


Visionen är vårt långsiktiga mål, vår drömbild av hur platsen Laxå ska uppfattas 2030.
Alla som bor och verkar i Laxå kommun äger visionen och den ger oss livskraft.
Tillsammans bygger vi steg för steg en ännu attraktivare plats.

“En välmående plats med hög trivselfaktor,     
stark sammanhållning och öppenhet mot omvärlden”



FINNS:
● Närhet ● Prisvärda bostäder ● Goda pendlingsmöjligheter ● Framåtanda
● Järnvägsstation (Västra stambanan, Värmlandsbanan, Kinnekullebanan)
● Företagsamhet ● E20 (går rakt igenom kommunen) ● Eldsjälar
● Tiveden och Tivedens nationalpark ● Vänlighet ● Skog (80% av landytan består av skog) 
● Sandstränder och rent vatten ● Tillhör en stor arbetsmarknadsregion
● Människor som hälsar på varandra och ler ● Gränsbygd ● Trygghet ● Bra fiskesjöar
● Intressant historia ● Cykelavstånd ● Lugn

FINNS INTE:
Parkeringsautomater ● Trängsel ● Rusningstrafik

SNABBFAKTA:
Kommunen består av de mindre orterna Finnerödja, 
Hasselfors, Röfors och Sannerud samt huvudorten Laxå.
Vi är cirka 5700 invånare.



EN BRA START I LIVET
Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn, oavsett förutsättningar, 
en bra start i livet. Skolan har en mycket viktig roll i det arbetet 
och vi behöver ständigt utveckla skolverksamheten. En rimlig 
lägstanivå är att vara bland dom bästa i länet när det gäller 
både meritvärden i årskurs 9 och andelen ungdomar som klarar 
behörighet till gymnasium. 

VAD BRINNER DU FÖR?
Laxå kommun har, trots sin litenhet, ett stort antal föreningar. Det 
beror nog på att det i vår kommun finns ovanligt många eldsjälar 
som verkligen brinner för sitt intresse. Variationen är stor och här 
är några exempel; 

Kultur ● Motor ● Ridning ● Fotboll ● Hembygd ● Musik ● 
Gymnastik ● Hundar ● Bio ● Bordtennis ● Jakt ● Modelljärnväg ● 
Cykel ● Orientering ● Skytte ● Trädgård ● Bildning ● Sportfiske ● 
Bågskytte ● Konst

Det invånarna uppskattar mest är Tiveden med sin trolska natur, 
väldiga klippblock och rena klara sjöar med långa sandstränder. 
Större delen av Tivedens nationalpark ligger i vår kommun.



FÖRST I SVERIGE. IGEN.
2011 blev Laxå kommun landets första miljödiplomerade kommun. 

Den 22 mars 2017 beslutade kommunfullmäktige, som första kommun i Sverige, 
att utropa hela kommunen till ekoturismområde 

och det döptes till Tiveden Ekoturismområde.



HANDEL & SERVICE
Laxå kommuns roll är att leverera god offentlig service till alla som bor och verkar här och 
efter bästa förmåga stötta alla eldsjälar och entreprenörer. Kommunen har också en viktig 
uppgift i att skapa förutsättningar för platsens utveckling och företagens tillväxt.

PS Det öppnar nya verksamheter löpande så listan är troligen inte komplett. 

Apotek
Asiatisk restaurang
Arbetsförmedling
Arborist
Bank
Barnkläder
Begagnade möbler
Begravningsentre-
prenörer
Bemanningsföretag
Bensinstationer
Bilbesiktning
Bilbyggare
Bilförsäljning
Billackering
Bilverkstäder
Bio
Blommor
Biljardsalong
Bowling
Burger King
Butiken på landet
Bygghandel

Byggföretag
Byggkonsult
Båtförsäljning
Café
Colorama 
Cykeluthyrning
Damkläder
Dataservice
Deklarationsservice
Dollarstore
Däckverkstad
Elektriker
Fastighetsmäklare
Festarrangör
Fiskeutrustning
Folktandvård
Fotvård
Frisörer
Garnaffär
Glasmästeri
Golvläggare
Grävföretag
Gym

Halkbana
Herrkläder
Hunddagis
ICA
Kanotuthyrning
Kebab
Kinakrog
Kiosker
Konservator
Konsthanverk
Lanthandel
Larmföretag
Loppis
Massage
MC-försäljning
MC-service
Målare
Naturguider
Netto
Orientalisk livs
Pizzerior 
Plåtslagare
Presentbutik

Pysselbutik
Restauranger
Rörmokare
Paintball
Postombud
Second hand
Skobutik
Skorstensservice
Snus-outlet
Solelsinstallatör
Spelbutik
Sprängare
Subway
Systembolag
Studieförbund
Städföretag
Taxi
Trädgårdsföretag
Veterinär
Vårdcentral



ARBETA & PENDLA
Laxå kommun är en del i en stor arbetsmarknadsregion. Västra stambanan går genom vår 
kommun och järnvägsstationen i Laxå har många dagliga tågavgångar. Tåg, länsbussar och att 
E20 går genom kommunen gör att vi har goda pendlingsmöjligheter. Många bor därför i Laxå 
kommun men arbetar i Hallsberg, Askersund, Degerfors, Kumla och Örebro. Eftersom vi har 
ett spännande och diversifierat näringsliv med många arbetsmöjligheter sker också en stor 
inpendling till Laxå. Den omfattande bredbandsutbyggnaden gör att många på landsbygden kan 
kombinera distansarbete med att bo på landet.

Företagsklimatet har stadigt förbättrats och 2017 kom vi på plats 55 i konkurrens med Sveriges 
290 kommuner i Svenskt Näringslivs undersökning av näringslivsklimatet.

Näringslivet kännetecknas av avancerad tillverkningsindustri, handel, logistik och besöksnäring. 
Stora arbetsgivare är Laxå kommun, ESAB (svetsautomation), Laxå Special Vehicles (Scanialastbilar), 
Stellana (industrihjul) och Setra (sågverk). 

”Det tar bara drygt 30 minuter till och från Örebro.”



Laxå är en trevlig liten kommun med små orter och byar omgivna av 
skogar och sjöar. Här finns Tiveden med en välbesökt nationalpark och 
Sveriges sydligaste vildmark. Men bara 30 minuter bort finns Örebro med 
dynamisk arbetsmarknad, universitet, flygplats och storstadens utbud. 

Alla som bor och verkar i Laxå kommun idag, och i morgon, ska ha det 
bra och må bra. En trygg och trivsam plats för hela livet, från de första 
stapplande stegen ända till ålderns höst. En kreativ plats där idéerna 
får flöda och eldsjälar & entreprenörer får verksamheter att frodas. En 
välmående plats som också lockar andra att flytta hit.

Tillsammans utvecklar vi en positiv Laxå-anda som inkluderar alla som 
bor och verkar här. Andan omfattar alla våra orter: Hasselfors, Laxå, 
Röfors, Finnerödja, Sannerud och hela landsbygden. Med en stark 
sammanhållning tar vi oss lättare an utmaningar och vi gläds tillsammans 
vid framgång. En för alla, alla för en.

Vi har varit, är och kommer att vara en gränsbygd. Så vi är vana att hälsa 
resenärer, besökare, turister och inflyttare välkomna och vi möter dem 
med gästfrihet, öppenhet och nyfikenhet. Främlingar blir till vänner. 

Laxå kommun ska vara en inkluderande och välkomnande plats med 
utrymme för alla och där alla blir sedda.

laxa.se


