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Ishockeyspelaren Marcus Ragnarsson 
och folkmusikgruppen Väsen är båda 
sprungna ur ett välfungerande sam-
hällskitt – ett sprudlande föreningsliv 
på gräsrotsnivå. 

Man skulle kunna kalla Heby för en nätverks-
kommun – uppbyggt av fl era orter, alla med 
tydliga lokalhistoriska förankringar och stark 
bygdekultur. Samtidigt är kommunen en 
gränsbygd där Roslagen möter Bergslagen, 
Norrland möter Mälardalen och skogland-
skap möter öppen jordbruksbygd - lika nära 
till vildmark som storstadens dynamiska ar-
betsmarknad.

– Kommunens styrka, om man så vill, är 
dess bredd och rikedom. Frånvaron av en 
stark centralort har gynnat det lokala enga-
gemanget med en tydlig kulturell identitet av 
småskaligt entreprenörskap och samarbetsan-
da, säger kulturchef Göran Lindal.

Oerhörd livskraft
Heby kommun är likt ett Gnosjö i Uppsala 
län. Framåtandan och kreativiteten märks inte 
minst i det rika föreningslivet på orterna. 

– På varje ort fi nns livskraftiga idrottsfören-
ingar, hembygdsföreningar och samfund. Jag 
har, som infl yttad Stockholmare, aldrig sett 
maken någon annanstans. Ett bra exempel är 

den lilla orten Runhällen där samtliga 600 bo-
ende är med i antingen idrottsföreningen, byg-
degårdsföreningen eller hembygdsföreningen. 
Vi slår världsrekord i föreningsengagemang.

Samhällsbärare
Engagemanget säkerställer aktiviteter för 
barn och ungdomar och en bevarad kultur-
miljö i varje kommundel. På många håll kan 
man gå så långt att föreningslivet är bärare av 
samhällsnyttan.  

– Jag anser att kultur är en utvecklingsfak-
tor i samhället. Denna faktor fi nns i allra hög-
sta grad i kommunens mylla.  

Elitfotboll
Heby kommuns stolthet för närvarande är 
Heby AIF. En välskött föreningen med idag 
fem sektioner; skidor, bordtennis, simning, 
friidrott och fotboll, där A-laget i fotboll skör-
dat stora framgångar de senaste två åren och 
ett tydligt bevis på Hebyandan.

– Vi har gått direkt från division IV till 
division II på två säsonger. Det här är andra 
gången i klubbens historia som vi spelar i di-
vision II, säger Sven Bengtsson, ordförande 
för fotbollssektionen och som av Uppsala 
Fotbollsförbund 2006 fi ck utmärkelsen Årets 
föreningsprofi l.

Till våren står Heby AIF öga mot öga med 
såväl Sandviken, Brage som Västerås IK i di-
vision II Norra Svealand.

”Vi slår världsrekord i föreningsengagemang”

Serieseger för Heby AIF och 
ett bevis på att Hebyandan 
levererar. Heby AIF är top-
pen på ett gigantiskt fören-
ingsliv i Heby kommun. Med 
nästan enbart egna spelare, 
fostrade i Heby AIF, vann 
klubben division III och 
möter i år bland 
annat exallsvenska Brage 
på Tegelvallen.

Fostrar egna talanger
Heby AIFs framgångar bygger på en bra 
barn- och ungdomsverksamhet där egna ta-
langer fostras och får utvecklas i sin egen 
takt. Totalt har fotbollssektionen 14 lag i se-
rieverksamhet. 

– Stommen i vårt A-lag är egna spelare från 
årskullarna födda -86, -87 och -88. Det fi nns 
en härlig energi, kampvilja och engagemang 
i laget som även lockar tillbaka spelare som 
prövat lyckan i klubbar i högre divisioner, 
menar tränare Tony Mattsson.
Av A-truppens 24 spelare är hela 18 stycken 
från de egna leden.

Gula tråden
Som ett division II-lag är Heby AIF bland de 130 
bästa klubbarna i Sverige och tredje bäst i Upp-
sala län efter Sirius och Enköping. För att klara 
utmaningen att stanna kvar i serien har klubben 
förändrat organisationen för att möta elitsats-
ningen – projekt Gula tråden har sjösatts.
Tony förklarar:

– Med tydliga fokus- och ansvarsgrupper 
ser vi till att fl er tar ansvar för satsningen. Vi 
märker också av att näringslivet är mer intres-
serad av sponsoravtal när vi ligger i tvåan. 
Redan inför förra säsongen gjorde spelare 
och ledare en gedigen insats, bland annat med 
galaföreställningar, där spelarna presentera-
des och själva uppträdde för att få in medel 

för ett kortare träningsläger på Gotland. En 
sådan gemensam insats stärker lagmoralen, 
vi kommer närmare varandra och vi kände att 
hela orten slöt upp bakom laget. Det styrkan 
hade vi sedan med oss under hela den fantas-
tiska säsongen som gick.

Behov av konstgräsplan
Det enda molnet på en ljusblå himmel är an-
nars träningsförhållanden vintertid. Genom 
egna insatser hålls grusplan vid Tegelvallen 
snöfri stora delar av vintern, men såväl Tony 
som Sven sticker inte under stolen med vad 
som står överst på önskelistan.

– En konstgräsplan är i längden det enda 
hållbara om vi ska lyckas etablera oss i di-
vision II. På den här nivån krävs det tyngre 
träningsdoser, om vi endast kan träna på 
grus eller inomhus under vintern tappar vi 
för mycket till våra konkurrenter. Några ti-
der på konstgräsplaner i Uppsala är knappt 
att räkna med. Om kommunen på allvar vill 
svara upp till det ideella arbete som görs i alla 
fotbollsföreningar i kommunen och ha Heby 
AIF som ett skyltfönster så tycker jag att man 
borde fundera på den femmiljoners investe-
ring som en konstgräsplan innebär, menar 
Tony och Sven. 

  

Heby kommun VA- & Avfallsenheten 
intensifi erar nu sina insatser för att 
sanera delar av kommunens VA-led-
ningsnät.

– Det innebär att Hebys kommunin-
vånare får ett säkrare nät med färre av-
loppsstopp och mindre vattenläckage, 
säger enhetschef Anna Marmbrant.

Stora delar av Heby kommuns VA-lednings-
nät, som består av 180 km vattenledningar 
och 144 km avloppsledningar, är från 40- och 
50-talen. En pågående översyn och sanering 
görs regelbundet, det som nu händer är att ar-
betet intensifi eras. 

– Vi investerar kraftigt för att få ett mer 
kostnadseffektivt system.
Dagens inläckage på avloppsledningar och 
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Det grävs i Heby kommun. 
Under de kommande tio åren 

kommer delar av 
VA-ledningsnätet att saneras.

Investerar för framtiden
utläckage på vattenledningar genererar mer-
kostnader för kommunen. Heby kommuns 
VA-verksamhets fem vattenverk producerar 
årligen ca en miljon kubikmeter dricksvatten. 

Fakta:

VA- & Avfallsenheten i Heby kommun 
ansvarar för:
• Produktion och distribution av dricks- 
   vatten.
• Avledning och rening av avloppsvatten.
• Drift, underhåll och förnyelse av VA- 
   anläggningar och ledningsnät.    
• Sophämtning.
• Tömning av enskilda avloppsanlägg- 
   ningar samt latrinhämtning.


