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Förord
Det är med glädje vi kan presentera en utvecklingsplan för orten Laxå, 
med tydliga ställningstaganden för hur vi tillsammans kan stärka och 
utveckla orten.

Detta dokument är en vision och en inriktning, som framöver måste 
följas upp med såväl handlingsplan som detaljplaner.

Genom att ta ett helhetsgrepp gällande utvecklingen av Laxå är 
förhoppningen att vi skapar ett långsiktigt, gemensamt och hållbart 
förhållningssätt till ortens framtid. Även om vi fortsättningsvis måste 
fördjupa oss i avgränsade utvecklingsprojekt, lagar och demokratiska 
beslut, så har vi en utgångspunkt och ett mål där varje delprojekt är 
ett steg framåt för hela orten.

Denna utvecklingsplan för Laxå har tagits fram av en grupp invånare 
tillsammans med kommunala tjänstepersoner. Utvecklingsplanen 
bygger, förutom på arbetsgruppens möten, på den enkät som fanns 
tillgänglig för allmänheten under slutet av 2021 och början på 2022. 
Enkäten genererade drygt 100 svar och tillsammans med enkät och 
intervjuer under projektet Livskvalitet i landet Laxå har vi fått ett tydligt 
och givande underlag från Laxås invånare. 

När förslaget antas i Laxå kommunfullmäktige startar också processen 
att förverkliga dess intentioner genom bland annat handlingsplan och 
detaljplanering. I det arbetet kommer invånare, både unga och äldre, 
att inbjudas för att vara en självklar del i kommunens framtida arbete för 
orten Laxå, vilket är en självklart positiv utveckling för hela Laxå kommun!

 Kommunstyrelsen
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Utgångspunkter

Invånare i tätorten: 3 203 personer (SCB 2020)

Medelålder kommunen: 47 år (SCB 2021)

Medelinkomst kommunen: 23 691 kr per månad (SCB 2020)

Medianpris villa tätorten senaste 12 månaderna: 975 000 kr (Hemnet augusti 2022)

SVERIGE
ÖREBRO LÄN
NÄRKE
LAXÅ KOMMUN
LAXÅ
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Laxå
Laxå ligger drygt 5 mil söder om Örebro. E 20 passerar genom Laxå 
vilket gjort orten till en välkänd rastplats med flera populära restauranger 
samt annan service till bilister. Genom Laxå går också Västra stambanan. 
Järnvägsstationen ligger mitt emellan Göteborg och Stockholm och 
tågstoppen är strategiskt viktiga för Laxås utveckling och hållbar 
arbetspendling. Med tåg tar det cirka 35 minuter till Skövde och 40 
minuter till Örebro.

Redan för 1000 år fanns här en omtalad rastplats vid Ramundeboda 
klosterruin där den gamla gränsen för Götars och Svears rike gick. 
Här låg också Ramundeboda kyrka innan den 1899 flyttades till Laxå. 
Anledningen till flytten var att Laxå hade börjat växa tack vare att 
järnvägen öppnades 1862. Innan dess dominerades trakten helt av 
Lassåna Bruk som startades redan 1643. 

Namnet Laxå kommer från den gamla benämningen Lassåna där Lass 
tros betyda vägbank eller liknande vid den plats där den gamla Eriksgatan 
passerade. Vägbanken vid ån med andra ord. Namnet Laxå har alltså 
inget med lax att göra utan en förändring med tiden från Lassåna via 
Lasså till dagens Laxå.

Under 1940-talet etablerades ESAB i Laxå vilket blev början på den 
avancerade tillverkningsindustrin  som än idag kännetecknar ortens 
näringsliv. Förutom ESAB är Laxå Special Vehicles, Stellana, Talent Plastics 
och FFAB Legopack större viktiga privata arbetsgivare och tillsammans 
med ett många mindre företag är möjligheterna till anställning goda. 
Kommunen är naturligtvis också en stor arbetsgivare i Laxå. 

Idag bor det cirka 3 200 personer i tätorten Laxå. Laxå är centralort i 
Laxå kommun och erbjuder en omfattande service som äldreboende, 
skola, flera livsmedelsbutiker, frisörer, blomsteraffär, kläder, färghandel, 
bygghandel med mera. Det finns också vårdcentral och folktandvård. 
Det strategiska läget vid E 20 har medfört att bland annat Dollarstore 
och etablerats här.

Naturen runt Laxå består till större delen av skog som brukas av Sveaskog. 
Omgivningen uppskattas av invånarna som har många olika möjligheter 
till promenader och annan motion. När det är snö finns det finna skidspår 
i anslutning till Klubbstugan. Sommartid badas det i Västra Laxsjöns och 
Borasjöns kommunalbad. Närheten till Tiveden uppskattas av många 
invånare. 
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Enkäter & intervjuer
Under november och december 2021 och till och med januari 2022 
fanns det möjlighet att svara på en enkät gällande Laxå och ortens 
utvecklingsmöjligheter. Drygt 100 svar inkom och nedan redovisas 
resultatet.

Enkätsvaren ger en indikation på hur Laxåborna mår och vilka förbättringar 
som kan vara lämpliga i det fortsatta utvecklingsarbetet. 

Enkäten besvarades av ungefär lika många kvinnor som män med en 
relativt bra åldersfördelning. Tillsammans med en enkät i skolan och 
cirka 200 djupintervjuer som genomfördes i projektet Livskvalitet i landet 
Laxå* har en bild framkommit om hur invånarna i Laxå trivs, vad man 
värdesätter och hur man sammantaget vill att orten ska utvecklas.  

Utveckling av Laxå

På frågan om vad som är det bästa med Laxå svarar en majoritet närhet 
till naturen. Många uttrycker också på olika sätt att det är enkelt att leva i 
Laxå och ordet närhet förkommer ofta i svaren. Det mesta man behöver 
finns i Laxå är ett vanligt svar.
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När det kommer till hur Laxå ska marknadsföras vill många lyfta de goda 
pendlingsmöjligheterna till större städer och ännu fler vill lyfta närhet 
till naturen. Tiveden och alla sjöar pekas ut som viktiga för orten Laxås 
attraktivitet.

När det kommer till trivsel är det tydligt att trygghet är viktigt för Laxåborna. 
En bra skola och affärer är också viktigt för trivseln.

Evenemang på Centrumtorget är uppskattat och Bodarneparken nämns 
av flera som en plats med potential. 

Många äldre lyfter fram marknära lägenheter som viktigt för att Laxå ska 
vara attraktivt för äldre. Även aktiviteter och en bra äldreomsorg nämns.

När det gäller att Laxå ska vara attraktivt för barn så är en bra skola 
viktigast. Många lyfter fram vikten av ett brett utbud av fritidsaktiviteter 
samt utveckling av lekplatser. För att Laxå ska vara attraktivt för 
ungdomar är det viktigt att det finns mycket att göra samt att det finns 
olika mötesplatser.

På enkätfrågan ”Vad skulle du göra om du fick fria händer att bestämma 
exakt hur Laxå ska se ut framöver?” är det flera som önskar ett café eller 
konditori och ett levande torg. Man vill satsa mer på skolan, några vill 
bygga ett badhus och andra vill bygga lägenheter. Upprustning av gator, 
belysning på cykelvägar och mer blommor är andra framtidssatsningar 
som flera vill göra.

*Projektet omfattade hela Laxå kommun men i denna utvecklingsplan har bara det 
som berört orten Laxå medtagits.

Din ålder?

Deltagare

16 år eller yngre 3 2,91 %

17-20 år 2 1,94 %

21-30 år 10 9,71 %

31-40 år 32 31,07 %

41-50 år 17 16,50 %

51-60 år 21 20,39 %

61-70 år 14 13,59 %

71-80 år 2 1,94 %

81-90 år 2 1,94 %

91 år eller äldre 0 0,00 %

Totalt 103

Medel 4,93

Median 5

Typ 4

1,94 %

1,94 %

13,59 %

20,39 %

16,50 %

31,07 %

9,71 %

1,94 %

2,91 %

16 år eller yngre 17-20 år 21-30 år
31-40 år 41-50 år 51-60 år
61-70 år 71-80 år 81-90 år
91 år eller äldre
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Hur stor del av dina dagligvaror, handlar du i Laxå?

Deltagare

0% 1 0,93 %

1-10% 6 5,56 %

11-20% 4 3,70 %

21-30% 5 4,63 %

31-40% 2 1,85 %

41-50% 6 5,56 %

51-60% 8 7,41 %

61-70% 4 3,70 %

71-80% 15 13,89 %

81-90% 30 27,78 %

91-100% 27 25,00 %

Totalt 108

Medel 8,44

Median 10

25 %

27,78 % 13,89 %

3,70 %

7,41 %

5,56 %

1,85 %

4,63 %

3,70 %

5,56 %

0,93 %

0% 1-10% 11-20% 21-30%
31-40% 41-50% 51-60% 61-70%
71-80% 81-90% 91-100%

Hur ofta åker du kollektivt med buss eller tåg?

Deltagare

Aldrig 53 48,18 %

Sällan 35 31,82 %

1-5 dagar per månad 14 12,73 %

6-10 dagar per månad 3 2,73 %

11-15 dagar per månad 0 0,00 %

16-20 dagar per månad 4 3,64 %

21 dagar eller mer per månad 1 0,91 %

Totalt 110

Medel 1,89

Median 2

Typ 1

0,91 %

3,64 %

2,73 %

12,73 %

31,82 %

48,18 %

Aldrig Sällan
1-5 dagar per månad 6-10 dagar per månad
11-15 dagar per månad 16-20 dagar per månad
21 dagar eller mer per månad
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Utvecklingsförslag

Huvudpunkter

1. Tågpendling

Vi ska verka för att fler tåg stannar i Laxå. Det innebär att fler kan 
arbetspendla till och från Laxå och det förbättrar möjligheterna att 
rekrytera till exempel lärare, ingenjörer och sjuksköterskor.

2. Närhet till naturen

Vi ska vårda och utveckla motionsspår, promenadstigar, vandringsleder 
och cykelleder. Vi ska vara rädda om den tätortsnära skogen.

3. Trivsel och service

Vi ska satsa på Centrumtorget och Bodarneparken; affärer, café, 
evenemang, aktiviteter, kultur, blommor, planteringar. 

4. Attraktiva bostäder

Vi ska verka för att byggföretag vill bygga marknära bostäder i Laxå. 
Ekobyn Saltängen är ett lämpligt område och vi ska också marknadsföra 
lediga villatomter.

5. Företagande och arbete

Det finns många företag i Laxå som vill satsa på orten. Om det går 
bra för företagen går det bra för Laxå. Ökad sysselsättning, fler flyttar 
in, skatteintäkterna ökar. Företagen har en mycket viktig roll för att 
utlandsfödda snabbare ska komma i arbete. Vi ska verka för ett gott 
företagsklimat samt uppmuntra fler att starta företag.

6. Skola och aktiviteter

Särskilt efterfrågat är mer aktiviteter för barn och unga. Tillgång till 
fritidsaktiviteter är viktiga för att barnfamiljer ska trivas. Vi ska satsa på 
skola och utbildning så att våra barn upplever trygghet och glädje samt 
får med sig goda kunskaper. Vi behöver förstärka utbildningskulturen så 
fler tar studenten och fler satsar på eftergymnasiala studier.
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1. Tågpendling 
Laxå är en järnvägsort. Det som är dagens Laxå började en gång när 
Västra stambanan byggdes och en station placeras här. Först då sköt 
utvecklingen i gång och Laxå började växa. Idag är vi beroende av att 
tågen stannar så att arbetspendlingen fungerar. Många bor i Laxå men 
arbetar på annan ort. Till Skövde tar det bara 35 minuter och till Örebro 
40 minuter.

Tågstoppen har, och kommer att ha, stor betydelse för 
kompetensförsörjningen. Många lärare, sjuksköterskor, ingenjörer, 
restaurangpersonal och andra yrkeskategorier pendlar in till Laxå. 

Nästan alla gymnasielever som bor i Laxå går på Alléskolan i Hallsberg 
och en fungerande tågpendling är ett måste. Länstrafiken, som ansvarar 
för kollektivtrafiken i länet, har dragit in bussen mellan Laxå och Hallsberg.

Tågpendling är en viktig del i klimatomställningen och kombinationen 
cykel & tåg kommer att ha stor betydelse framöver. Alla tågoperatörer 
tillåter inte cykel ombord, alternativt har begränsningar. 
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Alla arbetsplatser i Laxå ligger på gång- eller cykelavstånd från 
resecentrum. Och från alla bostäder i Laxå är det gång- eller cykelavstånd 
till resecentrum. Detta är en av våra absolut viktigaste konkurrensfördelar 
jämfört med andra platser. 

Trafikverket gör en storsatsning på Laxå med ombyggnad av bangården, 
nytt spår för snabbtåg, nya perronger samt gångbro. Arbetet planeras 
vara klart 2028.

Ställningstaganden:

· Verka för fler tågstopp då det är avgörande för kompetensförsörjningen  

· Verka för att tågtider är anpassade till arbetspendling

· Verka för att tågtider är anpassade till skolpendling

· Förbättra förutsättningarna för att kombinera cykel- och tågpendling
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2.Närhet till naturen
Laxåborna värdesätter närheten till naturen. 
Många boende har tillgång till naturen direkt från 
altandörren. I enkäter och intervjuer framkommer 
det gång på gång att skog och naturområden runt 
Laxå är viktiga för Laxåborna. Särskilt framhålls 
Klubbstugan som en viktig plats med uppskattade 
spår och leder.

Att kunna röra sig i naturen är en viktig del i 
förbättrad folkhälsa och i Laxå är möjligheterna 
stora då skogen finns på kort promenadavstånd. 
Laxå är helt omgivet av skog. 

Sveaskog som är den i särklass största 
skogsägaren i kommun tar stor hänsyn vid 
brukande av den tätortsnära skogen. Laxå 
kommun äger skogen i direkt anslutning till de 
flesta bostäderna i tätorten. Skogen runt tätorten 
fyller också en viktig funktion för den biologiska 
mångfalden. 

Ställningstaganden

• Motionsspåren vid Klubbstugan är viktiga för 
Laxåborna

• Få fler att cykla till och från Röfors längs gamla 
banvallen

• Märka ut cykelvägar och cykelleder på en karta 
så att fler använder      cykel i stället för bil

• Cykelvägen till Ramundeboda Klosterruin och 
kommunalbadet vid Borasjön ska underhållas

• Vandringsleder och promenadstigar i naturen 
ska hållas öppna och synliggöras

• Lundinspåret behöver få en upprustning

• Skog runt tätorten ska bevaras och brukas 
återhållsamt
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3.Trivsel och service
Många Laxåbor värdesätter trivselarrangemang på Centrumtorget. 
En viktig del i trivseln är det fina utbudet av dagligvaror i Laxå. Många 
uppger att här finns allt man behöver. Och det är enkelt att handla när allt 
finns så nära. Uppskattat är att det också finns frisörer, blomsterhandel 
och klädbutik och systembolag på Centrumtorget. Många önskar ett café 
eller konditori.

Invånarna i Laxå känner inte lika stor trygghet som i övriga orter. Detta 
behöver vi tillsammans ta tag i och tänkbara lösningar kan vara att verka 
för minskad ensamhet, ökad satsning på integration och arbete samt ett 
rikt kultur- och föreningsliv.

Många önskar att Bodarneparken utvecklas till en mötesplats för alla. Se 
också Skola och Aktiviteter.

En viktig mötesplats, och som bidrar till trivsel, är biblioteket. Här finns 
också Laxå konsthall med många intressanta utställningar. Bion på 
Bergfästet är viktig för trivseln.
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Hur ensam upplever du att du är?

Deltagare

1 45 28,13 %

2 22 13,75 %

3 24 15,00 %

4 14 8,75 %

5 16 10,00 %

6 9 5,63 %

7 14 8,75 %

8 5 3,13 %

9 3 1,88 %

10 8 5,00 %

Totalt 160

Medel 3,73

Median 3

Typ 1

5,00 %

1,88 %

3,13 %

8,75 %

5,63 %

10,00 %

8,75 %
15,00 %

13,75 %

28,13 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hur trygg känner du dig i Laxå?

Deltagare

1 3 1,89 %

2 8 5,03 %

3 13 8,18 %

4 17 10,69 %

5 21 13,21 %

6 20 12,58 %

7 22 13,84 %

8 25 15,72 %

9 20 12,58 %

10 10 6,29 %

Totalt 159

Medel 6,19

Median 6

Typ 8

6,29 %

12,58 %

15,72 %

13,84 % 12,58 %

13,21 %

10,69 %

8,18 %

5,03 %1,89 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ställningstaganden

· Arrangemang på Centrumtorget är viktiga för trivseln

· Ett café på Centrumtorget är önskvärt

· Bodarneparken ska utvecklas till en trevlig mötesplats för alla

· Vi ska verka för ökad trygghet och minskad ensamhet
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4. Attraktiva bostäder
Flerbostadshus med lägenheter är koncentrerat till centrala Laxå med närhet 
till Centrumtorget samt på Von Boijområdet. Äldre personer efterfrågar 
generellt en marknära lägenhet med uteplats eller balkong i söderläge. 
Barnfamiljer efterfrågar ofta större lägenheter, vilket är en bristvara.

När det kommunala bostadsbolaget AB Laxåhem renoverar lägenheter 
och uppgraderar standarden hyrs dessa ut snabbt, trots den högre hyran.

Det finns ett fåtal bostadsrättslägenheter. De flesta invånare bor i villa eller 
radhus i områden som till exempel Oxhagen, Nyhammaren och Saltängen.

På Saltängen finns ett detaljplanerat område, Ekobyn Saltängen, där det 
finns potential att tillskapa attraktivt boende i mindre flerbostadshus med 
möjlighet till ”egen täppa”. 

Det finns ett 15-tal villatomter till salu i Oxhagen samt ett antal så kallade 
lucktomter runt om i Laxå. 

En fördel med Laxå är närheten till arbete, service, förskola, aktiviteter, 
vårdcentral med mera. Det är gång- och cykelavstånd till all service, 
oavsett var i Laxå bostaden finns. En annan attraktiv fördel är det 
korta avståndet till järnvägsstationen, vilket är attraktivt för skol- och 
arbetspendling. Många villägare samt boende i Von Boijområdet har 
nära till skogen. För de flesta är det bara att öppna altandörr

Ställningstagande:

· Verka för marknära lägenheter på området Ekobyn Saltängen

· Positiv inställning till nya marknäraa flerbostadshus med bostadsrätter

· Marknadsföra lediga villatomter i Laxå

· Laxåhem ska fortsätta renovera lägenhetsbeståndet

Förslag: Foto odling/trädgård/spade i jord etc
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5.Företagande och arbete
Näringslivet i Laxå domineras av avancerad tillverkningsindustri där 
en stor del av det som tillverkas går på export. ESAB tillverkar större 
svetsutrustningar som bland annat används för tillverkning av snabbtåg 
i Kina och bränsletankar till NASAs rymdraketer. Laxå Special Vehicles 
utvecklar och tillverkar specialfordon med Scanias lastbilschassin som bas. 
Stellana tillverkar hjul till truckar som ska klara tuffa miljöer och stora vikter. 
Talent Plastics tillverkar plastdetaljer, många av produkterna levereras till 
bilindustrin. FFAB Legopack tillverkar och fyller kemtekniska produkter. 
Förutom ovan nämnda företag finns det ett flertal mellanstora företag 
inom avancerad tillverkning. De tillverkande företagen i Laxå var tidiga 
med att använda industrirobotar och både AFRY och Robotcenter är ett 
bra stöd lokalt. Sammantaget så är den avancerade tillverkningsindustrin 
bred och stark i Laxå men ett litet orosmoln är kompetensförsörjningen.

Kommunen är största arbetsgivare i Laxå och de flesta jobbar inom skola, 
vård och omsorg. Också här är kompetensförsörjningen en utmaning.

Ett betydande antal personer arbetar inom besöksnäringen längs E 20. 
I snitt passerar mellan 11 000 och 12 000 fordon rondellen varje dygn. 
Många uppskattar möjligheten att äta, handla och tanka. Det finns utrymme 
för att komplettera med fler restauranger samt laddstationer för elfordon. 
Dollarstore, Colorama, Coop, Sjöboden, Linne & Lump, Karl Hedin och 
bilhandlarna är en bra grund för att locka fler företag att etablera sig på de 
attraktiva företagstomter vid E 20 som kommunen äger.

Runt Centrumtorget kan laxåborna hitta det mesta. Det finns en 
livsmedelsbutik med många anställda, en frisör, en blomsteraffär, ett 
systembolag, ett apotek och en modebutik. Som många invånare framfört 
så saknas det ett café.

Det är arbetstillfällena som är grunden i Laxås möjligheter att växa.
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Ställningstaganden:

· Marknadsföra lediga jobb i Laxå vilket också bidrar till inflyttning

· Tillsammans ska vi jobba med kompetensförsörjningen

· Marknadsföra E20-tomterna så att fler företag etableras och nya     
  arbetstillfällen skapas

· Ett levande Centrumtorg med butiker och annan service
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6.Skola och aktiviteter
Saltängsskolan har cirka 100 elever, från förskoleklass till och med årskurs 
3. Närheten till naturen gör att skolan förlägger olika aktiviteter utomhus. 
Centralskolan har drygt 300 elever, från årskurs 4 till och med årskurs 
9. På området finns också särskolan. I anslutning till Centralskolan finns 
Laxåhallen och Ramundervallen samt Midsommarberget. 

Forskning visar på att det finns ett samband mellan vårdnadshavares 
utbildningsnivå och barnens skolresultat i grundskolan. Vårdnadshavares 
utbildningsnivå påverkar också andelen som läser vidare på högskola 
och universitet. Skolan verkar för att ge alla barn samma möjligheter till 
kunskap och utveckling, men skolan klara inte detta på egen hand. Skolan 
och vårdnadshavare behöver tillsammans utveckla vårdnadshavares 
engagemang i sina barns skolgång.

Vi ska tillsammans ge alla barn en bra start i livet och det börjar redan 
i förskolan. Familjecentralen har också en viktig roll som stöd för barn, 
ungdomar och vårdnadshavare.

Laxå kommun har satsat på säkra gång- och cykelvägar till och från 
skolan. Det gör också att fler barn kommer i rörelse vilket bidrar till bättre 
skolresultat och förbättrad hälsa. 



20

I enkäten och i intervjuer efterfrågas mer aktiviteter trots att det finns 
många aktiva föreningar med ett varierat utbud. Det kan därför finnas 
behov av att föreningarna får möjlighet att marknadsföra sig bättre.

Ställningstagande

· Tillsammans skapar vi en trygg och kunskapsinriktad skola 

· Vi ska stimulera barnen till mer rörelse 

· Vi ska fortsätta skapa förutsättningar att fler kan gå och cykla till skolan

· Bättre synliggöra föreningslivets utbud av aktiviteter

· Kulturens hus ska utvecklas till en mötesplats för alla åldrar och med   
  brett utbud av aktiviteter
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Konsekvenser
Vilka effekter får vi?
Utvecklingsplanen visar på ett långsiktigt behov av 
gemensamt arbetet för att förbättra och utveckla orten. 
Invånare, företagare, och föreningar och kommunen kan 
tillsammans förverkliga planens olika ställningstaganden. 
Samverkan behöver också med regionala och nationella 
aktörer. 

De ställningstaganden som görs får konsekvenser och 
bör belysas.

Tågpendling

Utvecklingsplanen förslag gällande tågpendling kommer, 
när de förverkligas, att förbättra Laxås möjligheter att växa 
med fler invånare och därmed få ett större skatteunderlag. 
Vidare kommer det ha en positiv påverkan på klimatet 
då fler åker tåg i stället för bil. Positivt är också att 
möjligheterna att lyckas med kompetensförsörjningen 
kraftigt förbättras med fler tågstopp.

För att lyckas med fler tågstopp i Laxå krävs att staten 
och Trafikverket tillsammans ökar kapaciteten på Västra 
stambanan. Tågoperatörerna är positiva till att köra fler tåg.

Närhet till naturen

Utvecklingsplanen tar fasta på Laxåbornas intresse 
för naturen. En satsning på motionsspår och leder för 
vandring och cykling kommer att positivt att påverka 
folkhälsan. Genom att vara rädda om den tätortsnära 
skogen och inte i onödan ta bort så kallat sly eller hugga 
ner träd kommer den biologiska mångfalden att gynnas. 
Även upplevelsen att bo naturnära kommer att stärkas 
om den omgivande skogen bevaras.

Synsättet att bevara den tätortsnära skogen kräver 
förståelse från invånarna så konsekvenserna kan bli 
att alla inte kan sätta upp solcellspaneler eller att vissa 
uteplatser kan komma att skuggas, helt eller delvis.
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Trivsel och service

Utvecklingsplanens ställningstagande visar att handeln på Centrumtorget är 
viktig för både trivsel och service. Centrumtorget fyller en viktig praktisk funktion 
för att underlätta Laxåbornas vardag och behov av dagligvaror. Konsekvenser att 
Centrumtorgets utbud av service minst bevaras, och gärna utvecklas, är att det 
påverkar trivseln och kanske också den upplevda tryggheten. Konsekvensen av 
ett levande torg där människor möts och växlar några ord med varandra har stor 
trivselpåverkan. 

Bodarneparken har potential att utvecklas och redan när detta skrivs, och som en 
följd av enkäter och intervjuer, har ett arbete påbörjats. Konsekvensen av detta är 
att kanske parkeringsplatsen behöver ses över och återvinningsstationen få en 
annan placering. Även trafiksituationen behöver utredas då fler människor kommer 
att röra sig i Bodarneparken. Andra konsekvenser av en utvecklad Bodarnepark för 
alla åldrar är att den påverkar trivsel, trygghet och folkhälsa positivt och motverkar 
ensamhet.

En satsning på Centrumtorget och Bodarneparken som en ett gemensamt koncept 
kan komma att få positiva konsekvenser i form av fler kulturarrangemang.

Attraktiva bostäder

Utvecklingsplanen vill verka för att fler bostäder tillskapas. Konsekvensen blir att 
flyttkedjor skapas då äldre flyttar från villan till en bekväm ny lägenhet, en barnfamilj 
kan flytta in i villan ungdomar kan få sin första lägenhet. En annan positiv konsekvens 
av att attraktiva bostäder tillskapas är att fler som idag arbetspendlar in till Laxå 
och kommunen kan besluta sig för att bosätta sig här och därmed bidra till ett ökat 
skatteunderlag.

Genom att förtäta samhället kan fler få närhet till både natur och service. En annan 
positiv konsekvens av förtätning är att ännu fler kan cykla till service, skola och tåget 
med mer. Detta påverkar Laxås attraktionskraft och inflyttningspotential positivt då 
det för många idag inte är självklart att ha en bil. I Laxå går det att klara sig utan bil.
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Företagande och arbete

De ställningstaganden som görs i utvecklingsplanen utgår från att 
många Laxåbor ser och förstår sambandet mellan företagande, arbete 
och skatteunderlag. Konsekvensen av ett framgångsrikt arbete med 
företagsklimat och tillskapande av arbetstillfällen är de kanske viktigaste 
bidragen till att Laxå kommer att utvecklas och frodas.

Negativa konsekvenser kan uppstå då fler fordon ska åka in på 
Von Boijområdets handelsplats. Detta bör särskilt utredas så att 
störningar minimeras. Vidare behöver en säker skolväg tillskapas över 
Midsommarberget så att barn och ungdomar in går eller cyklar på 
Revirvägen.

Konsekvenserna av ett brett och livskraftigt näringsliv är att det skapar 
förutsättningar för fler utlandsfödda att komma i arbete och få en egen 
försörjning.

Skola och aktiviteter

Utvecklingsplanens ställningstaganden för skola och aktiviteter kommer 
att kunna bidra till flera positiva konsekvenser. Ju fler som klarar behörighet 
till gymnasiet desto jämlikare samhälle, alla barn ges lika förutsättningar 
till ett bra liv. Det innebär till exempel också att kommunens kostnader för 
extra läsår efter årskurs nio minskar. 

Om det befintliga utbudet av aktiviteter bättre synliggörs och fler 
aktiviteter tillkommer minskar det utflyttning och ryktet om Laxå som en 
bra plats för barnfamiljer sprids.

Den kanske viktigaste konsekvensen av en bra skola och brett kvalitativt 
aktivitetsutbud är att det positivt påverkar barnens psykiska och fysiska 
hälsa. Och bidrar till minskad ensamhet och skapar trygghet.

En utmaning är att vinna förståelse hos vårdnadshavare för rollen att ge 
stöd till sina barn när det gäller läxläsning med mera. Skolan klarar inte 
sitt så kallade kompensatoriska uppdrag om inte vårdnadshavarna bidrar.

Till sist

Det kommer att krävas tid, pengar, tålamod och engagemang för att leva 
upp till utvecklingsplanens förslag och ställningstaganden. Laxå kommun 
har en viktig roll i detta arbete men kan inte klara det utan engagemang 
från invånare, föreningar och företagare. Om vi tillsammans hjälps åt kan 
vi klara att förverkliga utvecklingsplanen.
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