig eller obefintlig även i områden där många rör sig t ex kring skolan.  

Gatubelysning behöver finnas vid Unungehöjden, och förlängas längs utfartsvägarna mot Valla och Gärsta. 

Generellt krävs en stor satsning på gång- och cykelvägar.

Vi har konstaterat bl a via enkäten, att Edsbroborna uppskattar en lugn och bra miljö, inte minst för barnen. 

De anser att det behövs fler bostäder, i första hand hyreslägenheter (andel mycket viktigt 59 %) och 

bostäder för unga och äldre (43 %), många känner personer som skulle vilja flytta till Edsbro (16 % känner 

flera, 49 % någon). Det saknas byggklara tomter, trots att kommunen äger mark i Edsbro som är lämplig att

bebygga. Förskolan har lång kö varför vi kräver att den byggs ut. För ortens långsiktiga överlevnad är det

nödvändigt att bostäder tillkommer, i första hand hyresrätter för äldre och unga, och byggfärdiga 

tomter.

FOKUSOMRÅDE 3: Upplevelse och turism

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

sin hemort. Underlaget för service, stimulerande fritid och den sociala miljön i övrigt, hänger på att det

finns en kultur och fritidsverksamhet som är anpassad till alla boendes behov, unga och gamla, de 

fastboende såväl som fritidsfolket. I Edsbros närhet finns flera stora fritidshusområden, några alldeles 

utanför kommungränsen, som är en viktig del av underlaget för den lokala gemenskapen och 

ekonomin. Det är ett nytt samhälle som växer fram – att inte ta in det, är inget alternativ. Förut odlade 

man sin jord, nu köper man den i säckar – även på landet.

Följande krav har framkommit:

Ett önskemål som omfattas av nästan alla vi talat med gäller det centrala området kring affären. Sedan 

tidigare har föräldrar vid skolan presenterat ett förslag för kommunen om en park med blommor och 

bänkar, skateramp, utegym, upprustning av skolans fotbollsplan, samt bättre skyltning generellt.

Biblioteket i Edsbro har en bra och uppskattad verksamhet, men mer resurser bör läggas på att 

utveckla och bredda verksamheten. Öppettiderna behöver förlängas. Lokalerna är lämpliga för att 

biblioteket skulle kunna bli något av den efterfrågade mötesplats som många edsbrobor idag saknar. 

En breddad verksamhet kan omfatta olika lämpliga aktiviteter under det tider man håller öppet. 

Marknadsföringen behöver ses över – verksamheten är f n alltför anonym. Många vill att det ordnas 

möten kring böcker och författarskap, och även ungdomskultur i mer utvidgad form t ex kring musik 

och kreativ verkstad.  Erfarenhet av möten som ordnats är att det kommer en väl så stor publik som på 

kommunens större bibliotek. Det är ett starkt krav från många olika grupper att även små bibliotek ska 

ha öppet under sommaren och ordna läsaktiviteter för barn under de långa loven.

Vi vill att mindre orter också får del av kommunens professionella kompetens och fördelarna av en 

fast organisation som kan arbeta långsiktigt. Det gäller biblioteken, museerna, men också för 

ungdomsverksamhet och motions- och friskvårdsaktiviteter. Det är en viktig rättvisefråga för den 

kommunala demokratin. I Edsbro har frivilliga krafter, kyrkan och föreningar på eget initiativ ordnat 

många aktiviteter, från ungdomsgård till frilufts- och motionsaktiviteter. 
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Det är viktigt att inse att möjligheterna och viljan att kombinera arbets- och familjeliv med aktivt 

föreningsengagemang minskar idag och att det hänger samman med ett nytt livsmönster. Man kan från

kommunens sida inte fortsätta att hänvisa oss på landet till ideellt arbete, där stadsborna kan lita till 

kommunens resurser.  Vår landsbygd har genomgått en radikal strukturomvandling – från lokalt jord- 

och skogsbruk, till boende, fritidsområde och pendling. Det är viktigt att dra rätt slutsatser av de 

förändrade betingelserna både för det som möjligt och det som är viktigt för människorna.

Frivilliga krafter kan göra mycket, men de får inte heller överbelastas. Det är inte rimligt att 

framställningar från landsbygden besvaras med att småorterna bör mobilisera sina ideella krafter. 

Sedan länge utförs samhällsnyttiga tjänster ideellt i Edsbro och många småorter, i mycket högre 

utsträckning än tex i Norrtälje stad. Det är inte problemet.

Som underlag för våra samtal kring Landsbygdsprogrammet har vi genomfört en enkät riktad till 

permanent- och fritidsboende i Edsbro. Enkäten visar att inflyttningen är relativt stor – hälften har 

flyttat till Edsbro under 2000-talet - vilket understryker vikten av att orten blir känd (marknadsförs) 

och uppfattas som attraktiv bland utomstående. Att det finns fördelar som kompenserar för lite längre 

resor och lite mindre serviceutbud. Av svaren kan utläsas:

o 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 lokaler är dåligt utnyttjade (sporthallen, skolan, fritidsgården i f.d. 

prästgården)

p g a brist på resurser, särskilt personal. Allt färre har tid för ideellt arbete. 

o Naturen borde utnyttjas bättre genom ordnade leder, utsiktsplatser, rastställen, kanotleder 

m m. Fler kulturprogram i t ex bibliotekets eller föreningarnas regi önskas.

o Fiberutbyggnaden anses mycket illa skött av kommunen och entreprenörerna, och många 

oroas över att bli utan fiber

FOKUSOMRÅDE 4: Villkor för företagande 

Fritidsboendet är kommunens viktigaste näring. Men konkurrensen om de fritidsboendes – och de 

permanentboendes – tid och pengar är skarp. Utbudet av välorganiserade aktiviteter påverkar om 

familjerna lägger sin tid på huset i Roslagen, utlandsresor eller huvudstadens rika utbud. De lokala 

företagens, butikernas och hantverkarnas framgång är i hög grad beroende av att man kan man följa 

med i utvecklingen av nya behov och vanor. Det är angeläget att kommunens näringslivstjänst kan 

arbeta aktivt med marknadsanpassning vid sidan av andra frågor.

Avsnitt 3.4 tar upp ett antal bra förslag angående näringslivsutveckling. Vi vill framhålla att 

företagsamheten har stor – för att inte säga avgörande - betydelse för att förverkliga många av de mål 

som behandlas i övriga avsnitt i förslaget. Eftersom tjänstesektorn och kopplingen till 

fritidskonsumtionen blivit viktigare, är ett integrerat angreppssätt allt mer angeläget. Det är en ganska 

spridd uppfattning att kommunens näringslivsprogram borde fokusera mera på nya näringar, tjänster 

och på marknadsföring och design i vid mening. Nyckelord är nytta och värde för människorna. Det 
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aktiviteter som skapar gemenskap, som gör att barnen från byn blir kompisar med de från staden, och 

att fritidsfolket känner sig hemma.

Ett udda exempel gäller marknaden för flis från röjning och skogsavverkning. Hög efterfrågan på 

eldningsflis skulle innebära positiva effekter för sysselsättningen, natur- och skogsvården, mindre 

igenbuskat landskap och ett bidrag till mer miljövänlig energi.

Den fria tiden blir alltmer planerad och ”konsumtionslik”. Förväntningarna ökar på att tiden skall 

utnyttjas effektivt, med högt ’upplevelsevärde’. Det är viktigt att verksamheter inte stänger under 

semestrar och skollov, utan att idrottslokaler, kulturinstitutioner, m m är tillgängliga och aktiva. 

Även kommersiella aktörer bör stimuleras att ordna kvalitativa arrangemang för ungdomar, barn och 

alla andra.

RUT och ROT avdragen är avsedda att stimulera arbetstillfällen inom tjänstesektorn. Det har inte 

funnits en utvecklad tradition att anlita företag för s k hushållsnära tjänster. Många av de enklare 

reparations- och underhållsarbeten som husägarna själva utfört på sin fritid kan man nu anlita 

professionell arbetskraft för med stöd av skatteavdrag. Enligt vår uppfattning skulle en välfungerande 

marknad för denna typ av tjänster i Roslagen ha många positiva effekter. Det bör vara en viktig del av 

kommunens insatser för näringslivsutveckling.

FOKUSOMRÅDE 5: Tillgång till service 

Vi uppskattar förslaget om en särskild satsning på landsbygdsskolornas kvalitet och framtid. 

Edsbroskola är självfallet av stor betydelse för att orten skall förbli attraktiv för unga familjer. Det är 

viktigt som påpekas att kommunens skolskjutspolitik bör ta hänsyn till att skolan får ett tillräckligt 

elevunderlag. Vi vill också påpeka den viktiga roll den lilla lokalt välförankrade skolan har för de 

många barn i fosterhem som bor i Edsbro (c:a 20 % av skolans elever).  

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 enkäten avviker äldreomsorgen med ett lägre betyg från andra välfärdstjänster. Personalen är 

för hårt pressad och detaljstyrd. Omorganisationen för några år sedan då verksamheten centraliserades 

har inte fallit väl ut, enligt representanter för Edsbro Röda korskrets. Många upplever att den nya 

logistiken gör att för mycket tid går till förflyttningar. Rationaliseringen av mathållningen har inte 

gjort den bättre. När omsorgen i Edsbro tidigare i praktiken var en självstyrande grupp fungerade det 

bättre, både för personal och äldre. 

FOKUSOMRÅDE 6: Kultur och fritid

Mycket av det som definierar Roslagen för besökare hör till landsbygden. Man skall inte tro det blir 

sommar om inte hembygdsföreningarna sätter fart.  Vi anser att kommunens kultur- och fritidspolitik i 

för hög utsträckning är fokuserad på de stora orterna, även om visst ekonomiskt stöd går till 
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föreningarna. När det gäller organiserade aktiviteter hänvisas vi ofta till att ta del av utbudet i staden, 

vilket i praktiken inte fungerar (särskilt inte på ’udda’ tider) om man är hänvisad till kollektivtrafik.

Just ifråga om kultur och fritid är det särskilt viktigt med en utspridd verksamhet – lokal anknytning 

tillför ofta ett mervärde för upplevelsen. Kommunen bör eftersträva ett mer proaktivt, decentraliserat 

och lokalt förankrat arbetssätt. Det finns ingen anledning att så mycket av den professionella 

kompetensen och resurser i övrigt skall koncentreras till ett litet antal verksamheter i Norrtälje stad.

Vi föreslår också en insats för att utveckla nya kulturprojekt med ’spets’ - som håller hög nationell 

klass. Det finns en mycket god bredd i utbudet under sommaren, men det saknas arrangemang som 

genom sin kreativitet och professionella skicklighet drar till sig uppmärksamhet utanför regionen. 

En viktig utgångspunkt för landsbygdsutveckling är att identifiera miljöer som har unika 

förutsättningar inom ett visst område vare sig de i övrigt är prioriterade eller ej. Exempel kan vara t ex 

Folkets Hus i Hallstavik som ett kulturcentrum för norra kommundelen; Skebobruk, som är en kreativ 

och historiskt rik miljö för konstnärlig verksamhet; Rånäs, där slottet sedan fem år härbärgerar en 

konstutställning i slottsparken under sommaren; Edsbro med Masugnen, kyrkan och bruksmiljön; 

Vikingabyn i Svanberga, särskilt intressant för de yngre. Sjöfartsmuseet i Elmsta, med sin starka 

anknytning till skärgårdens unika historia. 

I avsnitt 3.2 framhålls de fina natur och kulturvärden som finns i kommunen. Det har kommit till 

uttryck i det stora antalet objekt som är skyddade som Riksintressen, Naturreservat, Natura 2000 osv.  

Programmet bör tydligare framhålla hur de tillför ett värde t ex för alla invånare. Själva poängen med 

att skydda olika objekt är att de har ett speciellt värde för natur- och kulturmiljön eller vissa andra 

främjandeområden. Det är därför angeläget att det uppmärksammas i programmet och att idéer för hur 

de kan bidra till regionens attraktivitet föreslås och leder till åtgärder.

Slutligen konstaterar många att det saknas attraktioner med nationell räckvidd. Och man frågar sig hur 

är Roslagens attraktivitet jämfört med t ex på Österlens, Gotlands och Åres? 

FOKUSOMRÅDE 7: Lokalt utvecklingsarbete

Lokalt utvecklingsarbete förblir avgörande för hur Edsbro kan växa och utvecklas. Det motsägs på 

intet sätt av vad som ovan sagts om att kommunen måste sprida sina resurser bättre och ta ett större 

ansvar i de små orterna. Det är genom effektiva och inspirerande samarbetsformer vi når resultat.        

Remissförslaget har många goda förslag på metoder och redskap för lokal utveckling.

o Vi vill permanenta kommunens dialog med lokala utvecklingsgrupper.

o Vi ser gärna en ”Bygdepeng”.

o Vi instämmer i behovet av en ”Kommunal utvecklingsfond”.

o Vi deltar gärna i arbetet med ”Lokala utvecklingsplaner”.

o Vi deltar gärna i ett ”Landsbygdsråd”.

o Vi vill att kommunen utser ”dörröppnare/utvecklingsguider” som underlättar samarbetet 

mellan kommunen och lokala landsbygdsutvecklare.
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EUs Strukturfondsprogram Östra Mellansverige, är en resurs som i hög grad är relevant för 

programmet för Norrtäljes landsbygdsutveckling. Man har föreslagit att landstinget inrättar en 

utvecklingsfond för landsbygden för att medfinansiera EU projekt. Vi tillstyrker varmt, liksom idén 

om en kommunal bygdepeng. 

Det demokratiska inflytandet behöver stärkas över välfärdsverksamheter som upphandlas och utförs 

av entreprenörer. Försök till demokratisk påverkan möter otaliga hinder som handlar mer om 

företagens affärsintressen än allmänhetens behov. En enkel åtgärd som att få en papperskorg mitt i byn

tömd av kommunens entreprenör är i stort sett hopplös. När distriktssköterskemottagningen i Edsbro 

var hotad, var det för att vårdgivaren (privat) inte accepterade hyresvärdens (privat) lokalhyra. Vi fick 

uppfattningen att mottagningens framtid avgjordes av helt andra faktorer än patienternas behov och att

ingen politiskt ansvarig fanns att ställa till svars. Det demokratiska inflytandet måste finnas vare sig 

utföraren är privat eller offentlig, även om sättet att påverka måste anpassas.

Avslutningsvis: För att ge det lokala utvecklingsarbetet en flygande start föreslår vi att kommunen så 

snart programmet trätt i kraft, upprättar en uppföljbar handlingsplan för Edsbro (och detsamma för 

andra relevanta tätorter). Det bör ske i samråd med de lokala intressena och gälla åtgärder som kan 

vidtas snabbt inom en fastställd kostnadsram. Det skulle ge många inspiration att fortsatt engagera sig 

för Norrtälje kommuns nya program för landsbygdsutveckling.

Framtid Edsbro

www.framtidedsbro.nu
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