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Så många
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V

älkommen till detta
nummer av Vårt Laxå!
Här får du lära känna
Narhan, det ensamma flykting
barnet som kom till oss och fick
ett nytt liv. Här träffar du också
Jessica, som med stort enga
gemang och en djup kunskap
hjälper föräldrar och barn som
söker råd och stöd på familje
centralen. Du får även följa med
skolungdomarna på morgon
bussen på den nya linjen mellan
Tived och Laxå.
Det är glädjande att kunna be
rätta om så många bra nyheter
från vår kommun. Det arbete
som lagts ner av de anställda
och också av engagerade invå
nare har gett resultat.
Jag är stolt över att företagar
na tycker att Laxå kommun nu
går dem tillmötes på ett bättre
sätt och att vi har fått i gång en
bra samverkan. Det är positivt
att Laxå kommun klättrat i
näringslivsrankingen och har en
bra servicegrad, näst bäst i Sve
rige, enligt Sveriges Kommuner
och Landstings mätning!
Vi har utmaningar kvar. En är
att hjälpa de människor tillrätta
som kommit hit för att söka
skydd från krig och
förföljelse. Det är ett
ansvar vi fortsät
ter att ta. När
vi märker att
våra insatser
ger resultat
sporrar det
till fortsatta
ansträng
ningar.
Tillsam
mans klarar vi
det!

Bo Rudolfsson (KD)
kommunstyrelsens
ordförande
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Lexie Persson och Davina Gustafsson skuttar fram på gunggrodan på Grodans avdelning i Lindåsens nya förskola.

Kompisgungan är en höjdare! Det är barnen eniga
son och Lee Halvorsen som alla går förskoleklass.

Pedagogisk kick i nya
Är en gunggroda lika bra
som en gunghäst?
Ja, tycker Lexie Persson
och Davina Gustafsson
när de styr den nya glada,
mjuka grodan i hopp och
skutt över samlingsmat
tans gröna äng.
Det är förmiddag på avdel
ningen Grodan i Lindåsens
nya förskola. Barnen kiknar
av skratt när de far omkull

Förstasidesbilden:
Denice Gustafsson gillar skarpt
att leka i de nya redskapen
på Lindåsens skola. Hon är en
av 56 barn i skolan som har
tre förskoleavdelningar, en
förskoleklass, årskurserna 1–3
och fritids. I augusti invigdes
den nya skolan.

och så tar de nya tag. Flick
orna hör egentligen hemma på
Ekorren, avdelningen för barn
mellan 3 och 4 år, men det är
fritt fram att röra sig över hela
den nya förskolans tre avdel
ningar och de provar gärna de
olika lekredskapen för barn i
olika åldrar.
Barn och personal på Linné
ans förskola vid von Boijgatan har längtat efter det nya.
– Eftersom planerna på ett

Lindåsens nya förskola.

nybygge funnits en tid blev
underhållet eftersatt och de
gamla lokalerna ganska ner
slitna, säger Elisabeth Frans
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Röster om Lindåsens nya skola
Hanna Engwall,
förskollärare:
– Över förväntan!
De nya lokalerna
med sin fräscha
färgsättning inne
bär nytänk, en helt
ny verksamhet,
lättare att jobba!
Emma Mejstedt,
förälder:
– Vi är nöjda! Vi
har nyligen bytt
till den här skolan
och fått kortare
skolväg. Fräscha
lokaler och en
trevlig utemiljö!

om! Från vänster: My Salmela, Nova Holler, Sara Mujagic, Denice Gustafs-

Hayat al Kashto
med sonen Hassan:
– Jättebra! Vi kom
till Laxå från Idlib
i Syrien för två år
sedan. Nu har vi
bosatt oss här och
vi trivs mycket bra

med nya skolan. Här finns plats
för våra fem barn i skola och
på dagis.
Åsa Sahl,
lärare åk 1:
– Härligt med nytt,
fräscht och stort
utrymme! Klassens
lektionssal är även
anpassad för hör
selskadade barn.
Det fungerar bra.
Det nya innebär att man blir
mer rädd om sin skola.
Ingbritt Lidman,
kök och städ:
– Jag har längtat
hit! Här är det
fräscht och rymligt
och dessutom
känner jag loka
lerna och köket
väl eftersom det kommer från
Hasselfors skola och där har
jag jobbat tidigare!

fräscha skolan
son, samordnare på skolan.
Det blev ett lyft på många sätt
att flytta hit!
I Lindåsens skola finns nu tre

förskoleavdelningar: Grodan,
Ekorren och Haren, en för
skoleklass och årskurserna
1–3 samt fritids. 56 barn finns
i skolan som ju flyttades från
Hasselfors för ett år sedan.
Skolan stod klar i våras och i
början av augusti kunde barn

och personal ta lokalerna i be
sittning och fira med en hög
tidlig invigning med ballong
släpp och bakelser.
– Här är allt nytt och fräscht
och det känns mycket bra att
flytta in i nya lokaler och ha
tillgång till en fin skolgård
och lekplats! Flytten har även
inneburit ett pedagogiskt ny
tänk. Det känns väldigt stimu
lerande, säger Elisabeth Frans
son.

Sara Mujagic:
– Klätterställningen är bäst!
Det är också kul att gå till
biblioteket!

Denice Gustafsson:
– Jag gillar kompisgungan! Och
att hänga i knävecken!

Marknadsförare ska stärka kommunens näringslivsarbete
➜ Sedan den 3 augusti är Hans
Traav näringslivsstrateg och
kommunikatör i Laxå kom
mun. Han arbetar med före
tagsetableringar och bevakning
av att befintliga företag får för
väntad service. Hans Traav har
en bakgrund som marknadschef
på Örebro Hockey och har även
VÅRT LAXÅ #2/2015

haft eget företag som konsult i
marknadsföringsfrågor.
– Laxå är en rolig och spän
nande kommun att arbeta i! Här
finns stor potential för utveck
ling med fler butiker till torget
och även nyetableringar till
området vid E 20 och rondellen.
Hans Traav ansvarar även

för kommunens del av mark
nadsföringen av turismen i
Tiveden, en plats han känner
väl eftersom han länge haft
lantställe vid Unden.
– Jag har alltid tyckt Laxå är
ett trevligt och praktiskt ställe
att proviantera i. Och nu arbe
tar jag i kommunen! Häftigt!

Hans Traav, näringslivsstrateg och
kommunikatör i Laxå kommun.
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Ny maskin för miljoner
på Mekverken Tool
Den största investeringen
i Mekverken Tool AB:s
historia står nu klar i före
tagets verkstad på Lassåna-
vägen i Laxå. Maskinen, en
femaxlig fleroperations
maskin, ingår i ett system
med robotceller och kan
köras obemannad dygnet
om. Den möjliggör nu att
Mekverken Tool kan er
bjuda kortare leveranstider
till kunderna.
– Vi har en stor efterfrågan på
snabba jobb och de maskiner
vi redan hade var fullbelagda,
säger Stefan Kumlin, vd och
ägare till företaget.
Därför satsade Mekverken
Tool 2,7 miljoner kronor på
att öka företagets konkurrens
kraft och köpte in den nya ma
skinen från TL Maskinpartner
i Värnamo.
– Totalt, med kringkostna
der innebar investeringen 3,2
miljoner kronor.
Mekverken Tool utvecklar och
tillverkar formverktyg och
autom atiseringsutrustningar
och är legotillverkare för le
dande svensk tillverknings
industri. Företaget startades
1962 och ägs sedan 2007 av
Stefan Kumlin.
– Konjunturerna går upp och
ner men vi har haft en bra fart
senaste året. Vi omsatte 16 mil
joner 2014, i år omsätter vi 23
miljoner. Det, och att vi fått ett
investeringsbidrag i och med att
vi ligger i ett glesbygdsområde
från Region Örebro län, hjälpte
till i beslutet att satsa på den
nya maskinen.
Mekverken Tool arbetar
med avancerad teknik som
kräver goda tekniska kunska
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Stefan Kumlin och fräsoperatören Roger Persson framför Mekverken Tools största investering hittills, den femaxliga
fleroperationsmaskinen.

per av den personal som pro
grammerar maskinerna.
– De anställda kommer med

kunskaper från verkstads
skola, därefter utbildar vi våra
operatörer i företaget.

Personalomsättningen är låg
och medelåldern på dem som
arbetar här är 44 år.
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Laxå stiger i näringslivsranking
Från 175 till 140. Det fler
åriga och idoga arbetet att
förbättra Laxå kommuns
placering i Svenskt När
ingslivs företagsranking
ger resultat.
I år kan företagens egen organi
sation konstatera att Laxå kom
mun klättrat 35 placeringar i
den prestigefyllda företagsran
king som den företar varje år.
– Det är glädjande, säger
Mats Fransson, utvecklingschef.
Det visar att det ger resultat när
man lyssnar på företagen och
för en konstruktiv dialog.

Redan 2011 påbörjade kom

mun- och näringslivscheferna
att tillsammans med kom
munstyrelsens ordförande åka
på företagsbesök för att knyta
kontakter och informera sig
om företagandets villkor i
kommunen.
Då organiserades också ett
samarbete mellan företag och
kommun i Utvecklingsgrup
pen där de flesta ledamöterna
nu utgörs av företagare och
där kommunens presidium,
kommunchefen och utveck
lingschefen ingår.
Senare insatser som ett semi

narium om offentlig upphand
ling, digitalt nyhetsbrev och
en kontaktmässa har bidragit
till att mötet med företagen
blir fler och mer konstruktiva.
Säkert en bidragande orsak till
att företagen blir mer nöjda.
– Förra året, 2014, då vi låg
på 175:e plats i rankingen,
satte vi som mål att Laxå kom
mun ska bli bland de 100 bästa
2020. Nu är vi på god väg.
Ett nytt inslag som medver
kar till att säkra framtiden för
företagandet i kommunen och
stimulera entreprenörstänkan
det är sommarlovsföretagarna

som arrangerades första gång
en i år på initiativ av Utveck
lingsgruppen.
– En lyckad idé som gav bra
utslag och som får en fortsätt
ning nästa sommar!
Svenskt Näringslivs enkätunder
sökning om företagsklimatet i
Sveriges kommuner genomförs
varje år. 150 aktiebolag väljs
ut slumpmässigt att svara på
frågor om kommunens sätt att
hantera för näringslivet viktiga
frågor och om förmågan att
samverka för att ge företag vilja
att utvecklas i kommunen.

... och är näst bäst i servicemätning
En enda kommun i landet
slår Laxå på fingrarna vad
gäller bra myndighetsut
övning och service gent
emot företagen.
Det visar Sveriges Kommuner
och Landstings servicemätning
av kommunernas myndighets
utövning inom fem områden:
brandtillsyn, bygglov, mark
upplåtelse, miljö- och hälso
skydd och serveringstillstånd.
193 av 290 kommuner del

tog i undersökningen som mä
ter Nöjd Kundindex, NKI, där
68 är godkänt betyg.
Laxå kommun fick, när alla
svar viktats samman, NKI 82
medan ettan, Aneby kommun,
fick NKI 84.
Bäst i landet är Laxå i service
grad vad gäller miljö- och
hälsoskydd. Där erhöll kom
munen NKI 82, tätt följd av
Överkalix Aneby och Botkyr
ka på 81 poäng.

Laxå kommun har förbätt
rat sitt NKI-resultat sedan
förra mätningen 2013 med 5
punkter. Resultatet för 2013
var NKI 77.
– Det här känns mycket
tillfredsställande, säger Mats
Fransson, utvecklingschef. Vi
har jobbat med det här i flera
år och ser nu resultatet.
En kommun har olika roller
gentemot företagen, som myn
dighet, kund, servicegivare
och markägare. Företagarnas

åsikter om kommunens före
tagsklimat förknippas nära
med hur de upplever att kom
munens företrädare agerar vid
möten. Det gäller särskilt vid
myndighetsutövning. Upple
ver företagarna den som rätt
vis och effektiv och det finns
en ömsesidig respekt för var
andras roller etableras ett för
troende mellan företagare och
tjänstemän. Det förtroendet
utgör en grundsten för det lo
kala företagsklimatet.

Fem röster om företagsklimatet i Laxå:
Stefan Kumlin,
vd Mekverken Tool:
– Laxå
kommun
är bra på
att hålla
kontakten
med oss
företagare,
kommunikationen är
snabb, inga långbänkar.
Kommunen hjälper till
och kommer på besök.
Läget är bra efter järn
vägen och E 20. Det gör
att det går lätt för oss att
jobba norrut. Söderut
behövs bättre väg.
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Victoria Näsman,
butikschef Dollar
Store:
– Vår
etablering
i Laxå har
gått bra och
den utveck
ling som
skett och som kommu
nen drivit på vad gäller
E 20:s genomfart ger
oss ett klockrent läge.
I rondellen hinner folk
som kommer på E 20 se
oss, fatta beslut om att
stanna och smidigt köra
runt och besöka butiken.

Stefan Jinnestrand,
Fratrumföretagen:
– Laxå har
ett mycket
bra läge
med ett
kluster av
företagare
som kom
pletterar och samarbetar
med varandra. Under
senare år har inställning
en till företagande blivit
bättre, kommunikatio
nen med politiker och
kommunens tjänstemän
har förbättrats och har
en stor del i att utveck
lingen för kommunen.

Conny Landgren,
vd FFAB Legopack:
– Kom
munen har
förbättrat
sig oerhört
mycket de
senaste tre
åren! Nä
ringslivsfrågorna sköts
mycket bra om man ser
till de förutsättningar
som finns! Det känns
som om Laxå kommun
verkligen vill samarbeta
med näringslivet och
man utnyttjar våra kun
skaper och erfarenheter
på ett positivt sätt!

Marian van Ham,
Hamgården:
– Min
erfarenhet
av Laxå
kommun
är positiv!
Kommunen
har varit
hjälpsam när vi gjort
vår resa med att anlägga
en ny turistattraktion i
Tiveden, Hamgården.
Det har inneburit en del
kontakter med kommu
nens tjänstemän. Vi har
blivit bra bemötta!
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Företagsamt sommarlov
gav mersmak för eget
Plats för sorterade sopor.

Nya möjligheter
på ÅVC Mosjön
Från den 1 januari 2016 har

före
tag rätt att lämna verk
samhetsavfall på återvinnings
centralen. Detta efter ett be
slut av kommunalförbundet.
För företagen kommer en
speciell prislista att gälla där
olika slags avfall kostar olika
mycket att lämna.
Vid besöket på centralen ska
personalen kontaktas vilken
då noterar vad som lämnas
och hur mycket. Fakturering
sker sedan i efterskott.
För att möjliggöra en ökad åter
vinning och samtidigt minska
mängden restavfall som går till
förbränning är det viktigt att
källsorteringen börjar redan
hemma. Tänk på att sortera
avfallet så noga som möjligt
i de olika fraktionerna hem
mavid. Det underlättar för alla
och förenklar hanteringen på
centralen. Tänk också på att
det nu finns bättre möjlighet
att lämna förpackningsavfall
på återvinningscentralen. Inga
förpackningar ska därför kastas
i containrarna. Avfall får heller
inte ligga i sopsäckar utan ska
vara synligt i containrarna.
Som boende eller företa
gare i Laxå kan man nu åka
till vilken som helst av för
bundets återvinningscentraler.
Information om dessa finns
på förbundets hemsida www.
kf.sydnarke.se.
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Linnea Larsson är en
16-åring från Laxå som
gärna tar egna initiativ och
vill jobba mot ett mål.
Detta och ett genuint
fotointresse gjorde att
hon anmälde sig till Laxå
kommuns erbjudande ”Ung
sommarlovsföretagare”.
– Jag hade en plan och det var
att bland annat fotografera
hundar.
Linneas idé om den egna fo
toateljén gjorde att hon blev
en av sju ungdomar som an
togs till sommarlovsföretagare
i somras. Hon fick en utbild
ning och starthjälp med 4 000
kronor och satte i gång.
– Jag satsade på att mark
nadsföra mig på sociala medier
som Facebook och instagram
men tryckte också upp och de
lade ut 1  000 flygblad i Laxå.
Där kom jag med ett erbjudan
de om en tävling där man fick
en gratis fotografering i pris.
Facit visar nu att hon var så
lyckosam med sin firma att hon
tjänade över 6  000 kronor ut
över sitt bidrag på 4  000 kro
nor.
– De pengarna ska jag satsa
i mitt företag!
Linnea Larsson tänker sig dock

inte bli fotograf på heltid. Hon
går nu vård- och omsorgslin
jen på Rudbecksskolan i Öre
bro med målet att bli sjukskö
terska.
Övriga sommarlovsföretaga
re var Narhan Myagmarsuren,
vars affärsidé var att göra ma
skinbroderier, Jonathan Bernts
son som erbjöd sina tjänster
till villaägare, Mattias Tålsgård
som startade alltjänst med gräs
klippning, biltvätt och målning,
Julia Selin och Johannes Gun
narsson som erbjöd spelningar

Hundfotografering var ett lyckokast för Linnea Larsson, en av sju sommarlovsföretagare i Laxå. Här har hon fotat hunden Wasabi.

2015 års sommarlovsföretagare med sina handledare Mattias Bruus och
Anki Wallberg, Nyföretagarcentrum. Från väster: Julia Selin, Johannes
Gunnarsson, Jonathan Berntsson, Linnéa Larsson, Narhan Myagmarsuren,
Christoffer Harlén, Anki Wallberg, Mattias Bruus och Mattias Tålsgård.

och gitarrkurser för nybörjare
och Christoffer Harlén vars fö
retagsidé var att köpa in kakor
för vidareförsäljning av skol
klasser.
– Vi startade med en kom
igång-vecka med utbildning
i hur man lägger en budget,
lite om marknadsföring, bok
föring och redovisning, säger
Mattias Bruus, handledare.
Därefter körde ungdomarna i
tre veckor. Lönen, 4  000 kro

nor, som utgick motsvarar den
ersättning som annars utgår
vid feriepraktik.
Laxå Special Vehicles spons
rade sommarlovsföretagarna
med priser.
FAKTA
Är du mellan 16 och 18
år och vill testa företagande
nästa sommarlov? Skicka ansökan med affärsidé till mats.
fransson@laxa.se
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Glädjeglimt och revansch
i ekonomiska resultatlistan
empel en glädjeglimt i landet
och en revansch. Efter att ha
varit Sveriges enda kommun
med negativ soliditet verkar
det nu vända, med plus 84
personer i befolkningen 2014
och en vinst i kommunkoncer
nen med 15 miljoner, skriver
tidningen. Alla nämnder gick
med överskott.

Vanligt hederligt ekono
miarbete och att se till att
kostnaderna inte överskri
der intäkterna. Det är en
ligt Laxå kommuns ekonom
Lennart Wallin hemlighe
ten bakom Laxå kommuns
upphämtade ekonomi som
innebär ett plus i resultatet
på 2 119 kronor per invå
nare för 2015.
Statistiska Centralbyråns siffror

över resultatet i landets kom
muner placerar därmed Laxå
på tionde plats, en bra upp
hämtning efter att ha legat rejält
på minussidan med (–3 302 kr)
för tre år sedan.
Laxås goda resultat upp

Lennart Wallin, ekonom i Laxå
kommun, nöjd med årets resultatmässiga topplacering bland
Sveriges kommuner.

märksammas särskilt i Sve
riges Kommuner och Lands
tings egen tidning, Dagens
samhälle. Där kallas Laxås ex

Soliditeten är nu på plussidan,
vilket innebär att Laxå äger
större värden än man är skyl
dig.
– Vi har haft befolkningsök
ningar tre år i rad, säger Len
nart Wallin. Det ökar skatte
intäkterna och påverkar det
goda resultatet, liksom att se

över kostnader. Men vi får
inte slå oss för bröstet alltför
mycket. Laxå ligger samtidigt
fortfarande på sista plats
bland kommunerna vad gäller
soliditeten, även om de siffror
na nu ligger på plus och inte
minus som tidigare.
Slutsatsen av de positiva siff
rorna är att Laxå kommun är
på rätt väg men måste sam
tidigt hålla i de ekonomiska
tömmarna på så sätt att den
goda trenden fortsätter. Det
gäller också att arbeta med
den positiva utvecklingen av
kommunen så att människor
vill bo här och fortsätter att
flytta in.

Säkrare drift med radiosignaler
Ett åskväder kan ställa
till oreda. Det vet Mats
Gustafsson, fjärrvärmechef
på Laxå Värme. När blixten
slår ner i fjärrvärmeleve
rantörens signalkablar kan
inte bara en utan många
fler mätare ute hos kun
derna slås ut med mycket
merarbete som följd för
Mats Gustafsson och hans
medarbetare.
– I år har vi varit förskonade
från åskväder, men förra som
maren gav blixtnedslag i vårt
system oss ett merarbete på
två och en halv vecka.
Därför satsar Laxå Värme
nu på att successivt gå över
till ett nytt och mer driftsäkert
system. I dag går signalerna
från kundernas mätare till
Laxå Värme via fysiska kablar.
VÅRT LAXÅ #2/2015

Nu ersätts den gamla tekniken
med radiosignaler som går via
vattentornet och till en motta
gare på Laxå Värmes kontor.
– Man kan säga att vi iso
lerar öar av abonnenter där
var och en av våra 189 leve
ranspunkter hamnar i en egen
ö eller tillsammans med flera.
Från de öarna sänds signaler
till en apparat på vattentornet
som studsar signalerna till en
mottagare på vårt kontor.
I dag är två öar i drift, en be

stående av Esab, och en bestå
ende av Stellana och villorna
runt omkring. Målet är att
alla abonnenter ska införlivas
i samma system och att alla
signalkablar försvinner.
Det nuvarande systemet
innebär att man vid driftsbrott
inte ser hur mycket energi som

Nu ska kundernas fjärrvärmeförbrukning avläsas via radiosignal istället
för signalkabel. Det betyder enligt fjärrvärmechefen Mats Gustafsson
färre driftstörningar.

förbrukas hos kunden. Där
för måste Laxå Värme basera
förbrukningen under den tid
mätaren inte fungerat på an

taganden. Det problemet för
svinner, liksom tidsödande ut
ryckningar när mätare slagits
ut hos kunderna.
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Besöksbetyg:

’’
’’

I varje stuga erbjuder Arjan och Marian van Ham en egen veranda med morgonsol, där ”frukosten i världsklass”
kan intas.

Toppenställe i
magiska Tiveden!
En mycket vacker
plats vid Undensjön i Tiveden. Stilla
och rofyllt i nya fräscha stugor i rustikt
trä.
Sehr schönes
Häuschen in toller
Lage.
Mycket fina hus
i skönt läge.
Frukost i världsklass.
Rara ägare.

’’
’’
’’
’’

Tivedens tiopoängare till
stughotellet vid Unden
Tiopängarna dunsar in i
bokningsföretagets recen
sionslista för Hamgården,
stughotellet vid Undens
strand i Baggekärr, Tiveden.
Det är gäster från Tysk
land, Sverige, Schweiz och
Holland som kommer med
de höga betygen. Men fler
internationella gäster har
hittat hit, bland annat från
Kina och Saudiarabien.
– Den första säsongen över
träffar våra förväntningar,
säger Marian van Ham, som
tillsammans med sin man Ar
jan, byggt upp stugorna och
receptionsbyggnaden som bil
dar det nya vildmarkshotellet.
De två har förverkligat en
dröm och är mitt uppe i sitt livs
projekt, att skapa detta fina ho
tell mitt i skogen invid Undens
strand. Här kan gästerna bo i
8

yppersta hotellyx med sköna
sängar, väl utrustat pentry med
diskmaskin, bekvämt badrum,
wi-fi, egen veranda och utsikt
över sjön. Bilen kan de parkera
bredvid stugan och hunden är
också välkommen. Kanot och
roddbåt finns vid stranden och
vandringsleder utanför stug
knuten.
– Vi märkte när vi drev
Camping Tiveden att en del
gäster frågade efter mer be
kvämt boende, de ville varken
bo i tält, husvagn eller enkel
campingstuga.
Så växte idén fram om stug

hotellet i skogen. Van Hams
ägde gården och marken ner
mot Unden och där planerade
de sin by, som ska bli totalt tio
stugor. Nu är stuga nummer
fem under uppförande.
– Efter att detaljplanen änd

byggnationen, säger Arjan van
Ham. Marian och jag gör allt,
utom saker som kräver yrkes
mässig behörighet.

Inte heller en värmande brasa
saknas i de nätta stugorna med full
utrustning och fiberanslutning.

Marian och Arjan van Ham med sitt
livs projekt, ett egenhändigt byggt
hotell bestående av kvadratiska
stugor med all bekvämlighet.

rats började vi vårt arbete med
att röja för stugorna och såga
virket på egen skog för att
lägga på tork och använda vid

Van Hams har investerat myck
et men är inte längre oroliga
för att gästerna inte ska hitta
till hotellet.
– Vi tänkte först att priset, en
natt för 1  200 kronor, lågsäsong
900, kunde få folk att tveka,
men vi ser nu att vi ligger rätt,
säger Marian van Ham.
Det finns alla möjligheter att
utveckla konceptet. Samverkan
med andra turistarrangörer
i Tiveden, där man kan sälja
olika paket, ger mervärde och
drar fler gäster. Van Hams har
marknadsfört sitt stughotell på
semestermässa i Holland och
samarbetar också med olika
reseorganisationer som söker
hotellnätter till sina kunder.
VÅRT LAXÅ #2/2015

Soliga Narhan älskar Laxå:
”Här fick jag ett nytt liv!”
den, på att betala av maski
nen, jag unnade mig inte en
enda grej! Nu är den min!

Narhan Myagmarsuren
är ett ensamkommande
flyktingbarn. Hon kom
från Mongoliet till Laxå för
två år sedan. Nu har hon
startat ett eget företag: Sy
Sunny.
– Sunny står för solig och
det är vad mitt namn be
tyder.
Narhan var 16 år när hon kom
till Sverige. Då hade hon kla
rat en mycket farofylld resa.
– Det enda jag ville var att
komma till en plats där jag
kunde skapa mig ett nytt liv
för att förverkliga den dröm
jag hade.

Samtidigt fick Narhan kon

Efter två år i Laxå startade Narhan Myagmarsuren firman Sy Sunny. Hon
broderar logotyper och olika dekorationsfigurer på egen maskin.

Föräldralös och utan familj

några dagar kom jag till ett
boende i Laxå. Det var under
bart! Jag fick eget rum, mat,
kläder, utbildning, trygghet.

hade Narhan tagit sig från sitt
hemland och med smugglares
hjälp anlänt i bil till Sverige.
– Jag hamnade i Göteborg
och hade ingen aning om vil
ket land jag var i. Det är jätte
svårt att som så ung komma
till i ett okänt land där man
inte vet vad som ska hända,
särskilt mot bakgrund av hän
delser på vägen. Men efter

Narhan hade gått i skolan i
fem år. I Sverige lade hon nu
ner all sin energi på att lära
sig det nya språket och landet.
Hennes mål var att få ägna sig
åt kläddesign och mode.
– Jag gick Alléskolan i
Hallsberg och kämpade med
språkintroduktion och att
plugga så jag skulle få god

känt och kunna söka in på
Virginska skolans textil- och
modelinje i Örebro. Nu är jag
där, nu går jag första terminen
på treårigt gymnasium!
Men Narhan har också ar
betat vid sidan av studierna
med sömnad och broderi.
– Min gode man hjälpte
mig. Hon kontaktade en sy
maskinsfirma för att jag med
hennes hjälp skulle kunna
köpa en brodyrmaskin.
– Jag lade allt jag fick från
CSN, 1  950 kronor i måna

takt med symaskinsförsäljaren
Stig-Arne Helin i Örebro. Nu
hjälper Narhan Stig-Arne med
demonstrationer av symaski
nerna.
– Jag fattar inte var Narhan
har lärt sig allt om symaskiner,
hon kan mer än jag, till och
med stygnsättning!
Svaret är på Youtube. Med
hjälp av den engelska Narhan
hunnit lära sig på två år har
hon tillägnat sig all sin sy
maskinskunskap på nätet.
– Svenskar har ett stort,
stort hjärta! De är redo att
hjälpa om man visar vad man
verkligen vill!
För en månad sedan flyt
tade Narhan från Laxå till
Karlskoga, där hon träffat en
pojkvän.
– Men jag älskar Laxå för
att jag fått ett nytt liv här! Ja,
jag älskar hela Sverige och
det sätt på vilket samhället är
uppbyggt!

Gör en insats: Bli flyktingguide!
Nu får Laxå kommun
900 000 kronor för in
satsen Flyktingguider i
Sydnärke. Året ut och hela
2016 drivs projektet som
leds av Maud Pettersson.
– Vi har iordningställt kon
taktkort som finns ute i sam
hället där människor rör sig,
på bibliotek, i butiker, på
studieförbund, i kyrkor och
på andra publika platser. Me
VÅRT LAXÅ #2/2015

ningen är att med kortets hjälp
länka ihop människor som på
något sätt vill stödja flyktingar
som bosatt sig i vår kommun.
Det finns två typer av kort, ett
för den som vill vara flykting
guide och ett för den som vill
ha hjälp av en.
– På kortet kan man ange
sina intressen, att kanske ta
med en familj ut i naturen el
ler till egna föreningen.

Samtidigt så kan nyanlända
ange önskemål om vad man
vill ha stöd och hjälp med.
– Det ska vara enkelt. Att
gå på kafé en stund, att träffas
och prata, att introducera till
en hobby, vara språkvän.
Flyktingströmmen till Sverige
har inneburit att många kom
muninvånare anmält sitt in
tresse att hjälpa till. Att bli
flyktingguide är ett sätt.

Maud Pettersson, Laxå kommun,
projektledare för flyktingguider i
Sydnärke.
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Ledningsnätet byggs
ut i Finnerödja
➜ Laxå Vatten bygger ut det
kommunala ledningsnätet i
Finnerödja. Tolv fastigheter
ska få så kallade LTA-stationer
nedgrävda på sin tomt. LTA
står för Låg Tryck Avlopp.
Det innebär att spillvattnet
lagras i en pumpstation på
den egna tomten för att vid en
viss nivå pumpas iväg till den
punkt där vattnet med självfall
kan rinna till avloppsverket.
Tekniken används på många
håll i landet i områden där
man vill komma bort från icke
godkända enskilda avlopp men
där det behövs viss pumpning
på grund av höjdskillnader.
Dricksvatten från Finnerödja
vattenverk kommer också att
dras fram samtidigt.

Hasselfors får
ny vattenledning

➜ I sjön Teen i Hasselfors
finns sedan tidigare en 500
meter lång dricksvattenled
ning. På den sträckan har det
varit några läckor på grund
av att ledningen inte legat
still utan nötts mot stenar på
botten av sjön. Nu grävs ny
ledning ned i marken i  stället,
om inte hög vattennivå i Teen
omöjliggör projektet i höst.

Nya infiltrations
bäddar i kommunen

➜ Dricksvattnet i Laxå,
Röfors, Hasselfors och Mull
hyttan kommer från Laxå
vattenverk. Under september
och oktober har det byggts
infiltrationsbäddar vid grund
vattentäkten där råvattnet
pumpas upp. En befintlig bädd
har renoverats och utökats och
en ny har grävts. Vattnet som
pumpas upp på sandbäddarna
luftas och filtreras genom
sanden för att avskilja mangan
i vattnet som annars fälls ut i
den 13 km långa ledningen till
Laxå vattenverk

Dagvattenledning
i Finnerödja

➜ I Finnerödja har en cirka
150 meter lång dagvattenled
ning grävts ned på Stations
gatan för att ta hand om
regnvatten.
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Utsikt utan hinder över fågellivet på Skagershultmossen. En fågelskådare och lärjunge till Erik Rosenberg som
särskilt uppskattar det nya fågeltornet vid Skagershultmossen: Sten-Ove Pettersson. Det nya tornet är bekostat av
EU-medel på initiativ av naturskyddsenheten på länsstyrelsen.

Glädje över nytt fågeltorn
Sten-Ove Pettersson i Has
selfors vet att en tornseg
lare kan bli 21 år gammal
minst och återvända till
samma takpanna varje
sommar hela livet. Han vet
vilka fåglar som har Ska
gershultmossen som sitt
hem: smålom, fiskgjuse,
ljungpipare, ängspiplärkor,
buskskvättan, nattskär
ran och allsköns rastande
fåglar, bland annat tranor,
3  000!
Sten-Ove Pettersson har haft
exkursioner på mossen och vet
hur man undviker att trampa
igenom och hamna i någon av
de 90 gölarna där vattnet går
i dagen. Han har fostrats av
stora ornitologer som Mau
ritz Magnusson och Erik Ro
senberg och ringmärkt fåglar
i Hasselforsområdet. Han var
med och bildade Västernär
kes Naturvårdsförening och
byggde det första fågeltornet
vid Olstorp på mossens väs

tra sida 1965. Han såg skogen
växa upp och skymma fågelut
sikten och var med och byggde
ett nytt 1991.
Kort sagt, han vet det mesta
om den 2  000 hektar stora hög
mossen och dess invånare!
Nu gläds han över att det
gamla fågeltornet ersatts av ett
nytt, med fyra avsatser på var
andra förbundna med stadiga
trappor.
– Det är väldigt roligt. Tor
net är ett påkostat bygge som
ger fina möjligheter att se långt
ut på mossen. Jag ska försöka
ta mig dit när landshövdingen
Maria Larsson inviger det.
Det var Sten-Ove Petterssons

pappa som började intressera
sonen för fåglar. Han var bon
de i Mullhyttan och berättade
om ornitologins mysterier.
Som ung fick han även kon
takt med Erik Rosenberg.
– Vi var ute på Oset i Öre
bro och jag fick lektioner som
inte var av denna världen.

Sten-Ove Pettersson är sedan
länge pensionerad från Has
selfors bruk och har bott i
samhället sedan 1960. Han
har numera svårt för att ta sig
ut på mossen och i skog och
mark för att skåda fåglar. Men
genom köksfönstret i villan
intill sjön Teen kan han njuta
av det bevingade livet på få
gelbordet. Där gästar blåmes,
talgoxe, pilfink, domherre,
steglits, större hackspett, si
densvans, rödstjärt, järnsparv,
bergfink och stenknäck.
FAKTA
Det är naturskyddsenheten
på Länsstyrelsen i Örebro och
ansvarig för naturreservat,
(Skagershultmossens västra
del är ju naturreservat, drygt
600 hektar). Pengar till bygget
kom ur EU:s fond för landsbygdsutveckling och det var
skogsstyrelsen som byggde
tornet i samarbete med lokala
företag.
Invigningen arrangerades
av länsstyrelsen, Hopajola och
Närkes Ornitologiska förening.
VÅRT LAXÅ #2/2015

I Laxå fann Pär
och Maria huset
de letade efter
Det blev kärlek vid första
ögonkastet när Pär och
Maria Kraft såg villan på
Parkgatan 18 i Laxå.
Ett sådant hus hade de
letat efter, byggt 1927,
stort och rejält, 160 kvad
ratmeter, högt i tak och
med många rum i ett lugnt
villaområde fast med ett
centralt läge. Bara fem
minuters promenad till
affären!
– Vi bodde i Ingelsby norr om
Askersund och hade inte tänkt
så mycket på Laxå förut, säger
Pär Kraft. Det var mest en ort
vi passerade när vi åkte väs
terut.
Och att bo i Laxå? Nja. Det
verkade vara ett samhälle och
en kommun som mest brotta
des med svårigheter.
Men så förändrades allt! Den

röda stugan med två rum som
de bodde i blev för trång när
familjen utökats med Ludvig.
Skulle de bygga ut? Och var

skulle Ludvig få plats på da
gis? Åmmeberg och Rönnes
hytta kändes åt fel håll i för
hållande till jobbpendlingen
mot Hallsberg.
De funderade fram och till
baka och började titta på vil
lor till salu i södra länsdelen.
– I Hallsberg, där jag job
bar på Green Cargo fanns det
hus till salu för mellan 2 och
2,5 miljoner och ju närmare
Örebro, desto dyrare blev det,
säger Maria Kraft.
I Laxå med omnejd, däremot,

verkade det vara lättare att
få tag i ett hus i en mer rimlig
prisnivå
– Så flyttade min bror Jo
han till Laxå från Östansjö.
Vi åkte och hälsade på och
tyckte att det verkade vara ett
riktigt trevligt ställe och fram
för allt hade vi uppfattat mer
positiva tongångar om Laxå.
Kommunen verkade vara mer
på frammarsch och nämndes i
bra sammanhang.
När villan på Parkgatan

Spelbutiken
har nya ägare

Margim Rashica, ny ägare till Spelbutiken i Laxåhems affärsfastighet
efter Tavernagatan i centrala Laxå.
VÅRT LAXÅ #2/2015

➜ Spelbutiken i Laxå har nya
ägare: Bröderna Besmir och
Mergim Rashica. De tog över
affärsrörelsen redan i februari
i år och ser tillbaka på åtta
goda månader. Affärerna rul
lar på och kunderna är trogna.
Bröderna har gjort lite nya in
vesteringar som nya glassboxar
till sommaren.
– Spelbutiken har ett bra läge
i Laxå, säger Mergim Rashica,
som är en av fyra affärsidkare
i Laxåhems fastighet efter
torget.

Drömhuset fann Maria och Pär Kraft med sonen Ludvig i Laxå, efter att
ha letat i hela Sydnärke!

salufördes och familjen Kraft
besökte huset såg de att det
var ett sådant hus som de hade
längtat efter, en charmig äldre
villa med gott om plats och en
rejäl, 1 125 kvadratmeter, stor
tomt med uthus och garage.
– Villan bjöds ut för drygt en
miljon kronor, säger Pär Kraft.
Vi fick lånelöfte på 900 000 kr
och där kom vi överens med
den gamla fastighetsägaren.
Nu står Ludvig i kö för en plats
i förskolan och familjen kunde
flytta in i slutet av september.

– Allt känns bra, säger Pär
Kraft. Vi kan åka tåg till job
bet, vi har bara 300 meter till
resecentrum och det är nära till
förskola och livsmedelsbutik.
Maria Kraft har just fått en an
nan befattning inom Green
Cargo som taktisk driftledare
och Pär Kraft arbetar nu på
Svenska Skogsplantor i Halls
berg.
– Men jag kan mycket väl
tänka mig att söka jobb här i
Laxå med omnejd, säger Pär
Kraft.

Torget får
en ny infart

➜ Snart är det klart för en
ny infart till torget. Vecka 46
ska den nya tvåfiliga gata som
förbinder infarten mot Laxå
centrum med torget och Taver
nagatan stå klar.
Det är Adrianssons Schakt
& Transport i Hallsberg som
gjort arbetena på uppdrag av
Laxå kommun.
På bilden sätter Pontus
Adriansson och Idriz Musli
kantsten i svängen på den nya
gatan.
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Skoldags. Tove, Tilde och Emil Karlsson kan nu ta bussen till skolan i Hallsberg och Laxå.

Börje Johansson har 18 år bakom sig vid ratten i
Länstrafiken. Nu kör han för Sandarne Transporter.

Sara Pettersson prisar de nya
bussturerna mellan Tived och
Laxå. Nu hinner hon få sig en
kaffetår på vägen till jobbet.

Irina Vorozheieva i Häggeboda är glad över nya
busslinjen.

761:an anländer Laxå station med några minuter kvar
skolan.

Tived närmare Laxå med
Från Källefalls vägskäl vid
länsgränsen mot Väster
götland till Laxå är det 34
kilometer. Därifrån startar
buss 761 sin tur klockan
7.04, den här dagen med
Börje Johansson vid ratten.
Nu ska alla skolungdomar
hämtas upp efter väg 205
ner genom Finnerödja för
att lämnas av vid Laxå sta
tion och Centralskolan.
Turen är alldeles ny för höst
terminen och hållplatsstol
parna nyligen uppsatta efter
vägen. Ja, det är mycket länge
sedan bussen trafikerade vä
gen från Tived och Sannerud
till Laxå, över 40 år! Folk i
bygden gläder sig.
Sedan den 16 augusti körs
linjetrafik på sträckan och
skolbarnen, som tidigare åkte
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särskilda skolskjutsar, kan nu
ta vanliga bussen till Laxå.
Kopparhult och Undevi står
det på hållplatsstolparna som
far förbi. Vid Kungsbacken
skulle Tim Larsson, som går i
mellanstadiet på Centralsko
lan, ha gått på om han inte åkt
på en veckas semester tillsam
mans med sin familj.
I stället blir det syskonen Tove,
Tilde och Emil Karlsson som
kliver på först, vid Tiveds kyr
ka 7.10. Tove ska vidare med
tåget 8.03 till Hallsberg och
Alléskolan där hon går första
året. Emil och Tilde ska gå av
vid Centralskolan där Emil
går i 8B och Tilde i sexan.
Matilda Hjälm som går i 9A
i Centralskolan är nästa på
stigande i Sannerud. Där skul
le hon haft sällskap med skol

kompisen Adam Barsic men
han är sjuk den här dagen.
I Häggeboda, med vacker ut

sikt över sjön Unden, väntar
Irina Vorozheieva. Den första
betalande passageraren! Irina
är från Ukraina där hon drev
en egen syateljé. Hon kom hit
för kärlekens skull, är gift med
en svensk man och har bott i
Sverige i 1 år och 4 månader.
– Det är mycket bra att bus
sen trafikerar den här sträck
an! Det passar mig utmärkt.
Jag arbetar på en städfirma i
Laxå och går också på SFI för
att lära mig svenska. I  dag ska
jag vidare med tåget till Halls
berg på eftermiddagen för att
köra upp för svenskt körkort!
Adrian Handfast och Heik
ko De Kort heter pojkarna
som går på i Baggekärr. Adri

an går i femman och Heikko i
nian. För Heikkos del har nya
bussen inneburit att han får
ta cykeln ner till hållplatsen,
men det verkar inte bekymra
honom nämnvärt.
Vid Paradisbyggets hållplats
väntar bröderna Johannes och
Axel Gunnarsson. Johannes
ska åka vidare till Alléskolan
där han går andra årskursen
och Axel som går i sjuan ska
av vid Centralskolan. De är
glada över nya bussen efter
som den innebär att de slipper
cykla som de tidigare måste
för att bli upphämtade av
skolskjutsen.
I Finnerödja blir det rusning.
Vid busskurerna står tio eller
fler passagerare. Så många är
det att 761:an får hjälp av en
buss till för att få med alla.
VÅRT LAXÅ #2/2015

Esab:s platschef:
”Vi har en väldigt
hög kompetens”
Esab i Laxå levererar.
Jesper Kilander, platschef
sedan april förra året, kan
notera att den glädjande
gynnsamma orderingång
en efter sommaren håller
i sig i höst och vinter.
– Jag tror vi kan hålla en sta
digt hög takt. Vi har många
intressanta projekt på gång,
en god kontakt med våra
kunder och är duktiga på att
förstå vilka order som har bra
förutsättningar att komma in,
säger Jesper Kilander.
tills det att tåget går vidare ut i världen, bland annat till Hallsberg och Allé

ny busslinje
– Det blir nog säkert 70 pas
sagerare allt som allt på den här
sträckan, tror Börje Johansson
som varit busschaufför i 18 år
och hälsar god morgon på var
enda skolunge som kliver på.

Det finns sju bussar in och
sju bussar hem att välja bland
för dem som bor på 205:ans
sträckning Laxå-Tived.

FAKTA

Han hälsar förstås även på
Sara Pettersson som är politi
ker och sitter i kommunstyrel
sen för Miljöpartiet och stiger
på med en kaffemugg i han
den. Hon är entusiastisk över
nya busslinjen.
– Fantastiskt! Nu har jag
flera turer att välja på både
in till Laxå och hem till Fin
nerödja igen. Det har blivit så
mycket bekvämare och den
nya linjen underlättar för folk
efter den här vägen att lämna
bilen hemma och åka kollek
tivt för att spara både miljö
och pengar.
VÅRT LAXÅ #2/2015

Det är Region Örebro län
som är huvudman för buss
linjerna i Laxå kommun.
Regionen anlitar i sin tur entreprenörer för transporterna.
I 40 år har Weidermans buss
i Kumla kört busslinjerna på
entreprenad.
På grund av ändrade förutsättningar, bland annat med
ökande volymer och ett nytt
trafikupplägg i södra länsdelen
träffade dock Region Örebro
län nytt avtal med Sandarne
Transporter i Göteborg som
nu kör bussarna. Sandarne
tog över personalen, Börje
Johansson och hans chaufförs
kollegor.
Trafikupplysning: 077155 30 00. www.lanstrafiken.se

Esab producerar svetsutrust

ningar och teknik kring dessa
till kunder världen över.
– Vi kan leverera till krävan
de kundsegment med mycket
höga krav på kvalitet, en är
rymdindustrin. Där har vi
medverkat i ett längre projekt
som ännu inte är slutfört, fort
sätter han.
Att Esab i Laxå kan konkur
rera i världssvetseliten beror
på dess personal.
– Vi har en väldigt hög kom
petens och starkt engagemang
hos våra anställda! Jag är stolt
över vår duktiga monterings
personal, framstående desig
ners och applikationsexperter!
De förmår att sätta på plats
kvalificerade processer vad
gäller automatiska svetsut
rustningar.
– Kompetensen hos perso
nalen gör att vi kan tävla om
högsta möjliga service
grad,
konstaterar Jesper Kilander.
Det tillsammans med ett
gott partnerskap skapar trygg
het hos kunden vilket gör att
det blir lätt att säga ja till Esab

Jesper Kilander, platschef på Esab,
stolt över kompetent personal
och glad över god och ihållande
orderingång.

när det blir dags att lägga en
order.
Esab i Laxå har genomlevt svå

ra tider. I maj 2012 varslades
170 personer då tillverkning
en av svetsutrustning flyttades
till Polen.
I juni 2013 var det dags igen
då tio personer på kollektiv
sidan varslades. Bakgrunden
var ett försämrat orderläge.
Men nu ser det alltså betydligt
ljusare ut.
– Vi anställde faktiskt per
sonal i våras och efter som
maren. Nu är vi 165 anställda
och har ett flexibelt nätverk av
konsulter i närregionen vilket
gör att vi kan möta volym
förändringar utan att addera
kostnader.
För att vara med i toppstriden

när betydelsefulla order ska
tas hem är det av yttersta vikt
att hålla personalens kompe
tens på topp.
– Vi har en lärande organi
sation och arbetar med kom
petensstärkning internt. säger
Jesper Kilander
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Jessica Gunnarsson njuter i höstsolen i sönernas gamla trädkoja.

Jessica en tillgång när du vill bli bättre
I juni 1999 blev Jessica
Gunnarsson i Finnerödja
mamma. Hon och hennes
man Kenneth fick då sonen
Johannes, 8 månader gam
mal, som adopterats från
Sydkorea.
Lyckan var total och ut
maningen var att få en bra
kontakt med barnet som
tillbringat sin första tid i
barnhem och fosterhem.
– Vi var förstås helt uppslu
kade av vårt barn och föräld
raskapet, en revolution i vårt
liv, säger Jessica Gunnarsson.
Naturligtvis var vi också lite
ängsliga hur vi skulle klara
det, precis som alla första
gångsföräldrar.
Den här tiden höll Jessica, som

är förskollärare i botten, på
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att avsluta en tvåårig hand
ledarutbildning i Marte meometoden, en samspelsbehand
ling som ska hjälpa föräldrar,
lärare och personal i vård och
omsorg att stödja en positiv
utveckling hos dem de ansva
rar för.
– Jag var så inne i det jag
hade lärt mig om vad samspe
let mellan barn och föräldrar
betyder och hur det kan för
bättras och praktiserade det
på min lille son. Jag försökte
vara uppmärksam på hur jag
betedde mig, vilken reaktion
det fick hos Johannes och hur
hans gensvar kunde förändras
om jag ändrade på mig först.
Marte meometoden har an
vänts i Sverige sedan 1990talet. Den arbetades fram i Ne
derländerna av Maria Aarts

och bygger på att det finns ett
naturligt och optimalt sätt att
kommunicera med och stödja
barn och även vuxna i olika
utvecklingsfaser.
– Jag gick handledarkursen
som genomfördes av Gry
ningen, som redan då fram
gångsrikt arbetade med Marte
Meometoden inom barn- och
ungdomspsykiatrin i Karlsko
ga.
Sedan dess har Jessica använt
sig av metoden i sitt arbete på
familjecentralen Killevippen
i Laxå där hon arbetar sedan
2011.
– Tidigt stöd är viktigt och
det är fantastiskt att se hur
samspelet kan ändras mellan
föräldrar och barn om man
gör mamma och pappa upp
märksamma på hur de kom

municerar med sin son eller
dotter.
Vanliga problem som för
äldrar hör av sig om är mat
vägran, barn som skriker
mycket, barn som inte vill
göra läxor eller tonåringar
som gör revolt.
– Tillsammans kan vi reda
ut och förbättra situationen
genom samtal. Ibland kan ett
tillfälle räcka, eller så behöver
vi träffas flera gånger.
Att vara förälder innebär många
utmaningar. Att sätta gränser
är en. Ibland är det lättare att
vika undan än att sätta emot.
Men barn behöver ramar och
det vilar på förälderns ansvar
att kunna ta konflikter och stå
emot barnets ilska.
– Jag har sagt i en förskole
klass att om du inte kan sätta
VÅRT LAXÅ #2/2015

Jörgen ny ekonomichef
Jessica Gunnarsson, förskolepedagog och Marte meovägledare, får
pelargoner och föräldrar att växa.

’’

Det räcker
med att tänka
tanken: Jag
behöver prata
med någon.

Jörgen Petersén är ekonomioch kvalitetschef i Laxå kom
mun sedan den 28 september.
Han kommer närmast från
Karlstads kommun där han
under fyra år var ekonomichef
för de tekniska förvaltning
arna miljö, stadsbyggnad, tek
nik- och fastighet.
Innan dess arbetade han i
Karlskoga kommun i ett flertal
år som ekonomichef för olika
förvaltningar samt budgetchef
i kommunen.
– Det ska bli mycket spän
nande att jobba centralt i en
kommun och få ett övergri

Familjecentralen – ditt stöd
som förälder! För mammor,
pappor och barn mellan 0 och
18 år. Ring: 0584 – 882 50.

förälder

VÅRT LAXÅ #2/2015

Jörgen Petersén är ny ekonomi- och
kvalitetschef i Laxå kommun.

Fler bostäder
i Laxå till 2020

FAKTA

gränser när barnet är 6 år, hur
ska du då kunna säga stopp
när han eller hon är 15? Det
handlar helt enkelt om föräld
raskap, att vara steget före och
läsa sitt barn.
Familjecentralen i Laxå är
en mötesplats för blivande
mammor och pappor och för
äldrar med barn i åldern 0–18
år
– Vi har utvidgat åldrarna,
tidigare tog vi endast emot
föräldrar med barn mellan
0 och 6 år, nu vill vi erbjuda
samma stöd i upp till att bar
net blir myndigt.
Tröskeln är låg till familje
centralen, poängterar Jessica
Gunnarsson. Det räcker med
att tänka tanken: Jag behöver
prata med någon utomstående
om det här. Då lyfter man på
luren och ringer!

pande ansvar för hela ekono
min, säger Jörgen Petersén.
– Det ska också bli intressant
att ta del av hur kommuner kan
utveckla samarbetet med andra
som Laxå gör med sina grannar.
För min del ser jag fram emot
att bidra till en positiv utveck
ling i kommunen när det gäl
ler ekonomin och kvaliteten på
verksamheten.
På fritiden ägnar sig gärna
Jörgen Petersén åt musik. Han
har en gitarrduo tillsammans
med sin sambo Jessica Anders
son och ger konserter på olika
tillställningar.

20 till 30 nya lägenheter
finns med i planerna för
Laxåhems bostadsbestånd
fram till 2020.

Fredrik Aversten på OK Q:8 lockade
Clear Car till Laxå.

Testa bilen i Laxå

➜ Andra veckan i december
öppnar en bilbesiktning i Laxå.
Företaget Clear Car startar
verksamhet i OK Q8:s före det
ta verkstadslokal. Det är OK:s
platschef Fredrik Aversten som
upplåtit det lediga utrymmet
för Laxås första bilprovning.
– Vi tyckte att det passade
bra eftersom upptagningsom
rådet runt Laxå är stort och att
de flesta åker flera mil för att få
sin bil testad. Nu kan det ske
på hemmaplan.
Clear Car har bilprovning
på 75 orter runt om i landet
och redan nu kan den som vill
beställa tid för att besikta sin
bil i Laxå göra detta på www.
clearcar.se.

Vårt Laxå berättade i förra
numret att ombyggnation
planeras av några vindar och
även av den gula magasins
byggnaden bakom Laxåhems
kontor på Casselgatan 6.
Nu kan de planerna kom
pletteras med ett annat pro
jekt, husen på von Boijgatan
12 där Linnéans förskola låg
tidigare. Här finns beredskap
för att återskapa 7–8 lägen
heter vilket innebär en snab
bare produktion.
Under 2016 kan igångsätt
ning av ombyggnationen ske
där.
En annan fastighet som också

lätt kan återtas som bostäder
är vandrarhemmet på Linné
gatan 2. Där finns potential
för 10–12 lägenheter.

Gula magasinet på Casselgatan 6.

– Vi lägger in dessa om
byggnationer i vår planering,
säger Mattias Looström, vd
på Laxåhem och Laxå Kom
munfastigheter.
– Om de genomförs och i
vilken ordning beror på even
tuellt andra uppdrag som vår
ägare kommunen kan se som
mer angelägna. Vi anpassar
oss efter omständig
heterna,
fortsätter han.
Under 2015 har en ny lägen
het iordningsställts, på Post
gatan.
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FRÅGAN
Hur klarar du
mörka november?
Margareta
Jakobsson,
Sannerud,
Tived:
– Jag accepte
rar mörkret.
Samtidigt njuter jag av att
planerade, trevliga aktivi
teter. Nu pågår till exempel
körsång som varvas med
arbete. Jag uppskattar att
se andra människor vara
i  gång med sina sysslor ännu
en höst.
Barbro
Widén, Laxå:
– Hösten har
fina färger, men
november är
den dystraste
månaden. Jag försöker leva
i nuet och älskar att mysa
i soffan under fällen med
tända ljus och en god kopp
te!
Sigrid
Löfquist,
Laxå:
– Jag tar mig
ut! Jag stänger
inte in mig,
det är viktigt! Jag försöker
vara med där det händer
saker och är med i två körer,
Laxåkören och Bodarne
kören.
Joni
Makkonen,
Laxå:
– För mig pas
serar november
obemärkt. Jag
jobbar på som vanligt på
Karl Hedin. Värst är okto
ber, tycker jag. Det är då
sommaren är borta för gott.
Pekka
Makkonen,
Laxå:
– Det är en bra
månad! Jag är
född i novem
ber och gillar hösten. Jag
låtsas som om det är som
mar i varje fall, eftersom jag
helst går i kortbyxor utom i
januari och februari.

Marlies och Hein de Kort kan lägga en bra säsong på
Camping Tiveden bakom sig, bästa hittills under deras
fem år som ägare.

Med blåbär i lasten är Mariam Brandtönies och Thomas
Stolcis redo att åka hem till Karlsruhe efter tre dagar på
Camping Tiveden.

Bra år för campingen
trots regnig sommar
Mariam Brandtönies och
Thomas Stolcis från Karls
ruhe i Tyskland tänker
återvända till Camping
Tiveden. Här finns det mer
att utforska än vad de hun
nit med under tre dagar.
– Vi har plockat blåbär och
vandrat lite på lederna. Vis
telsen här har varit en trevlig
upplevelse, inte minst för det
vänliga mottagandet och ser
vicen på campingen. Men vi
märker att vi haft för lite tid.
Ett gott betyg för ägarna
Marlies och Hein de Kort från
två av säsongens 17  000 gäster!

Marlies och Hein de Kort kan
se tillbaka på en bra säsong.
Trots dåligt väder i juli har
gästerna strömmat till.
– Vi försöker att bjuda på
bra service, kvalitet och fram
förallt ett personligt bemötan
de till vår gäster, säger Hein.
Gästerna bor ju faktiskt på vår
bakgård och känns därför som
våra personliga gäster. Cam
ping Tiveden har 75 platser
och 12 stugor för uthyrning
och under högsäsongen är det
för det mesta bra beläggning,
oavsett väder.
– Förutom att erbjuda god
service, kvalitet och få gäster

na att känna sig som hemma
är knepet bakom att öka an
talet besökare att försöka för
länga högsäsongen.
Campingen är öppen från den

1 april till 30 september, i år
har gästerna dröjt sig kvar in i
september.
– Många upptäcker att det
finns bär och svamp att plocka
i skogarna! Och nationalparken
lockar många besökare hit.
Bland campingens gäster
finns förutom svenskar, tyskar,
holländare och engelsmän.
Även besökare från USA, Aus
tralien och Spanien hittar hit.

Blommande centrum
➜ Var ska vi vara?
Den frågan ställde sig Marie
Johansson och Malin Bjärvall
som bestämt sig för att öppna
egen blomsterbutik sedan
Trädgår’n i Laxå de arbetat på
skulle läggas ner.
– Mellan systembolaget och
apoteket vid torget, förstås, be
slutade vi oss för, säger Marie
Johansson.
– Ett perfekt läge! Vi vill att
centrum ska leva.
Blomsterbutiken Blommor
& Ting öppnade i slutet av sep
tember och fylldes av säsong
ens växter: cyklamen, flamingo

Marie Johansson och Malin Bjärvall satsade på blomsteraffär vid torget.

och krysantemum. Det får rum
ganska mycket blommor i lo
kalen på 169 kvadratmeter som

Marie och Malin inrett själva.
– Vi är florister, men nu är vi
snickare också!

