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Dialogmöte med näringsliv och föreningar 

Onsdagen den 11 november bjöd Heby kommun in till ett digitalt frukostmöte 
med företag och föreningar verksamma i Morgongåva. Syftet med dialogmötet 
var att samla in synpunkter och idéer för 
hur framtidens Morgongåva ska utvecklas 
utifrån ett förenings- och 
näringslivsperspektiv. Deltagarnas 
synpunkter och idéer kommer att användas 
som underlag till kommunens pågående 
arbete med att ta fram en ny fördjupad 
översiktsplan för Morgongåva.  
 

Resultat från workshop  
En SWOT-analys genomfördes under 
dialogmötet via verktyget Menti.com. En 
SWOT-analys kartlägger en orts styrkor, 
svagheter, hot och de möjligheter som finns. 
Analysen visar på vilka 
utvecklingsmöjligheter och utmaningar som 
finns. Nedan presenteras resultatet något 
förkortat. Längst ner i dokumentet finns det 
fullständiga resultatet från workshopen. 

Styrkor 
Vackert och lugnt 
Morgongåvas läge 
Naturen, sjöarna och skogen 
Stark arbetsmarknad 
Bra kommunikationer med tågstopp 
Torget 
Närhet till större städer 
 
Möjligheter 
Fler bostäder 
Utveckla/ta tillvara området mellan sjöarna 
Sjöarna och lantliga bostadsområden 
Besöksmål i Uppsala och angränsande län 
Arbetstillfällen och bostäder 
Företagaranda 
Föreningsverksamhet 

Varje kommun ska ha en aktuell 
översiktsplan enligt plan- och 
bygglagen. En översiktsplan visar 
kommunens vilja för hur mark- 
och vattenområden ska utvecklas 
och fungerar vägledande för den 
långsiktiga utvecklingen. 
Översiktsplanen är inte juridiskt 
bindande men den är ett viktigt 
underlag för efterföljande 
planering såsom detaljplanering, 
tillståndsgivning eller 
bygglovsgivning. Översiktsplanen 
är även ett strategiskt dokument 
som anger hur kommunen ska 
utvecklas hållbart samt hanterar 
riksintressen och allmänna 
intressen. 
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Attraktiv och hållbar tätort 
Naturturism och friluftsliv 
Ökad tågkapacitet 
 
Hot 
Brist på bostäder och samhällsservice 
Kommunens ekonomi 
El-kapacitet 
Utebliven inflyttning och ökad utflyttning 
Långsamma processer och handläggningstider 
Belastning på plankorsningarna och trafiksituationen 
Naturminskning och industrikänsla  
Nedskräpning 
Brist på visionstänk och friskvårdstänk 
Flyttad skolverksamhet 
 
Svagheter 
Brist på exploateringsbar mark 
Järnvägskorsningarna 
Inget tydligt centrum, torg eller mötesplats 
Bostadsbrist 
Riksvägen med höga hastigheter 
Järnväg och väg 72 som en barriär genom samhället 
Tågets få avgångar och stopp, kollektivtrafikens täckning kväll 
Lågt serviceutbud 
Åldrande befolkning 
Kraftledningar begränsar + dålig uppkoppling 
 
 

Gruppdiskussioner 
Deltagarna delades därefter in i tre grupper där följande frågeställningar 
diskuterades: 

 Vad tycker ni är viktigt ur ett förenings- och näringslivsperspektiv i 
utvecklingen av Morgongåva? 

 Hur kan vi gemensamt arbeta för att Morgongåva ska fortsätta vara 
och utvecklas ytterligare till en attraktiv plats att leva, bo och verka i? 

 

Dialogen föreslogs att delas in efter tre teman: bostäder och verksamheter, 
hållbar utveckling i Morgongåva och Morgongåva i ett regionalt perspektiv. 
 
Anteckningar från gruppdiskussionerna 
 

Grupp 1 
 Vikten av ett fungerande näringsliv och att om näringslivet fungerar 

och ”mår bra” fungerar även övrigt. Även vikten av ett fungerande 
föreningsliv är viktigt för samhället! Arbetslivet fungerar som en 
motor och även kanske tas för givet ibland (att det finns och fungerar). 
För att få människor att stanna kvar och bosätta sig på orten och 
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generera skatteintäkter, är ovanstående viktigt. Bostäder, service och 
verksamheter genererar skatteintäkter.  

 

 Befintliga villaområden i Morgongåva präglas av en äldre befolkning 
som kanske inte har behov av eller kan bo kvar i sina nuvarande 
bostäder. Det är då viktigt att det finns andra alternativ, och så att 
även nya generationer kan komma in och bosätta sig i Morgongåva. 
Det är alltså viktigt med blandade bostadstyper och även att det finns 
en blandning i bostadsområdena (så att de inte bara präglas av en 
bostadstyp). Det är alltså viktigt att kommunen fortsätter att 
planlägga! 

 Elkraftstråket, kapaciteten är inte jättestor, och definitivt inte efter nya 
Apotea. Kapaciteten på elnätet är en viktig fråga för framtiden. 
Gräver man ned ledningen, tar man även bort barriären som den 
skapar och möjliggör för vidare bostäder och även verksamheter. 
Viktig kommunal fråga. Markförläggs den, möjliggörs även för 
nuvarande fördjupad översiktsplan att realiseras. 

 Ny planläggning får inte lokaliseras för långt bort, utan bör ha ett 
samband till tätorten och dess funktioner.  

 Utvecklingen av service är beroende av bostäder. T.ex. om ICA ska 
kunna bygga ut, behövs ett befolkningsunderlag för att möta 
utbyggnaden. Det är inte hållbart att bygga ut som det ser ut idag.  

 Utveckling av samhällsservice är viktigt för Morgongåva. 
 Diskussion kring sjöarna: 
- Bostäder  
- Vattenkvalitet 
- Stråk 
- Lilla Ramsjö och elljusspåret (som är en viktig plats) har även en 

koppling mot Ramsjön 
 Möjliggör för fler verksamhetsområden och verksamhetsetableringar. 

Brist på planlagd industrimark idag, området söder om Tjusarvägen 
skulle vara lämpligt för mindre etableringar, motsvarande 
Fallskyddsexpertens nya lager i Heby. 

 Skogen i nordost lämplig för utveckling av bostäder. 
 Utvecklad samhällsservice är viktigt för att det ska vara en attraktiv 

ort att bosätta sig på. 
 
 

Grupp 2 
 

 Stockholmståget kör igenom Morgongåva. I framtiden skulle det vara 
värdefullt om tåget stannar i Morgongåva. Fler möjligheter för 
besöksnäringen och näringslivet. 

 Det nedlagda Folkets hus skulle kunna användas som 
umgängeslokal/taverna 

 Arbeta för att sänka hastigheterna genom orten 
 Fler återvinningscentraler och sopkärl 
 Vid järnvägen står det ”gravplats”, kan man inte ändra det? 
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 Fler bostäder behövs i Morgongåva. Attraktiva tomter runt sjöarna 
som folk har råd med.  

 Små företag i orten är viktiga och bidrar till den hållbara utvecklingen. 
Morgongåva ska vara en företagsort, inte en industriort.  

 Morgongåva ska vara del av regionen. Vi ska tänka på helheten och 
inte bara kommungränser. Inspiration och koppling till 
fjärdhundraland 

 Promenadstigar och rekreation kring sjöarna 
 Strandskyddet kring sjöarna måste upphävas 
 Kvaliteten på sjöarna måste förbättras 
 Fler villatomter i Morgongåva 

 
Grupp 3 
 

 Hållbar utveckling ingen egen kategori utan ska genomsyra allt 
 Viktigt att orten har kvar sin småskalighet trots expansion. Hur ska vi 

växa småskaligt? 
 Attraktivitet och locka hit invånare är viktigt. Estetik, viktigt att nya 

byggnader (t.ex. verksamheter/lagerlokaler) utformas estetiskt och så 
att de passar in i orten och dess småskalighet. Finns snygga 
industritegelbyggnader i t.ex. England och Tyskland man kan kika på  

 Locka besökare att stanna till vid sjöarna 
 Attraktiv stadsutveckling viktigt (se ovan om industrier). Bevara 

naturen, inte förtäta och bygga bort naturvärden.  
 Vi kanske kan ha två mötesplatser. Det stråk som idag finns längs 

72:an samt utveckla området kring den gröna mötesplatsen (istället 
för nödvändigtvis ett centralt torg) 

 Finns behov av nya bostäder. Viktig fråga för näringslivet för att få 
arbetskraft, ökar också behovet av service vilket ger positiva 
kringeffekter 

 Styrkor är närhet till större städer, bra läge 
 Blandad bebyggelse och naturnära är positivt idag 
 Pendling. Vi behöver tätare avgångar kvällstid, både buss och tåg. Kan 

inte vara 2h mellan avgångarna. Tåget är attraktivt, kort restid. En del 
föredrar bussen för att ha mer sammanhängande arbetstid/lästid 

 Hög miljömedvetenhet i orten. Många väljer aktivt att ställa bilen och 
åka kollektivt. En del åker kollektivt ur sociala aspekter, träffas och 
umgås på tågen. Många har köpt extracyklar som de har stående i 
Uppsala. Här kan vi kanske hitta en ännu mer hållbar lösning på sikt 
med delningsekonomi etc. för att undvika att man måste ha två cyklar. 

 Vårdcentral vore väldigt bra att få till i orten, detta har företagsparken 
m.fl. jobbat för. Behov av fler butiker, apotek, gym, frisör, tandläkare. 
Gruppen är nöjd med basic-service, allt behöver inte finnas utan det 
räcker med en basnivå. Närheten till andra städer gör att man kan resa 
om man vill ha mer än basic. 
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Resultat SWOT-analys via menti.com 
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