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ÖPPNA ENKÄTSVAR (urval) 
 

VARFÖR VALDE DU EDSBRO? (Om du flyttat hit de senaste tio åren.) Fråga 5. 
 Bra pris, lugnet, uppväxt i byn, små klasser, finns det man behöver /men behövs mer. 

Tryggt.  
 Billigaste boendet i Stockholms län.  
 Få nära till barnens morföräldrar samt attraktivare (lägre) huspriser. 
 Lugnt boende med närhet till skola, vårdC, butik bibliotek. Också centralt läge i 

förhållande t. större orter. 
 Pendlingsavstånd t både Sth o Uppsala. Bra pris på boende. 
 Lantligt men med goda kollektivtrafikförbindelser till Sth och Norrtälje 
 lagom långt till mycket, lantligt och lugnt, egen skola och förskola 
 Naturen, lugnet, samtidigt som det finns affär och annan service 
 Nära Sthlm men ändå ’landet’. Bra husobjekt. 
 Min make har sina rötter i Edsbro 
 Relativt låga bostadspriser, nära till skola, förskola, vård, affär. Lagom långt till U-a, N-e, 

Rimbo. Natur. 
 För att jag hittade kärleken här, dvs killen jag blev ihop med bodde här. 
 Vänner och hästar i Edsbro/Smara 
 Lugnt ställe med bra kommunikationer och affär på gångavstånd. Bra med rastställen om 

man har hund. 
 Tidigare fritidsboende sen 1964, numer permanentboende. 
 Bästa stället på jorden. Är lagom stort, lugnt. 

 
 Dessutom ett antal svar som följande: - Hittade ett trevligt hus i Edsbro. /Det rätta huset 

fanns här. / Vi hittade ett passande boende här. /Vacker jordbruksbyggd. / Lugnt nära 
naturen – levande landsbygd. / Bott här tidigare, Fritidsboende sen 1992. Tillhörighet. / 
Hittade drömhuset! 

 
FRÅGA 6:  
VAD TYCKER DU ÄR BRA MED ATT BO HÄR (DITO) DÅLIGT MED ATT BO HÄR? 

 Centralt 
 Gemenskap, tillhörighet, nära till naturen 
 Lugnt och skönt, trevliga människor. 
 Lugnt, ICA, Edsbro Krog, edsbroborna 

överlag, alla hästgårdar, närproducerad 
mat på ICA 

 Lagom stort. Du blir sedd… vacker natur 
nära. 

 Gemenskap, nära till naturen, familjen 
 Landetkänslan 
 Lugn och ro 
 Ingen storstadshets 
 Natur, kulturlandskapet, litet o lugnt 

samhälle, lagom långt till städer 
 Bra sammanhållning, man hjälper och tar 

hand om varandra på en liten ort. 
 Det är lugnt, liten skola, /när barnen 

föddes/. 
 Lugnt, tryggt! 
 Lugn, lagom långt till allt 
 Fin miljö, nära stan 
 Lugnt, vackert 

 Svårt att få bredband utanför tätorten.  
 Att buss 639 går så sällan och är så full så 

man får står hela vägen till stan fr Edsbro. 
 Kommunikationerna till Sth o Norrtälje 
 Hämtning av grovsopor, förbättrad 

busstrafik, fler äldreboendelägenheter. 
 För min del bra, för barnen sämre då det 

inte direkt finns ngt att göra eller att ha ngn 
plats att hänga på 

 Inget systembolag 
 Få sena bussförbindelser (Flera 

likalydande). 
 Begränsad service och osäkra bussbyten. 
 Busåkande  (fyrhjulingar), lösa eller 

skällande hundar. 
 Busstider, utbud, nyproduktion, satsning på 

ungdomar. 
 Tråkigt, bortglömt. 
 För lite kaféer och kultur runt Edsbro, 

Knutby. Almunge 
 Mer aktivitet i bygdegården 
 Aktiviteterna  i Bygdegården tog slut. Dans? 
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 Aktiviter för barn, lekplatser, 
dansplats, sport, badhus 

 För barn o unga  erbjuder 
kommunen ingenting, De som gör 
något är ideella och eldsjälar. 

 Utveckla turistnäringen. Aktiviteter 
och servering kring kuturminnen 

 Ungdomsställen t ex skatepark 
 Mer för ungdomar o äldre 
 En fin park! 
 Öppen förskola borde finnas i 

Edsbro. En fin park borde finnas 

med plats för både lek och parkhäng 
för gamla och unga.  

 Ta hand om fornminnet 
 Park med sittplatser. Utegym. 
 Satsa på de små orterna, folk vill 

gärna bo där. 
 Torgaktivitet, marknad, loppis, möte 

med bygden / samma fast på 
Bygdegården. Tydliga 
promenadstråk. 

 Gemensam marknadsföring 

 Naturen 
 Ingen storstadshets 
 Lugnt och skönt och känner nästan alla 
 Närhet till Norrtälje och Stockholm, Väddö 

och Åland 
 Centralt, Masugnen, Museet 
 Nära till mycket! Även till naturen. 
 Litet samhälle 
 Fin stämning, vackra miljöer. 
 Det lilla samhället där man hälsar och bryr 

sig om varandra. 
 Närheten till landet, hav, sjöar. Hyfsat lätt 

ta sig till  Uppsala, Stockholm. 
 Relativt lugnt och fint. Nära till natur. 

Många känner varandra. 
 Trevligt samhälle! Fin service! 
 Allt. 
 ’På landet’ 
 Känns hemma i Edsbro. Har många 

vänner. 
 Trivs! 
 Nära till Norrtälje, Sthlm, Uppsala, 

Arlanda. Trygghet. Grannsamverkan 
 Världens bästa grannar och folk 
 Bra bussförbindelser t Sth, U-a etc 
 Skönt att bo på landet i levande landsbygd. 
 Edsbro är lagom stort med och man har ju 

sin ICA butik, fotvård, en bra distr 
sköterskemottagning 

 Skola förskola liten affär 
 Centralt i Roslagen, närhet t  naturen 
 Lugnt o tryggt. Nära Burvik, elljusspår, 

gympahall, Lummevi. 
 Det är en bra by. 
 Bra med affären men för dyr. 
 Lugn o fridfullt boende i bygden. Bra 

bussförbindelser /…/ 
 Nära naturen, tryggt, lugnt, bra skola, bra 

förskola. 
 Fridfullt, inga huliganer o brottslighet. 
 Liten by där det viktigaste finns. Bra skola, 

förskola.  

 Tyvärr så har kommunen ’glömt’ Edsbro. 
 För lite kvällsaktiviteter för barn o ungdom. 

För liten ICA. 
 Dåligt utbud i centrum, inga  bussar 
 Börjar bli för mkt ’landsbygd’. Service 

stängs ned mer o mer, kräver att man åker 
till större orter. 

 Cykel o gångvägar med belysning finns inte. 
Ganska dåligt med saker att göra för äldre 
barn – mellanstadieåldern.  

 Kommunikationerna till Norrtälje 
 Mörkt på vintern då vi bor utanför 

samhället 
 Kommunikationer, lägenheter, 

fritidssysselsättng för barn/ungdom/, 
pensionärer. Äldreboende. 

 Genomfartstrafiken o hastigheten på våra 
vägar. Dåligt med gång och cykelvägar efter 
Hallstaviksvägen. Sänk hastigheten mellan 
ICA och edsbrostoppet 

 Inga kommunikationer t N-e som fungerar 
när man jobbar, och med tanke på miljön är 
det inte bra. 

 Mera aktivitet för större trevnad för fritids- 
o permanent boende. 

 Finns inte pendeltåg, inga aktiviteter för 
barn. 

 Trafiken har ökat markant vilket är 
störande . Hastigheten hålls INTE! Mkt 
oljud fr dålig asfaltsbeläggning. 

 Bussförbindelser t N-e. Finns inte mkt för 
ungdomar att göra. 

 Busstider, ingen satsning på alla ungdomar 
som bor i Edsbro. Ingen  gemensamma park 
för byborna. 

 Inget systembolag;  
 Saknar macken. 
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 En logga/annan tydlig markör för 
Edsbro 

 Fotbollsplan (konstgräs) 
 Hotell för att göra det mer attraktiv 

att åka hit. 
 Om man ska tänka på miljön så 

borde man tänka kväll o 
helgaktiviteter till alla. Det finns en 
fin hall men saknas ledare m m  

 Mer för barn o unga, ex gymnastik, 
dartklubb. 

 Finns ej så mkt att göra. Förslag: 
Lekplats, multiplan (tänk Zlatan 
court) minigolf, kafé/bageri. 

 Dålig skyltning i hela Edsbro. Många 
vet knappt var el-ljusspåret ligger. 

 Vattnet/ån mellan Sottern och 
Närdingen borde rensas ur så den 
går att nyttja för ex, kanot, 
paddelbräda och promenad längs 
vattnet. 

 Banvallen till Ununge från Rimbo 
borde fixas (cykling). 

 Fornborgen borde tas fram mer och 
undrhållas. 

 ’Byservice’ upplägg! 
 En informationstavla centralt över 

vilka företag som finns i och runt 
edsbro, skulle visa upp bygdens 
företagaranda. 

 Det borde avsättas personal som 1 
gr/vecka kommer till Edsbro för 
översyn av kommunens 
ansvarsområden, alltså samtliga! för 

att därefter upprätta åtgärds + 
underhållslista – kontinuerligt! 

 

Kommunikationer 
 Buss t Knutby-Uppsala, via Ununge t 

N-e borde finnas på helger med 
tätare trafik kvällar. Buss till 
ovannämnd orter med 30 min 
mellanrum – kanske 1 timme dagtid. 

 Kopplingar till Norrtälje, helgtrafik.  
 Förbindelser till Norrtälje. 
 Önskar bättre kommunikationer  t 

Norrtälje och Sthlm, Östhammar, 
Gimo o Uppsala. 

 Mer avgångar – buss 639 
 De går fel tider. 
 Bättre sena bussar. Tätare busstrafik 
 Fler bussa förbi Smara, Burvik, samt 

fler bussar på kväller, helger till/fr 
Sthlm 

 Buss till t ex Märsta eller Knivsta så 
man kan åka med pendeltåg. 

 Dåliga busstider, dålig 
kommunikation, i princip omöjligt 
åka till N-e helgtider. Ge oss bättre 
möjligheter att pendla. 

 En buss som går varje timme mellan 
H-vik o Söderhall. Då skulle man 
kunna ta Norrtäljebussen till stan. 

 Fler bussar till stan o Hallstavik.  
 En buss mellan Söderhall o 

Hallstavik. 
 Busskur till Brotorp. 

 
 Det gick inte att hitta några poster 

för 
innehållsförteckningen.Bygdegård
en. Tydliga promenadstråk. 

 Gör Norrskogen och Kyrksjön 
tillgängliga för friluftsliv. Skapa 
aktiviteter i idrottshallen. Mer 
ungdomsaktiviteter. Underlätta för 
föreningarna när de ideella 
krafterna tycks bli mindre – utan 
föreningslivet förlorar alla. Bygg en 
snygg återvinningscentral på 
hårdgjord yta. Fixa till park. Och 
ordna till skolans lilla idrottsplats.  

 Ungdomsställen t ex skatepark 
 Se till att fiber installeras. Se till att 

fler har möjlighet att flytta hit, fler 
boende räddar det mesta. 

 Cykelvägar, blomster osv 
 Bredband till ALLA, även vi som bor 

utanför tätorten. När 
kopparledningen rivs står vi utan 
både bredband och telefon. 
Mobiltäckningen är urusel 
åtminstone hos mig. 

  
 

 Ordna ’Farmers Market’ en 
eftermiddag i veckan maj-
september. Kommunens 
närlingslivschef bör stötta. 

 Ett utegym t ex nere vid 
springspåret. Eller möjlighet att t ex 
inreda gym (inne) i någon lokal. 
Belyst gång och cykelvägar, lekpark, 
skatepark. Fixa till fotbollsplanen 
vid skolan. 
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 Kommunen bör bidra med 
utsmyckning av blommor - 
rondellen. Ger trevligare intryck. 

 Slyröjning runt Masugnen. grusning 
av bygdegårdsvägen (cykling till 
badet) 

 Gemensam marknadsföring. En 
logga/ annan tydlig markör för 
Edsbro 

 Bättre belysning genom Edsbro. 
bättre skötsel av kommunens ägor. 

 Mera trottoarer-cykelvägar mellan 
byarna Sättraby, Burvik, Smara, 
lättare att ta sig fram. 

 Trevligt med evenemang på 
Åsavallen och i kyrkan (tex sång o 
musik). Saknar trädgårdsevenmang  
o växtförsäljning. 

 Utveckla turistnäringen. Aktiviteter 
och servering kring kulturminnen, 

 Hämtning av grovsopor fanns 
tidigare, borde återinföras. 

 Ungdomar och skolbarn saknar 
säkert större utbud än vad Edsbro 
kan erbjuda. För egen del saknar jag 
inget. 

 Bankomat 
 Direktbussar från Norrtälje på 

arbetspendlartider. Bättre byten vid 
Sonö, busskur. 

 Massor att göra 
 En park med sysslor för unga 
 Mer allmän miljö för de boende 
 Fotbollsplan – konstgräs 
 Hotell f a göra det mer  attraktivt att 

åka hit  
 Park i Edsbro 
 Bussar på helgerna 
 En till matvarubutik - 
 Buss kvällar till sthlm 
 Finns inte mycket för ungdom (Flera 

likalydande svar) 
 Fler bussar till Norrtälje tidigt och 

sent 
 Park! 
 Senare turer om helgerna. 
 Företagarförening 
 PRO skall upphöra vid årsskiftet. där 

var jag ofta, + resorna 
 Bygg äldreboende på tomten där det 

stod ett hus tidigare (mellan skolan 
och ICA). 2 vån. med hiss. 

 Bra med det fina elljusspåret! 
upprustning av bygdegården. 

 Tätare bussförbindelser 
 Samlingsplats för alla åldrar. park, 

utegym. 
 Edsbrodagen var bra när den fanns. 
 Bussar som passar bättre 
 Ta tillvara lokala hantverkare. 
 Fler cykelvägar, revyn åter. 
 Fiber. 
 Fler bussar som går mellan 

Hallstavik och Söderhall 
 Buss t ex til Märsta eller Knivsta så 

att man kan åka med pendeltåg. 
 Bra kaféer 
 I dagens saknas fritid för mig…. 
 Allting känns som en dag extra, allt 

måste planeras, post, bank m m 
 Bra restaurang, bättre utbud affär. 

Mack med service, satsning på unga 
 Bättre satsning på unga från 

kommunen. Ny sporthall som är 
godkänd, beachvolleybollbana, 
rensa vattenleder så man kan paddla 
samt  fiska. 

 Ta hand om fornminnet! 
 Park i Edsbro. 
 En till matvarubutik. 
 Bemannade bensinmack, bank. 
 Det kunde väl göras något vettigt 

med marken mellan ICA och skolan 
(ser inte bra ut nu). 

 Varför ska allt ta tid när det gäller 
landsbygden (Edsbro). Byn hinner 
dö innan det händer något. 

 Bygga nytt! 
 Träffpunkt för unga o äldre typ pub, 

ex aktiviteter i sporthallen, öppet 
hus 

 Kulturella inslag, föreläsningar = 
författarbesök, sångarbesök i 
Edsbro bibliotek, inte bara i N-e , R-
o, H-viks bibl.iotek. Låt även Edsbro 
leva. 

 ’Friskvård’ för alla åldrar. Vår fina 
sporthall måste utnyttjas mera. 
Motionera mera tillsammans. 

 Grillkiosk, café 
 Underlätta bygglov vid tillbyggnader 

m m Dvs titta över  ålderdomliga 
kartor som finns över prickade 
tomtmarker. De är mycket 



 5 

inaktuella. Tomter ligger ex över 
Hallstaviksvägen. Kommunen bör 
bidra med utsmyckning av blommor, 
ger ett trevligare intryck. 
Rondellen!! 

 Satsa på de små orterna, folk vill 
gärna bo där. 
Vårda bruksområdet (hela). Låt inte 
fiberbolagen spela ut varandra. Lös 
frågan om park i Edsbro. 

 Skulle önska att fler i Edsbro kunde 
engagera sig i att föreningar ska 
finnas i bygden. 

 Kan inte åka kommunalt till Sigtuna. 
Senare bussar till Edsbro f.f.a. på 
helgerna fr Sthlm 

 Äldreboende, personal till 
ungdomsgård, underhåll av badet 
vid Gisen, rondellen ser för djävlig 
ut. 

 Reningsverket bör byggas ut, så det 
går att bygga fler bostäder. 

 Pensionärsboende. 
 Tätare turer kväll/em från 

Hallstavik 
 Fortsätta underhålla badet vid Gisen. 

Ta bort växterna i sjön vid badet. 
Ställa upp med personal vid vår 
ungdomsgård någon dag/vecka. 
Julgran samt blomarrangemang 
under sommaren. 

 Skötsel av kommunens mark bl a vid 
Bruket. 

 


