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Pär Söderblom, projektledare

Landskapsarkitekt LAR/MSA och hedersdok-
tor vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Enga-
gerad i Föreningen ÖTV. Driver Skarbo Gård 
vid Vendelsjön med Highland Cattle och får 
för att hålla landskapet öppet.

Oskar Jonsson, medarbetare

Illustratör och formgivare med verksamhet i 
Örbyhus. Engagerad som ordförande i fören-
ingen Tegelsmorasjön, framför allt mot bak-
grund av ett intresse för fåglar och friluftsliv.

Arbetet med förstudien har letts av:

Organisationerna bakom förstudien

Föreningen Utveckla ÖTV

Föreningen Utveckla Örbyhus 
Tobo Vendel (ÖTV) har funnits 
sedan 2014. Det är en paraplyor-
ganisation med syfte att främja 
samverkan och engagemang för lo-
kal hållbar utveckling. Föreningen 
företräder intressen i byarna i Te-
gelsmora och Vendels socken samt 
tätorterna Tobo och Örbyhus. 2016 
blev Föreningen Utveckla ÖTV av 
Länsbygderådet utsedd till årets 
lokala utvecklingsgrupp i Uppsala 
län. Ett av föreningens fyra verk-
samhetsområden är Natur, kultur 
och turism. Det är initiativ inom 
detta område som lett fram till att 
föreningen sökt och beviljats den  
s k utvecklingscheck som finansie-
rat denna förstudie.

Kontakt:  
Isabelle Axelsson, ordf. 
utvecklaotv@gmail.com 
www.utvecklaotv.wordpress.com

Föreningen Tegelsmorasjön

En ideell förening med syfte 
att bevara området kring 
Tegelsmorasjön genom 
naturvårdsinsatser i vattnet 
och de omgivande marker-
na. Föreningen har sedan 
starten 1996 genomfört en 
rad naturvårdsprojekt, finan-
sierade av medlemsavgifter, 
gåvor och statliga bidrag. 
Föreningen arbetar även 
med att skapa intresse kring 
sjöns värden, och genom 
ökad tillgänglighet göra den 
än mer attraktiv som utflykt-
smål.

Kontakt: 
Oskar Jonsson, ordf. 
tegelsmorasjon@gmail.com 
www.tegelsmorasjon.se

Upplandsbygd 

En ideell förening med ansvar 
att vara en drivande partner 
för landsbygdens aktörer 
inom Lokalt Ledd Utveckling 
med Leadermetoden under 
programperioden 2014-2020.

Principerna för verksamheten 
är att utvecklingsarbetet ska 
vara lokalt förankrat, inno-
vativt, långsiktigt samt ske i 
samverkan mellan berörda 
parter.

Kontakt: 
Sven Uhlås, verksamhetsledare 
sven.uhlas@upplandsbygd.se 
www.upplandsbygds.se
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Tegelsmoraområdet består av en flack odlingsbygd längs 
Fyrisåns norvästra källflöden, omgivet av vidsträckta 
skogs- och mossmarker. Tätorten Tobo samt nordöstra 
delen av tätorten Örbyhus ingår i den gamla socknen, som 
sedan 2016 motsvaras av Tegelsmora distrikt. 

Ortnamnet är känt sedan 1282 (Tighlismoru), och 
innehåller i förleden möjligen ett äldre namn på Tegels-
morasjön. Efterleden är en böjningsform av ”mor” med 
betydelsen ”sumpig skogsmark”. Kyrkan som är belägen 
vid Tegelsmorasjön uppfördes under 1400-talets andra 
hälft, och räknas till en av de bäst bevarade uppländska 
landskyrkorna från senmedeltiden. Vid Tegelsmora kyr-
ka finns en staty föreställande nyckelharpsbyggaren och 
riksspelmannen Eric Sahlsröm som levde och verkade i 
socknen. Det mest omtalade kulturella evenemanget i 
området är den årligt återkommande Tegelsmoraveck-
an i slutet av augusti, med uppträdanden av lokala och 
inbjudna musikartister. Valborg firas årligen vid Jeang-
ens udde söder om Tegelsmora kyrka. 

Centralt i området återfinns Tegelsmorasjön och 
Tegelsmoraån som rinner söderut genom samhället Ör-
byhus och vidare till Vendelsjön. Sjön är en lerslättsjö 
med en rik fauna av häckande och rastande fåglar. Över 
200 fågelarter har observerats i området. Sjöns närmas-
te omgivningar består av betes-, odlings- och skogs-
marker som delsvis översvämmas på våren. I likhet med 

andra Uppländska slättsjöar är Tegelsmorasjön drabbad 
av eutrofiering. 1996 bildades Föreningen Tegelsmora-
sjön som sedan dess arbetat aktivt med naturvårdsåt-
gärder för att bevara och tillgängliggöra sjön och dess 
omgivningar.

Vid Tegelsmorasjön finns, förutom kyrkan och dess 
kulturmiljö, två målpunkter för friluftsliv. Dels Norra 
Bodnäsets grillplats på västra sidan, dels Jeangens udde 
på östra sidan, med fågeltorn, grillplats och en raststu-
ga. 

Tegelsmoraleden
En förstudie om vandringsled mellan Örbyhus och Tegelsmora kyrka

Årta ses regelbundet i Tegelsmorasjön under häckningstid.
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Tegelsmorasjön ligger endast 2 km från Örbyhus med 
järnvägsstation och annan samhällsservice. Genom 
denna förstudie har det framkommit att en naturnära 
led mellan Örbyhus och Tegelsmora kyrka välkomnas 
av såväl föreningslivet som enskilda ortsbor. I takt 
med att samhället Örbyhys expanderar kan Tegels-
morasjön med omgivningar på sikt få en allt viktigare 
betydelse som ett tätortsnära strövområde. Regionalt 
kan området fylla en funktion som rekreationsmiljö 
för människor som vill komma ut i naturen och saknar 
möjlighet till biltransport.

Tegelsmorasjöns omgivningar består till stor del av betesmark. Betesdjuren är betydelsefulla som naturvårdare!

Bakgrund
Tegelsmoraleden ska ses som en del i ett större lokalt 
lednät med Örbyhus som servicepunkt. Leden kan 
komma att användas som delsträcka i den redan befint-
liga Marialeden som går mellan Gamla Uppsala till just 
Tegelsmora kyrka. Vidare kan ledsträckan komma att 
få betydelse för friluftslivet i Florarna där Länsstyrelsen 
har på förslag att skapa en entré från Tegelsmora kyrka, 
samt på sikt skapa en ledkoppling via Agnsjöarna till 
Upplandsleden. 

Genom ett initiativ från föreningen Utveckla Örbyhus, 
Tobo, Vendel och i samarbete med Föreningen Vendel-
sjön och Föreningen Tegelsmorasjön, har en vision om 
att utveckla friluftslivet i bygden tagit form. Förslag på 
önskvärda ledsträckor har sammanställts i rapporten 
Två Socknar/Örbyhuslederna. Förstudien Tegelsmora-
leden knyter an till rapporten med en fördjupning av 
förslaget till led mellan Örbyhus samhälle och Tegels-
mora kyrka.

Förstudien finansieras med bidrag från Upplandsbygd 
Lokalt Ledd Utveckling samt ideella insatser.

T v utsnitt ur karta från rapporten ”Två socknar/
Örbyhuslederna”, där förslag till ledsträckningar 
sammanställts

1. ”Kyrkstigen”, Allerbäcke – Åhl

2. ”Sydvästra länken”, Kättslinge – Vendelsjöns utlopp

3. ”Nordvästra länken”, Örbyhus C – Örbyhus slott

4. Örbyhus C – Tegelsmorasjöns utlopp

5. Tegelsmorasjön runt

6. Tegelsmora Kyrka – Florarna

7. Vendelåstigen

8. Tegelsmora – Strömarens badplats

9. Kanotled Vendelsjön – Tegelsmorasjön

Föreslagna leddragningar

1

5

2

6

8

3

7

4

9
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Förstudiens genomförande
Förstudien har genomförts i fyra steg.

A. Insamling och möten

B. Inventering och dokumentation

C. Jämförelse mellan alternativ

D. Valt läge och kostnadsberäkning

A. Insamling och möten

Bilaga Beskrivning

1. Träff med markägare på den östra sidan 
om ån. Alternativa lägen presenterades 
och markägarnas synpunkter noterades.

2. Träff med markägare på den västra sidan 
om ån. Alternativa lägen presenterades 
och markägarnas synpunkter noterades.

3. Informationsmöte med Vendel-Tegels-
mora församling. Vi informerade om 
projektets tillkomst och förutsättningar. 
Mötesdeltagarnas reflexioner och idéer 
noterades.

4. Informationsmöte med Ekumeniakyrkan 
och deras scoutverksamhet. Vi informe-
rade om projektets tillkomst och förut-
sättningar. Mötesdeltagarnas reflexioner 
och idéer noterades.

5. Informationsmöte med Örbyhus idrotts-
förening. Vi informerade om projektets 
tillkomst och förutsättningar. Mötesdel-
tagarnas reflexioner och idéer noterades.

6. Informationsmöte med Tegelsmora 
Hembygdsförening. Vi informerade om 
projektets tillkomst och förutsättningar. 
Mötesdeltagarnas reflexioner och idéer 
noterades.

7. Möte med Andreas Rönnberg för konsul-
tering angående framgtagning av kartun-
derlag.

8. Möte med Per Widén med anledning av 
kompletterande information och nya 
idéer som framkommit under möten med 
föreningslivet.

9. Möte med Elsarby med anledning av änd-
rade förutsättningar beträffande Elsarby 
invallningsvall.

I början av arbetet med förstudien fanns fyra alternativa 
leddragningar på förslag: A, B, C och D. 

10. Telefonmöte med Marianne Sandberg 
beträffande eventuell leddragning över 
Fallsbergets marker.

11. Möte med Tierps kommun på platsen där 
leden är tänkt att börja.

12. Möte med Mattias Bergström beträffande 
att i samband med byggnation av leden 
eventuellt skapa en sammanhängande 
betesmark längs hela östra sjösidan.

13. Möte med André Hellberg beträffande 
ledsträckan Jeangens udde-Tegelsmora 
kyra, samt svar från André.

B. Inventering och dokumentation
Samtliga markområden har inventerats och fotodo-
kumenterats under ett antal fälttillfällen.
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Höjder (m)

1. < 25,8

2. 25,8-26,3

3. 26,3-27,8

Kartunderlag med höjder
Inför arbetet med förstudien har Anreas Rönnberg som 
arbetar på Lantmäteriverket konsulterats för framtag-
ning av kartunderlag (se bilaga 7). Risken att ledstråket 
blir oframkomligt p g a översvämning har tidigt iden-
tifierats som ett huvudproblem. Kartan som Andreas 
tagit fram har därför belagts med en färgkod där blå 
områden är lika med Tegelsmorasjöns vattennivå, grö-
na områden upp till 0,5 m över Tegelsmorasjöns vatten-
nivå, samt orangea områden mer än 0,5 m över Tegels-
morasjöns vattennivå. I förstudien har hänsyn tagits till 
att leden förläggs i så höga lägen som möjligt. Obs att 
skalangivelsen ej är tillämpbar på denna bild.

Ägarförhållanden

Fastighet Ägare

Persbylånga 3:5 Bergström Mattias

Persbylånga 7:1 Sandberg Marianne

Persbylånga 7:2 Söderberg Peter

Gyllby 1:98 Widen Per

Gyllby 2:22 Jansson Bert

Gyllby 2:82 Jansson Bert

Gyllby 2:86 Tierps kommun

Persbylånga S:3 Persbylånga samfällighet

Tegelsmora 2:18 Ehrengren/ Hellberg

Gyllby 69:1 Jansson Curt

Gyllby S:7 Vägsamfällighet

Gyllby 4:12 Erixon

Elsarby 1:14 Sara Davidsson

Österväga 1:3 Sara Davidsson

Örbyhus? 1:1 Örbyhus Gods

Örbyhus? 8:1 Tierps kommun
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C. Jämförelse mellan alternativ
Det som påverkar val av dragning har främst varit stör-
ningar av pågående markanvändning samt risker för 
översvämningar.  Inga skyddsvärda naturförhållanden 
påverkas negativt i de olika alternativen och har därför 
ej varit styrande.

Genom jämförelse mellan de olika alternativen har det 
visat sig mest lämpligt att förlägga södra delen av leden 
på västra sidan om Tegelsmoraån. En leddragning på 
östra sidan av ån skulle medföra större störningar på 
den pågående markanvändningen där marken till störs-
ta delen utnyttjas för betesdrift med kor samt vallod-
ling. Leden skulle visserligen kunna utnyttja en längre 
sträcka redan befintlig gräsväg i söder, men längre 
norrut blir framkomligheten desto svårare bland annat 
p g a diken och stängsling för bete.

På den västra sidan utnyttjas marken i betydligt min-
dre utsträckning. Fram tills för några år sedan förekom 
betesdrift med får på kommunens och Örbyhus gods 
mark. 

Enligt det kartunderlag vi tagit fram är risken för över-
svämningar större på den östra sidan än på den västra 
vilket även bekräftas i de möten vi haft med markägar-
na. På den västra sidan finns möjligheter att utnyttja 
upplagda jordmassor från tidigare årensningar som 
underlag för leden vilket minskar risken för att ledstrå-
ket blir oframkomligt på grund av översvämning. 

På Elsarby gårds marker finns sedan 1980-talet en 
invallning som skydd mot översvämningar. Långt fram 
i arbetet med förstudien var huvudalternativet att 
förlägga en del av leden på denna invallning p g a dess 
höga läge. Senare har det framkommit att vallen inte 
bör användas för detta ändamål p g a dess dåliga skick.

Naturen är på den västra sidan mer varierad än på den 
östra med ett stort skogsområde som avbrott i det i 
övrigt öppna odlingslandskapet.

I det följande presenteras föreslagen ledsträckning i 
fyra etapper.
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Ettappindelning

 Etapp 1 Örbyhus C - Östervägadiket

 Etapp 2 Östervägadiket - Fallsbergsängen

 Etapp 3 Fallsbergsängen - Jeangens udde

 Etapp 4 Jeangens Udde - Tegelsmora kyrka
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Tegelsmoraleden Etapp 1: Örbyhus C - Östervägadiket
Leden startar vid Örbyhus järnvägsstation och följer de första 200 meterna den gamla järnvägsbanken mot nord-
väst. Den viker sedan av norrut på en nyanlagd grusväg längs ån på upphöjd bank. Efter ca 500 m övergår den till 
gräsväg på bank längs ån ytterligare ca 500 m fram till Östervägadiket. Leden går i ett öppet låglänt landskap med 
enstaka träd.  Periodvis har markerna betats med får. Alla diken som passeras kulverteras och i lågpunkter läggs 
dräneringsrör. Etappen kan komma att ingå i ett lokalt ledsystem som framgår av kartan över framtida leder.

Skala 1:5000
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Tegelsmoraleden etapp 2: Östervägadiket - Fallsbergsängen
Leden går vidare på spång ca 400 m genom en relativt gles högvuxen lövskog fram till en krök av ån som bildar en 
naturlig damm. Därifrån leds spången i kanten av betesmarken längs ån och följer sedan tätt utmed ån ca 300 m 
fram till det dämme som reglerar Tegelsmorasjön. Denna sträcka byggs en spång med anledning av markförhållan-
dena. I avvaktan på en ombyggnad av dämmet och i samband med det anläggande av en bro byggs en enkel träbro 
över ån. På andra sidan av ån föreslås att en ny betesmark skapas längs sjöns östra sida som förbinder befintliga 
betesmarker i norr och söder. Leden passerar i så fall en smal passage i betsmarken och fortsätter väster om denna 
ca 250 m på spång. 

Skala 1:5000
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Tegelsmoraleden etapp 3: Fallsbergsängen - Jeangens udde
Leden fortsätter ca 400 m på spång genom sanka partier med tuvstarr, viker av söder om en fastmarksdunge och 
går vidare norrut längs eventuell stängsling för blivande beteshagar/strandängar ca 500 m. Leden går vidare som 
gräsväg på stängslingens utsida längs östra kanten av den betade hagmarken ca150 m fram till parkeringsplat-
sen, där den ansluter till grusvägen i etapp 4. För den som inte störs av betande kor kan man ta vägen genom 
hagmarken till fågeltornet.

Skala 1:5000
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Skala 1:5000

Tegelsmoraleden etapp 4: Jeangens Udde - Tegelsmora kyrka 
Från parkeringen vid Jeangens udde går leden vidare som handikappanpassad grusväg ca 100 m längs åkerkan-
ten och passerar vid sidan av en grind in till hagmarken och därefter ca 200 m tvärs över åkermarken till gården 
söder om kyrkan (Tegelsmora 2:18), vars hårdgjorda ytor avjämnas och avgrusas förbi ladugården ytterligare ca 
100 m fram till den befintliga grusvägen vid prästgården/församlingshemmet och vidare fram till kyrkan.
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Kostnadsbedömning

Åtgärd Kostnad (SEK inkl moms)

Markavjämning, kulvertering, dränering samt utfyllnader för 
grusvägar och gräsvägar

 395 000

Utläggning av markduk samt 10 cm 0/16 packat mått på 
avjämnat udnerlag

230 000

Harvning, fräsning, sådd, vältning inkl. gräsfrö på avjämnat 
underlag

 170 000

Stängslingsarbeten inkl. grindar 45 000

Spång inkl. material och uttransport av virke  400 000

Oförutsett 15%  190 000

Summa: 1 430 000

Ledens totala längd: 3 500 m

Kostnad per meter: 410

Spångkonstruktioner

Högspång
plan

150 x 145 mm furu

150 x 145 mm furu

150 x 145 mm furuStolpe

5 cm mellanrum

Lågspång
plan

Lågspång
sektion

Avfasade stockar Ø ca 150 på befintlig mark

c/c 2 m

150 x 50 mm ohyvlat virke

5 cm mellanrum

c/c 2 m
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Vägkonstruktioner

Exempel på hårdgjord grusväg under konstruktion

2 m

Grusväg på 
jordvall

Gräsväg på 
jordvall

Grusväg på 
vall/åker

Gräsväg på 
vall/åker

10 cm samkross

10 cm samkross

Markduk på avjämnat underlag

Harvning, sådd, vältning
på avjämnat underlag

Fräsning/harvning, sådd, vältning

Markduk på avjämnat underlag

2 m

2 m

2 m
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F. Framtida leder i området
Den planerade leden skulle kunna utgöra stommen i ett 
system av leder som skulle öka tillgängligheten till de 
stora friområdena norr om Örbyhus och i anslutning 
till Tegelsmorasjön.

Grusvägen i etapp 1 kan via en bro över ån och en 
anslutning mot den befintliga markvägen längs bebyg-
gelsen och mot idrottsplatsen ingå i en lokal handikap-
panpassad runda på ca 1,5 km. 

Grusvägen längs ån kan kopplas till en gräsväg alt 
grusväg längs gränsen mellan Tierp kommuns mark 
och Örbyhus Gods mark ca 200 m och ansluta till en 
befintlig markväg som i sin tur ansluter till den gamla 
banvallen. Genom detta skapas ytterligare en motions- 
och promenadslinga i Örbyhus närområde på ca 2km 
med anslutning till både stationen och idrottsplatsen. 
Värdet av den tillkommande slingan förhöjs om den 
anläggs som grusväg och handikappanpassas.

Från dämmet i etapp 2 kan man via en gångstig över 
betesmarkerna nå både Södra och norra Bonäset och 
därifrån längs Toboån på den befintliga vallen komma 
fram till en bilväg. En tänkbar vidareutveckling här är en 
led som rundar Tegelsmorasjön på norra sidan, via det 
gamla fågeltornet i Broddby till kyrkan.

Skötselplan och avtal
Såväl för Tegelsmoraleden som för tillkommande 
anslutningar krävs avtal med respektive markägare. 
Sådana avtal kommer att tecknas innan bidrag söks för 
byggande av leden.

 Avtal för underhåll och skötsel av leden kommer att 
tecknas med olika parter innan arbeten med byggande 
av leden startar. Det gäller klippning av gräsvägarna, 
städning av skräp längs hela sträckan samt underhåll av 
spängerna.

Jeangens udde vid Tegelsmorasjön ligger ca 4 km från Örbyhus skola, och är lämplig för utomhusundervisning.
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Tegelsmoraleden med möjliga utbyggnader 
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Projekt Tegelsmoraleden
Möte med markägare östra sidan

Tid: 26/1 2017

Plats: Gyllby 116, Örbyhus (hos Oskar)

Närvarnade: Pär Söderblom, Oskar Jonsson, Per Widén, Mattias Bergström och Peter Söderberg.

Information om projektet

Pär introducerade genom att berätta om projektets tillkomst och förutsättningar.

Markanvändning

Vi gick igenom markanvändningen för respektive markägare på östra sidan om ån. En stor del av ytan betas, 
merparten av den övriga ytan är odlingsmark. En mindre del av Söderbergs mark består av en trädodling. 
Ingen av markägarna planerar att förändra sin markanvändning inom överskådlig tid.

Natur – och kulturvärden

Förutom att området är naturskönt, finns även några intressanta kulturhistoriska punkter:

- I skogsområdet mellan elljusspåret och Persbylånga finns en varggrop.

- Hagmarken närmast norr om Persbylånga by rymmer många äldre husgrunder.

- I dungen söder om Munkenstava finns rester av en husgrund. Enligt obekräftade uppgifter är det platsen 
där man först ville bygga Tegelsmora kyrka.

- I höjd med elljusspåret finns en utbuktning i en åkrök som kallas ”Gölen”. Det är en utgrävd del av ån som 
var populär som badplats fram till på 1950-talet. Det hade kört sand till platsen och badgästerna brukade lig-
ga och sola på en liten stenkulle intill.

 

Alternativa dragningar

Pär presenterade fyra tänkbara dragningar av leden:

A: Västra alternativet. Genom gammal hagmark väster om ån, över Gåsbols slåttermark 

och vidare mot dämmet via Elsarbyvallen.

B: Östra åkanten. Utmed östra åkanten ända till dämmet.

C: Motionsspåret. Utmed gärdena från Björkbackskyrkan förbi elljusspåret och vidare genom 

beteshagarna mot dämmet.

D: Kulturmarken. Via elljusspåret och vidare norrut förbi Persbylångagårdarna och tillbaka ner 

mot ån och dämmet.

Alla tre markägare var överens om att alternativ A var bäst och lättast att genomföra. Alternativ D var sämst 
på grund av för stor störning av odlingsmark och jordbruksaktiviteter. Även alternativ B var mindre bra på 
grund av lösa massor samt störning av jordbruksmarken. Alternativ C var ok fram till betesmarken i norr, 
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därefter kan det bli svårigheter att forcera diken och stängsel. Ett femte alternativ (E) diskuterades fram, 
nämligen att lede följer enl alternativ C fram till elljusspårets nordvästra hörn. Därefter följer den diket ner 
till ån där en bro anordnas. Sedan vidare norrut enligt alternativ A. Möjligen kan detta alternativ kombineras 
med hela sträckningen av alternativ C. Därigenom skulle det bildas en slinga runt södra halvan av aktuell 
å-sträcka. 

 

Hinder – störningar

- Merparten av området blir regelbundet översvämmat.

- Som markägare måste man vara beredd på att den yta leden tar i anspråk kan komma att hindra framtida 
planer i jordbruket.

- Leden är tänkt att nyttjas som rekreation, men riskerar även dra till sig störande aktiviteter såsom ned-
skräpning, mopedåkning o s v.

- Man kan fråga sig varför man som markägare ska tillåta att allmänna gång- och cykelstråk anläggs på ens 
mark om man inte har skyldighet.

- Om mark köps eller arrenderas för att förlägga led nära ån, kan markägaren förlora betesbidrag.

- Om leden dras genom beteshagar kan betesdjuren bli störda.

- Om en badplats anläggs kan kläder, handdukar mm spridas på åkermarken vilket kan förstöra jordbruk-
smaskiner.

- Hundägare kastar ibland pinnar på åkermarken vilket kan ställa till besvär vid slåtter. 

Kommentarer

Vid anläggning av alternativ E är en möjlighet att diket som förbinder elljusspåret med ån täckdikas och på 
så vis bildar själva ledstråket.

På västra sidan kan leden eventuellt följa en ledningsgata som ändå röjs regelbundet. Men man bör då höra 
med elbolaget, Oskar gör det.

Vi bestämde att nästa möte blir med markägarna på västra sidan om Tegelsmoraån. Förslagsvis i någon dag i 
vecka 6. Pär kontaktar Tierps kommun samt Örbyhus gods. Oskar kontaktar Sara på Elsarby gård.
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Projekt Tegelsmoraleden
Möte med markägare västra sidan

Tid: 9/2 2017

Plats: Gyllby 116, Örbyhus (hos Oskar)

Närvarnade: Pär Söderblom, Oskar Jonsson, Taija Lindfors, Anders Jacobsson, Sara Davidsson och Jacob 
Jurriaanse

Information om projektet

Pär introducerade genom att berätta om projektets tillkomst och förutsättningar.

Markanvändning

Respektive markägare fick redogöra för markanvändningen inom aktuellt område. Området väster om Te-
gelsmoraån kan förenklat delas upp i norra delen som består av Elsarbys ägor, och södra delen som delas av 
kommunens och Örbyhus gods marker. 

Kommunens mark i söder närmast samhället är en gammal betesmark som idag ligger övergiven. Från och 
till har marken betraktats som potentiell industrimark, men p g a översvämningar är området svårt att be-
bygga. 

Örbyhus gods ägor (Gåsbol) norr om kommunens består av dels en ”övergiven” skog i väster, där SLU tidigare 
har haft tester med energiskog, dels en äng mellan skogen och ån som växelvis hävdas genom slåtter och 
bete. Ängsmarken arrenderas idag av Erik Uhlås (Labbo gård)

Elsarbys marker kan delas upp i en västlig del som brukas som åkermark och en östlig del närmast ån (För-
åker) som hävdas genom bete av mjölkkor. I sydost närmast ån finns en snårig svämskog bestående av björk 
och sälg. Man har planerat en avverkning men inte kommit på något bra sätt att ta sig fram med skogsmaski-
ner på grund av våta och lösa markförhållanden. På 1980-talet anlade den dåvarande ägaren (Per Lindgren) 
en ca 3 km lång vall i nordsydlig riktning som skydd mot översvämningar som sker med regelbundenhet. Val-
len är idag bitvis överväxt med sly och i behov av upprustning för att fungera optimalt.

Natur – och kulturvärden

Kommunens mark är idag en öppen ängsmark som hotas av igenväxning om marken inte hävdas. 

Örbyhus gods mark gränsar mot ”Gölen” - en urgrävd del av ån som fram till 1950-talet användes som 
badplats. Mitt på ängen vid Gåsbol finns ett s k ”jättekast”, en 6 m bred och 3 m hög solitär stenbumling. 
Stenen har en brant sluttande, relativt plan ”södervägg” som skulle kunna tjänstgöra som rastplats. En 
körväg förbinder den gamla banvallen med slåtterängen genom Gåsbol-skogens södra del. Vid vägen finns en 
skylt som säger ”skoterklubben”, oklart vad som åsyftas. I Gåsbol-skogen växer det tibast, en mindre vanlig 
växt som även är fridlyst på vissa håll i landet.

Elsarbys marker närmast sjön och ån har hävdats genom bete i århundraden. Eventuellt är markerna utpe-
kade som särskilt värdefulla betesmarker. I norra änden av den långsmala åkerholmen närmast Elsarby gård 
finns en speciell plats som kallas ”Brittas backe”. Där finns en gammal husgrund efter ett torp (enl Fornsök fr 
1520), en jordkällare och fruktträd. Området betas. Södra bodnäset är en skogklädd kulle vid sjöns sydände. 
Skogen består av en blandning av storväxta tallar, lövträd och hassel. Mitt i dungen finns en öppen yta med 
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ett ensamt äppelträd. Området betas. Norra bodnäset är ett besöksmål med en grillplats som bl a nyttjas 
vintertid av folk som tar sig dit med skoter eller skidor. En led från Elsarbyvägen vid Toboån längs vallen till 
grillplatsen underhålls av Föreningen Tegelsmorasjön. 

Alternativa dragningar

Vi har ansett att en dragning av leden väster om ån (alternativ A) kan vara ett bra alternativ trots att det 
ligger utanför projektets område. Några olika varianter diskuterades under mötet. En entre kan göras från 
grusvägen vid järnvägen närmast järnvägsstationen, in i kommunens betesmark. Därifrån går leden över 
ängsmarken ända till diket (Östervägadiket) där Elsarbys marker tar vid. Från diket kan leden följa en elled-
ningsgata fram till Elsarbyvallen och sedan följa denna norrut till Föråker. Därifrån går leden över betesmar-
ken till ån vid dämmet. Ett alternativ är att leden även norr om Östervägadiket följer ån ända till fördäm-
ningen. Ytterligare ett alternativ är att leden börjar vid GC-vägen vid Björkbackskyrkan öster om ån, följer 
befintlig körväg utmed gärdena till elljudspårets nordvästra hörn. Därifrån dras leden utmed ett dike mellan 
två gärden ned till ån där en bro anläggs över till Örbyhus gods slåtteräng. 

Hinder – störningar

Ingen av markägarna eller arrendatorerna motsätter sig att en led anläggs väster om Tegelsmoraån. Det är 
dock viktigt att passager genom betesmark anläggs på ett sådant sätt att djur inte riskerar att smita ut. T ex 
är inte självstängande grindar alltid pålitliga. Bättre då med trappor/stättor. Ledanläggningen får heller inte 
utgöra ett hinder för bete. 

Västra sidan om Tegelsmoraån är mera känsligt för översvämningar än östra sidan. Översvämningarna på-
verkar ekologin och om leden anläggs i ett översvämningsområde får leden inte utgöra ett hinder för vatten-
rörelser. 

Ledanläggningen får inte utgöra en störning för fåglars häckning. Ingen häckning av känsliga arter är känd i 
nuläget.

Enligt ett alternativ som diskuteras skulle diket som förbinder elljusspåret med ån kunna täckdikas och på 
så vis bli en del av leden. Diken utgör dock värdefulla småvatten i jordbrukslandskapet, varför det kan vara 
svårt att få dispens från Länsstyrelsen för täckdikning. 

På kommunens mark finns ett område som eventuellt kan vara kontaminerat. Det är en avfallsuppläggnings-
plats från den gamla sängfabriken i Örbyhus. Det är inte klarlagt huruvida marken där är sanerad.

Kommentarer

En vandringsled gör att ett naturområde öppnas upp för allmänheten, vilket även kan medföra störningar 
i form av nedskräpning och annan misskötsel. Ägarna av Elsarby gård anser dock att risken för störning är 
liten. Deras erfarenhet av utflyktsplatsen vid Norra Bodnäset är att folk uppträder respektfullt och inte skrä-
par ner. De upplever det som positivt att många människor passerar genom deras gård via Elsarlyvägen och 
anser att det även kan vara viktigt utöka möjligheterna till friluftsliv genom att skapa vandringsmöjligheter 
runt Tegelsmorasjön.

Vi bestämde att vi nu går in i nästa skede där kontakter med organisationer och föreningsliv ska knytas. Fös-
ta kontakten ska ske med Vendel-Tegelsmora församling. Oskar tar kontakt och ordnar ett möte.
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Projekt Tegelsmoraleden
Möte med Vendel- Tegelsmora församling

Tid: 28/2 2017

Plats: Kyrkbackens församlingshem, Örbyhus 

Närvarnade: Pär Söderblom, Oskar Jonsson, Daniel Fogelqvist, Britt Thurfjell, Stefan Skoglund

Mötesanteckningar

Mötet gick i stora delar ut på att informera kyrkoherde och församling om projektet och var vi befinner oss 
just nu. Pär berättade om våra markägar-träffar och sammanfattade vad som kommit fram i samband med 
dem. Vidare presenterades projektets bakgrund och koppling till ÖTV-initiativet ”Natur, kultur och turism” 
samt dokumentet ”Två socknar”. Stefan Skoglund kunde redogöra för hur de lokala ledstråken i Tegelsmora 
kan komma att bli en del i ett större regionalt och t o m internationellt lednät. Det finns en stor potential 
att tillvarata flödet av utländska besökare i och med att St Olavsleden kan komma att klassas som europeisk 
kulturväg. 

Oskar framförde att vi tror att kyrkan - dels genom sina kyrkobyggnader som ligger utefter ledstråket, dels 
genom sin dignitet som organisation – kan bli en positiv kraft i utvecklingen av Tegelsmoraleden. Förutom 
den allmänna samhällsnyttan med ökade friluftsmöjligheter kan kyrkan komma att få stor glädje av Tegels-
moraleden inom sin egen verksamhet (friluftsgudstjänster, pilgrimsaktiviteter, ”pilgrimsbarn”, ”naturen som 
katedral”). 

I samtalet diskuterades även frågan om tillgänglighet. Det kan konstateras att barnfamiljer såväl som äld-
re som funktionshindrade vinner på att så stor del av sträckan som möjligt kan bli tillgängliggjord. Stefan 
nämnde sin kollega Magnus Mattisson från Uppsala som eventuellt kan konsulteras för att titta på tillgäng-
ligheten. 

Daniel och Britt lovade att sprida information om Tegelsmoraleden inom stiftet och i sina kretsar, samt ef-
terforska om vilka stöd eller bidrag kyrkan kan ge till ändamål av detta slag. 

Vi bestämde att inom närmaste månade arrangera ett möte dels med Örbyhus Equmeniaförsamling (som har 
scoutverksamhet), dels med Örbyhus idrottsplatsförening och Örbyhus IF som är de som sköter och nyttjar 
idrottsplatsen och elljusspåret. Oskar sammankallar till möte. 
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Projekt Tegelsmoraleden
Möte med Equmenia-församlingen/Björkbackskyrkan

Tid: 14/3 2017

Plats: Björkbackskyrkan, Örbyhus 

Närvarnade: Pär Söderblom, Oskar Jonsson, Urban Elenäs (pastor), Martin Linderstad (scouternas kårchef)

Mötesanteckningar

Pär informerade om projektets bakgrund och förutsättningar. Då förstudien nu pågått en tid och många 
synpunkter samlats in, blev det en hel del alternativ och varianter att redogöra för. Urban berättade om 
Broddby vid Tegelsmorasjöns norra strand, där församlingens verksamhet startade år 1876, och där fortfa-
rande den första missionskyrkan är belägen (idag privatbostad). Tegelsmoraleden skulle alltså rent fysiskt 
knyta samman församlingens ursprung med dagens kyrka. 

Martin redogjorde för församlingens scoutverksamhet, som är en populär aktivitet bland bygdens barn och 
unga. De bedriver ett aktivt friluftsliv och skulle uppskatta att ett strövområde i kyrkans närhet öppnas upp 
och tillgängliggörs. Som naturintresserad rör sig Martin även själv mycket i naturen kring Tegelsmorasjön. 
Vid den gamla kommunala (Tegelsmora landskommun fram till 1952) badplatsen öster om ån finns en kulle 
där Martin har haft idéer om att bygga ett vindskydd. Markägaren Per Widén har sagt ok till ett sådant byg-
ge, men det har ännu inte blivit av. Vi konstaterade att en rastplats med grillplats och/eller ett vindskydd 
skulle kunna passa någonstans kring denna punkt, antingen öster eller väster om ån, som ett komplement 
till de båda befintliga utfyktsplatserna öster respektive väster om Tegelsmorasjön.

Samtalet blev intressant och problem och möjligheter belystes på ett initierat sätt på grund av både Urbans 
och Martins stora kännedom om naturen kring Tegelmorasjön.

En ny aspekt är att skogen öster om Örbyhus som fortsätter vidare längs västra sidan om Vendelsjöns norra 
ände, ska ha utsetts till s k fokusområde för återetableringen av den utrotningshotade vitryggiga hackspet-
ten. Oskar påpekade att skogen mellan Elsarby-invallningen har likheter med dessa naturmiljöer, något som 
kanske ska finnas med i bedömningen framöver.

Om leden blir verklighet kommer Equmeniaförsamlingen att nyttja den för scoutverksamheten, t ex med 
hajk vid Norra Bodnäset. Man kan även tänka sig att göra så kallade Vandringsgudstjänster, eller ha ”kyrk-
korv”, dvs korvgrillning efter gudstjänst.
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Projekt Tegelsmoraleden
Möte med Örbyhus IF och Örbyhus Idrottsplatsförening 

Tid: 27/3 2017

Plats: Föreningen ÖTV:s lokal Vendelvägen 7B Örbyhus 

Närvarnade: Pär Söderblom, Oskar Jonsson, Anna-Karin Karlsson (ÖIF), Tony Engberg (idrottsplatsfören-
ingen)

Mötesanteckningar

Pär började med att informera om projektets bakgrund och förutsättningar, samt redogjorde översiktligt vad 
som framkommit genom tidigare möten.

Örbyhus IF bildades 1920 och har en stor och bred verksamhet med friidrott och motionsidrott. Vid Örbyhus 
idrottsplats finns en friidrottsanläggning, fotbollsplaner och ett 2,5 km långt motionsspår. Inom föreningen 
finns en vilja att förlänga motionsspåret. Anledningen är att många tränar inför olika löp- och skidlopp, och 
det blir enformigt att köra varv på varv i samma bana. Man har funderat på möjligheten att skapa en slinga 
runt Tegelsmorasjön, vilket till del skulle kunna förverkligas genom Tegelsmoraleden. Anna-Karin berättade 
också att det finns ett stort behov av alternativ för vardagsmotion bland ortsbefolkningen. Många går den så 
kallade ”Gyllbyrundan” som alternativ till elljusspåret, men den går längs trafikerade vägar och medför inte 
känslan att komma ut i naturen. 

En för projektet ny tanke formades då det framkom att ÖIF planerar ett utegym för allmänheten vid 
idrottsplatsens västra kortände (där det hittills varit en diskusring). Här finns ett hål i staketet och många går in 
på elljusspåret denna ”bakväg”. Möjligen kan man i samband med bygget av utegymet skapa en mer officiell 
entré till idrottsplatsen här. [Sedan detta skrevs har utegymmet hunnit byggas, men inte vid utegymmet 
utan vid idrottsplatsens grillplats]. Samtidigt kunde stigen som fram till 1950-talet förband idrottsplatsen 
med det kommunala badet vid Tegelsmoraån  (se utsnitt från karta från 1952)  återupplivas tillsammans med 
en bro över till västra sidan. På så vis åstadkoms möjligheter till flera långa och varierade motionsrundor. 

Detta sammanfaller även med idéerna som Martin Linderstad haft med vindskydd/grillplats vid kullen vid 
ån (se förra mötesanteckningarna). Genom en dylik utvidgning av idrotssplatsen och dess funktion skulle ett 
slags aktivitetscentrum bildas, med utegym och spår som löper ut i flera riktningar samt en ny samlingsplats 
för vila, umgänge, grillning och naturliv vid åkanten.  I så fall kan man säga att Tegelsmoraleden skulle få 
en sträckning som motsvarar södra delen av C samt hela A-delen. Ytterligare förlängning av motionsrundan 
skulle uppstå om man samtidigt med röjningen av Elsarbyvallen även röjer den södra delen av vallen som 
står i förbindelse med banvallen mot Tobo. 

Nästa möte 28/3 med Tegelsmora hembygdsförening blir det sista innan fältarbetet tar vid.

Ekonomisk karta från 1952 visar en stig från 
Örbyhus idrottsplats till ån, där en "bassäng" 
för bad grävts ur. 
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Projekt Tegelsmoraleden
Möte med Tegelsmora hembygdsförening 

Tid: 28/3 2017

Plats: Tegelsmora hembygdsgård 

Närvarnade: Pär Söderblom, Oskar Jonsson, Gunnar Hedlund, Micke Knutsson, Torbjörn Harbom, Susanne 
Ivarsson, Margareta Weslien Pettersson, Tord Sjelin, Annika Ahlenbring, Lena Persson, Stefan Skoglund

Mötesanteckningar

Vi kom tillsammans med Stefan av misstag lite före utsatt tid, så vi gick en runda kring kyrkan och 
församlingshemmet. Vi kunde konstatera att det vore önskvärt om Tegelsmoraleden förlängdes till 
församlingshemmet, samt att det borde finnas förutsättningar för en sådan förlängning.

Tegelsmora hembygdsförening bildades 1929. De håller till i och förvaltar klockargården med tillhörande 
byggnader vid Tegelsmora kyrka. Det är en livaktig förening som årligen håller i flera evenemang, t ex Te-
gelsmoraveckan, Valborgsfirande och Barnens hembygdsdag, samt har gett ut skrifter och böcker. 

Vid mötet informerade Pär om projektet, dess bakgrund och var vi befinner oss i utredningen. Hembygdsför-
eningen är den sista instansen i arbetet med att samla in synpunkter från intressenter. Hembygdsföreningen 
välkomnar att leden förverkligas och ser stora förtjänster med den. Att ta sig från Örbyhus eller järnvägssta-
tionen längs ett naturstråk ger ro till reflektion över den bygd man befinner sig i. Det vore positivt om fler 
kunde ta sig till fots till Tegelsmoraveckan, Valborgsfirande eller något av Hembygdsföreningens andra eve-
nemang.

En synpunkt som kom fram är att det periodvis kan vara mycket kraftigt översvämmat i de områden där le-
den är tänkt att gå fram. 

Stefan Skoglund som är med i projektet som en samarbetspartner informerade om vilka andra ledsystem 
som Tegelmoraleden skulle bli en del av ifall den blir verklighet. Stefan fick av hembygdsföreningen uppdra-
get att se över om hans företag Naturjouren kan överta skötseln av Gullstigen som hembygdsföreningen en-
ligt ett gammalt avtal är ålagda att sköta, men som man anser är ett allt för betungande uppdrag. Gullstigen 
skulle kunna anslutas mot Tegelsmoraleden som en naturlig förgrening mot Film.
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Projekt Tegelsmoraleden
Möte med Andreas Rönnberg 

Tid: 30/3 2017

Plats: ÖTV-lokalen Vendelvägen 7B, Örbyhus 

Närvarnade: Pär Söderblom, Oskar Jonsson, Andreas Rönnberg

Mötesanteckningar

Inför fältarbetet ordnade vi ett möte med Andreas Rönnberg som bor i Örbyhus och arbetar vid Lantmäte-
riet i Gävle. Vi informerade Andreas om projektet och vad som hittills framkommit genom våra möten med 
markägare och intressenter. 

Andreas hade förberett ett ortofoto där utvald höjddata visualiserats med färger. Områden med samma eller 
lägre höjdvärde (möh) som Tegelsmorasjöns vattennivå markeras med blå. Områden med > 0,5 m över denna 
nivå markeras med orange. Områden med höjdvärde däremellan markeras med grön. 

En av de mest frekventa bland de synpunkterna som vi samlat in genom mötena hittils handlar om att hela 
området är översvämningskänsligt, vilket dels kan påverka framkomligheten, dels inverka negativt på ledens 
konstruktion. Hittills har vi dock endast fått vaga beskrivningar av problemet baserat på människors minnen 
och erfarenheter. 

Höjdmodellen ger däremot en mycket exakt bild av vilka områden som mest och minst troligt översvämmas. 
Utifrån kartmaterialet diskuterades de olika alternativa ledsträckningarnas för- och nackdelar. Andreas erfa-
renhet och kunskap att analysera kartdata var till stor vägledning under samtalet. 

Vi kom fram till att förstudiens kartunderlag lämpligtvis kan delas upp i fyra sektioner fördelade på fyra A4-
ark med en avbildning i skala 1:5000.

Sektion A: Från Örbyhus C till Östervägadikets utlopp i Tegelsmoraån.

Sektion B: Från Östervägadiket till Tegelsmorasjöns dämme.

Sektion C: Från dämmet till Jeangens udde*.

Sektion D: Från Jeangens udde till Tegelsmora kyrka**.

*Enligt ett styrelsebeslut av Föreningen Tegelsmorasjön ska föreningen verka för att udden/betesskogen 
med fågeltornet benämns Jeangens udde. Namnet kom upp som en vinnande kandidat då föreningen ansåg 
”fågeltornet” eller ”smultronstället” allt för intetsägande. 

**Denna sektion för att kunna visa på en möjlig fortsättning av Tegelsmoraleden.

Andreas åtog sig att ta fram dessa kartblad och maila som pdf-filer. Vi tänker oss att använda kartunderlagen 
både som anteckningsunderlag vid fältstudierna och som kartunderlag i förstudierapporten. Dock viktigt att 
med publiceringstillstånd!
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Projekt Tegelsmoraleden
Möte med markägare Per Widén  

Tid: 19/4 2017

Plats: Hemma hos Oskar, Gyllby 116, Örbyhus 

Närvarnade: Pär Söderblom, Oskar Jonsson, Per Widén

Mötesanteckningar

Grundarbetet är avklarat och ett färdigt förslag börjar ta form. Vi kommer förorda en sträckning längs väs-
tra sidan av ån, men ser stora förtjänster för samhälle och friluftsliv med en koppling över ån i höjd med 
Örbyhus IP. Därigenom uppstår möjlighet att anlägga en lokal, kortare slinga söderut med hög tillgänglighet. 
Detta förslag kräver en bro i höjd med IP. Förbindelsen mellan bron och IP innebär ett ingrepp i Per Widéns 
marker som idag brukas aktivt.

Om leden blir verklighet kommer det bli en ökad aktivitet i området med motionsidrott och friluftsliv. I an-
slutning till leden kan det komma att anläggas en rastplats, kanske ett vindskydd med grillplats och eventu-
ellt även en badplats.

Vi bjöd in Per för att presentera vårt förslag och höra hans synpunkter. Per har inga invändningar mot att 
människor kommer att röra sig längs vägen utmed östra kanten av gärdena och vidare in mot IP. Däremot 
finns det frågetecken kring att korsa hans mark och bygga en bro:

- Bron är tänkt att angöras vid en åkerholme som har vissa skönhetsvärden samt en kulturell historia i 
anslutning till det gamla kommunala badet. Per har dock länge tänkt använda massorna i kullen som 
fyllning i låglänta partier på de södra åkermarkerna. I sådana fall skulle incitamenten att förlägga 
bron just där minska. 

- Per har dåliga erfarenheter av allmänheten som skräpar ned eller utövar skadegörelse på hans egen-
dom. 

- Om Per går med på att upplåta mark för allmänhetens bästa, men får anledning att vara missnöjd med 
något i framtiden så kan det bli svårt att dra sig ur. 

En eventuell överenskommelse med Per bör därför bygga på följande förutsättningar: 

- Att en långsiktig plan för underhåll och skötsel av anläggningen upprättas.

- Att ett arrendeavtal med Per upprättas som innebär att Per har möjlighet att återta marken om ar-
rendet inte betalas eller om anläggningen missköts.

Vi bör diskutera en lösning där antingen någon/några föreningar eller kommunen står bakom skötselplan 
och/eller arrendeavtal.

Angående bron så kom vi fram till att det vore bäst med en brokonstruktion med balkar som vilar på funda-
ment på vardera sidan om ån och som klarar hela spännvidden utan stöd i form av stolpar i ån. 

Ägandeförhållandena på vägen S7 är föråldrade och vi bör ta upp frågan när vi träffar kommunen. Likaså bör vi 
reda ut med kommunen hur de ser på stigen som sticker av norrut ifrån G/C-vägen vid Björkbackskyrkan. Den 
är enligt Per ej tillkommen på kommunens initiativ.
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Projekt Tegelsmoraleden
Möte med Elsarby 

Tid: 24/4 2017

Plats: Elsarby Gård

Närvarnade: Pär Söderblom, Oskar Jonsson, Sara Davidsson, Jakob Jurriaanse

Mötesanteckningar

Utifrån de tidigare mötena vi haft med aktuella markägare har vi kommit att närma oss ett färdigt förslag till 
ledsträckning som delvis skulle förläggas på Elsarby gårds vall. Vid första mötet med Sara och Jakob på Elsar-
by gård som ägde rum i Gyllby den 9/2 såg de positivt att förlägga leden på vallen. När vi nu skulle förankra 
vårt förslag var deras inställning delvis en annan. De anser nu att vallen är för skör för att beträda och under-
hålla med mindre gräsklippningsmaskin. Vallen är därtill för låg för att kunna toppas och jämnas ut, något 
som krävs för att åstadkomma den 2 m breda gräsväg som vi förordat. Vallen skulle i så fall behöva röjas och 
bättras på med massor från sidorna, ett jobb som Jakob tror kräver minst två veckors grävmaskinsarbete. 
Dessutom behöver vallen röjas, vilket i och för sig hela tiden ingått i beräkningarna. Vidare anser de inte 
längre att det är möjligt att dra leden genom betesmark, utan den måste ovillkorligt runda befintlig betes-
mark.

I och med detta har vi fått anledning att fundera vidare på en annan ledsträckning. Under rekognoseringen 
på markerna efter mötet kunde vi konstatera att skogen mellan vallen och ån inte var fullt så ogenomträng-
lig och blöt som befarat. Därtill går betesstängslet vid Föråker inte ända ut till åkanten, snarare mellan 3-8 
meter in från åbrinken. Detta möjliggör en ledsträckning från Östervägadiket, genom skogen mellan vallen 
och ån och vidare på markremsan mellan ån och betesmarken till dämmet. 

Lämplig konstruktion genom skogen kan vara en grusväg med underliggande markduk, alternativt träspång 
med tanke på översvämningarna. Utmed betesmarken borde det vara möjligt att skapa en vall av befintliga 
massor och anlägga en gräsväg, alternativt bygga en spång även här. Träspång kostar omkring 250 kr/m inkl 
material och arbete. 

Under mötet med Sara och Jakob framkom att de har långsiktiga planer på att renovera vallen och eventuellt 
anlägga en fosfordamm vid den nuvarande pumpstationen. Möjligen skulle det gå att samordna ansökan om 
medel för både vall och led, särskilt som en dagvattendamm i sig skulle kunna bli en målpunkt. I Elsarbys 
framtidsplanering har åtgärderna dock låg prioritet - osäkerhetsfaktor som gör att vi ej längre kan förorda 
att leden ska gå på vallen.  
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Projekt Tegelsmoraleden
Telefonsamtal med Marianne Sandberg Fallsberget

Tid: 28/4 2017 

Närvarande: Pär Söderblom och vid telefon Marianne Sandberg

Mötesanteckningar

Pär Söderblom informerade om den pågående utredningen om en framtida vandringsled mellan Örbyhus 
och Tegelsmora kyrka och att deras marker skulle komma att beröras i det förslag som föreligger.

Marianne Sandberg hade inga invändningar mot detta utan var snarare positiv, ”det skulle kunna bli trevligt” 
var hennes kommentar.

Något möte om detta ansåg hon inte behövdes, hon var nöjd med den information hon fått genom vårt sam-
tal.
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Projekt Tegelsmoraleden
Möte med Tierps kommun

Tid: 15/5 2017

Plats: Vid kommunens mark i den södra änden av den planerade leden. 

Närvarande: Jan-Olof Åsén, Taija Lindfors, Pär Söderblom

Mötesanteckningar

Pär Söderblom beskrev bakgrunden till den föreslagna dragningen av leden, dess standard och tekniskt utfö-
rande. En rapport är under utarbetande och den kommer att översändas som remiss till samtliga markägare 
däribland kommunen för yttrande. 

Innan en eventuell upphandling sker kommer avtal att upprättas med samtliga markägare om bland annat 
rättigheter, villkor för uppsägning, framtida förvaltning mm. 

Från kommunens sida pekade man på vikten av att träd och buskar bevaras och att detta måste ingå i framti-
da avtal.

Vid mötet diskuterades även Per Widens önskemål om att ta vara på rensmassorna på kommunens sida av 
ån och för att lägga ut i lågpunkter i den intilliggande åkermarken. Även här framhölls från kommunens sida 
kravet på att träd och buskar längs ån bevaras.  Beslut i denna del tas efter samråd med Per Widen vi möte på 
platsen.

Pär Söderblom informerar Per Widen om detta.
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Projekt Tegelsmoraleden
Möte med Mattias Bergström 
Tid: 16/5 2017

Plats: Hos Mattias i Persbylånga

Närvarnade: Pär Söderblom, Oskar Jonsson, Sara Mattias Bergström

Mötesanteckningar

Mattias har idag bete dels på Prästgårdsängen och ”Jeangens udde” (Fågeltornet), dels utanför den egna går-
den öster om ån på marker som arrenderas av Peter Söderberg. Djuren kan idag av olika skäl ej ströva fritt 
mellan dessa områden. Vi träffade Mattias för att informera om hur tankarna om leddragningen utvecklats, 
samt för att höra hur Mattias ser på idén att förbinda betesmarkerna om möjlighet uppstår. Skulle en sådan 
överenskommelse komma till stånd i samråd med Fallsbergets ägare, kan det ha betydelse för ledens förlägg-
ning och val av underlag (spång skulle ev kunna utgöra hinder för betesdjuren). Ur landskaps- och natur-
vårdssynpunkt vore det positivt om remsan utmed sjön som förbinder betesmarkerna betas. De alternativ 
som föreligger är:

1. Fallsbergsängarna betas ej (som idag) och leden går på eller vid kanten av Fallsbergsängarna.

2. En betesmark skapas i strandzonen och leden förläggs så att den löper öster om den tilltänkta inhägnaden.

3. Hela området som tillhör Fallsberget betas och leden förläggs någonstans inom stängslat område.

Mattias ser det inte som otänkbart att låta djuren ströva fritt utmed ett dylikt sammanlänkande betesområ-
de. Det skulle kunna vara positivt för driften, bl a genom att man slipper transportera djur. För- och nackde-
lar med de olika alternativen diskuterades. Vi ordnar ett möte med Marianne Sandberg för att höra hur hon 
ser på saken.

Mattias tog även upp ett förslag från boende i Stenlösa norr om Tegelsmorasjön att uppmuntra människor 
att välja vägen via Stenlösa när man ska till badplatsen vid Strömaren. Idén påverkar Tegelsmoraleden indi-
rekt genom att den är intressant för projektet ”Två socknar” inom vilket Tegelsmoraleden är ett delprojekt. 
Sträckan knyter effektivt an till Strömaren där «Två-socknar»-områdets enda ambitiöst iordningställda 
badplats finns. Här finns möjlighet att skapa en naturskön ledslinga som varken kräver röjning eller 
markarbeten. Vägen mot Stenlösa börjar väster om bron över Garvarån i Broddby och mynnar ut vid Elgar-
by vid vägen mellan Tobo och Sixarby. Därifrån tar man sig vidare via Vibo till Strömarens badplats. Från 
badplatsen går en enklare körväg över skogen söderut till Tobo idrottsplats, och vidare via Tobo på gamla 
banvallen mot Örbyhus. En stickväg förbinder banvallen med Elsarby/Broddby och tillbaka till Tegelsmora-
leden i höjd med Bennarby. Natur- och kulturhistoriskt intressanta platser utmed denna rundslinga är:

1. Naturlig källa ute på Garvarängen med ett flöde på 0,5 l / sek.

2. Elgarbo, gammalt tegelbruk

3. Vibo, byn där ”Vibo-Stina” 1844 mördade sin make, vilket ledde till socknens sista verkställda dödsdom.

4. Ströma-badet som är en mycket gamma badplats som är tillgängliggjord med toalett mm.

5. Tobo IP med Sveriges första elljusspår.

6. Tobo bruk

7. Tobo-ån som man går över vid Bennarby.

8. Bergkistan vid Bennarby, bronsålderskultplats. 
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Projekt Tegelsmoraleden
Möte med André Hellberg

Tid: 25/6 2017 

Närvarande: Pär Söderblom, Oskar Jonsson och André Hellberg

Mötesanteckningar

Arbetet med förstudien om led mellan Örbyhus och Tegelsmora kyrka närmar sig sitt slut. Kvar att utreda 
är lämplig ledförbindelse mellan Jeangens udde (Fågeltornet/Smultronstället) och Tegelsmora kyrka. Denna 
delsträcka kan komma att få stor betydelse genom att den öppnar en möjlighet för personer med funktions-
nedsättning att nå målpunkten fågeltornet och grillplatsen. Genom samverkan med Vendel-Tegelsmora 
församling kan eventuellt parkering och faciliteter nyttjas vid evenemang såsom Valborgsfirande. 

Vi presenterade de alternativa förslagen:

1. Leden går längs dike över åkermarken och passerar längs betesmarken väster om Andrés hus för att sedan 
ansluta mot församlingshemmets tomt via gräsmattan.

2. Leden går längs dike över åkermarken, passerar öster om Andrés hus för att sedan ansluta mot kyrkans 
tomt via vägen genom kulturmiljön kring kyrkan. 

Då André planerar att uppföra ett hus i anslutning mot betesmarken med vy över sjön, skulle alternativ 1 
kunna inverka negativt på integritetskänslan. Alternativ 2 kommer längre ifrån det planerade huset, som 
dessutom avskärmas från detta håll av befintliga ekonomibyggnader. För att hålla nere vegetationen på 
denna del av tomtmarken kan det bli aktuellt med bete av får, vilket i så fall kräver särskilda anordningar vid 
stängselpassage. 

I samband med anläggningen av leden bör ett tidsbundet avtal upprättas mellan markägaren och ledens 
förvaltare där möjlighet finns att säga upp avtalet om leden missköts på något vis.

Förslag till ledsträckning mellan Jeangens udde och Tegelsmora kyrka:
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Bilaga 13:2

Projekt Tegelsmoraleden
Svar från André Hellberg

Hej,

Jag har funderat lite på ert förslag och kommit fram till följande förslag för att säkerställa ett långsiktigt 
sammarbete:

Rött sträck är den väg ni planerar. Detta behöver jag dock förankra med Hans-Erik, Monica och Mattias.

Gult sträck är åtkomst till fågeltorn.

Röda rutor är framtida byggnader.

För att kunna förankra detta med Mattias som arrenderar åkermarken så behöver jag veta om vägen kommer 
att klara av att belastas med den jordbruksutrustning som Mattias behöver använda.

Med vänlig hälsning 

André Hellberg

Vi har rättat oss efter André Hellbergs förslag i denna förstudie.
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