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FÖRORD
Vi är glada och stolta att kunna presentera detta förslag 
till utvecklingsplan för Hasselfors, med en mycket 
tydlig strategi för utvecklingen av en av våra viktigaste 
orter i kommunen. 

Detta dokument är en vision och en inriktning, som 
framöver kommer följas upp med en genomförandeplan 
där det tydligt framgår hur och när visionen ska 
genomföras.

Målet med denna process har varit att ta ett helhetsgrepp 
för utvecklingen av Hasselfors med förhoppningen 
att vi skapar ett långsiktigt, gemensamt och hållbart 
förhållningssätt till ortens framtid. Även om vi 
fortsättningsvis måste fördjupa oss i avgränsade 
utvecklingsprojekt och juridiska dokument så har vi en 
utgångspunkt och ett mål där varje delprojekt är ett steg 
framåt för hela orten.

Denna utvecklingsplan för Hasselfors har tagits fram 
av en grupp kommunala tjänstemän, företagare och 
invånare från Hasselfors. Förslaget bygger, förutom 
på arbetsgruppens möten, på den enkät som fanns 
tillgänglig för allmänheten under hösten 2017. Enkäten 
genererade 178 svar, vilket gett ett mycket gott underlag 
för denna utvecklingsplan.

När förslaget antas i Laxå kommunfullmäktige startar 
också processen att förverkliga dess intentioner genom 
bl.a. handlingsplan och detaljplanering. Inom de 
processerna så har man fortsatt också möjlighet att 
påverka vårt framtida Hasselfors. 

Bo Rudolfsson
Kommunalråd, Laxå kommun
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Pernilla Reinholdsson  Anna Alvarsson Reinholdsson
Erika Lindgren  Titti Dalenius
Tobias Jansson  Harry Lundin
Hans Traav  Caroline Selvin
Andreas Gustafsson  Jonas Fintling  
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HISTORIK
Hasselfors (forsen mellan sjöarna Toften och Teen) i norra 
delen av Laxå kommun har en mycket lång och innehållsrik 
brukstradition med anor från 1600-talet. Det hela började 
redan 1671 när lagmannen och landshövdingen av Finland 
får privilegium att starta smide i Hasselfors. Här startade en 
bruksepok som skulle visa sig bli både lång och framgångsrik.

I mitten av 1800-talet byggs en tackjärnshytta och man blir 
nu självförsörjande på råvaran till smidet. I slutet på detta 
sekel uppförs även en såg för att förädla den råvara som denna 
högproduktiva skogsmark erbjuder. 1859 låter Fabian de Geer 
uppföra en av landets första torvfabriker i Porla, följt av ytterligare 
en i Stockås, i södra delen av den väldiga Skagershultmossen. 
Ytterligare en verksamhet har nu startat – torvindustrin har 
fötts. Vid sekelskiftet byggdes även brukets lantbruk ut och blev 
också en viktig del av brukets totala verksamhet. Under tidigt 
1900-tal läggs dock järnhanteringen ned och brukets verksamhet 
koncentreras mera på skogsbruk och torvhantering

Under 1970 – 80 stärker Hasselfors Bruk sin ställning genom 
uppköp av andra företag i andra branscher. 1995 händer plötsligt 
det som ingen Hasselforsbo kunde tänka sig ske, Assi Domän 
köper hela Hasselforskoncernen. Denna historiska händelse 
innebär att flera hundra års brukstradition går i ”graven” och 
medför en stor förändring för brukssamhället Hasselfors. Vem 
skulle nu ta hand om det rika kultur- och miljöarv som byggts upp 
under århundraden? Flera mycket kulturintressanta värden finns 
som det är angeläget att bevara, t ex Hasselfors gamla kyrka från 
1600-talet, bruksmuseum, sockenmagasin, smedja, Lillängens 
naturpark och hela bruksområdet.

Hasselforsborna insåg dock snabbt den nya situationens allvar och 
redan 1996 bildades Hasselfors byalag. Målsättningen är att vara 
en samlande kraft för orten, att gemensamt värna om natur och 
kultur och att verka för ett levande samhälle. Idag är Hasselfors en 
levande idyll som vi hoppas att ännu fler ska hitta till i och med 
vårt arbete med denna utvecklingsplan 
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H U V U D P U N K T E R

EN UTBYGGD OCH BÄTTRE FÖRSKOLA
Förskolan bör byggas ut och ges förutsättningar 
för utveckling och förbättringar. En god 
förskoleverksamhet är viktigt för ortens 
attraktivitet

VILLAIDYLLEN HASSELFORS
Hasselfors ska marknadsföras och stärkas som en 
villaidyll med närhet till naturen och villasamhällets 
trygghet och gemenskap.

UTVECKLADE MÖTESPLATSER
Hasselgården ska utvecklas genom en 
modernisering av inventarier och ytskikt. Vi 
hoppas även tillskapa flera andra mötesplatser.

HASSELFORSPENGEN
Vi vet att det finns starka ideella krafter i 
Hasselfors som skulle kunna uträtta underverk 
med rätt uppbackning. Genom Hasselforspengen 
kan bidrag ges till åtgärder som förbättrar och 
stärker orten.

UTVECKLAD NATURTURISM
Hasselfors värde med sin direkta koppling till 
naturen ska stärkas genom att lyfta Hasselfors 
som en plats för naturturism. Förutsättningar 
ska ges på såväl orten som genom kommunens 
marknadsföring.

NYA BOSTÄDER
Det finns en potential till att bygga och utveckla 
nya bostäder i Hasselfors. Dels för de som är lite 
äldre och dels i anslutning till attraktiva lägen.
Kanske kan hyr-köp modellen vara värd att testa

BÄTTRE SKÖTSEL
För att stärka bilden av en villaidyll bör 
kommunägdmark och allmänna ytor skötas 
bättre.
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Dessa punkter är de viktigaste åtgärderna vi kommit fram till i arbetet med 
att utveckla Hasselfors. På våra möten har dessa punkter ofta orsakat livliga 
diskussioner och många förslag. Tanken är även att man bara ska behöva läsa 
denna sida för att utläsa arbetsgruppens förslag till utvecklingsplan.
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UTBYGGD FÖRSKOLA
”Det viktigaste vi har på orten”

STÄLLNINGSTAGANDE
• Att bygga ut förskolan för att göra plats för fler barn 

• Att vi verkar för att förskolan i Hasselfors ska få ännu bättre 
möjlighet att utföra sin pedagogiska verksamhet. 

• Att vi ser till att inte förstöra eller exploatera grönytor som 
används flitigt av verksamheten.

När man frågor Hasselforsbor vad som är viktigast på orten är det 
många som nämner just förskolan som det som håller Hasselfors 
levande och har bidragit till att många familjer har hittat hit.

Förskolan är inte bara viktigt genom sin pedagogiska verksamhet, 
det är även en av de viktigaste mötesplatserna som finns i Hasselfors. 
Kring förskolan träffas vuxna och barn och knyter kontakter. 
Kontakter som skapar gemenskap i samhället.

Genom att många förstått Hasselfors värde som en trygg villaidyll har 
flertalet nya barnfamiljer lockats till orten, vilket gett underlag till en 
utveckling av förskolan.

Hasselfors förskole- och fritidshemslokaler är idag dimensionerade 
för 25 barn. Idag är 20 barn inskrivna i förskolan och 5 inom 
fritidsverksamheten. Lokalernas begränsningar ger tyvärr en negativ 
effekt när en utökad mängd familjer söker sig till orten, eftersom 
inte alla barn kan erbjudas plats inom Hasselfors förskole- och 
fritidsverksamhet. Eftersom tillskottet av barn dock är posivit för 
orten i helhet är det viktigt att kommunen anpassar lokalerna och 
verksamheten för att kunna erbjuda plats till alla som önskar.

En utbyggnad av lokalerna skulle innebära att verksamheten får 
möjlighet att anpassas med rum för material och för aktiviteter som är 
riktade till de äldre barnen samt att gemensamt utrymme för måltider 
kunde tillskapas i befintliga lokaler.
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STÄLLNINGSTAGANDE

• Att tillsammans sprida Hasselfors som varumärke som symboliserar villaidyll, 
trygghet,barnvänlighet och vacker natur. 

• Att vi ska bli så bra på att marknadsföra Hasselfors att vi hamnar som första 
resultat vid sökningar på ortens namn. 

• Att kommunen tillsammans med företagare och privatpersoner ska bli bättre på 
att marknadsföra Hasselfors.
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VILLAIDYLLEN HASSELFORS
Alla platser har ett varumärke, vare sig det är eftersträvat eller inte. Platsvarumärket 
skapas och ägs av oss alla som bor och verkar på platsen. Vi kan påverka hur vårt 
platsvarumärke uppfattas genom att gemensamt kommunicera platsen och vilka vi är på 
ett tydligt, konsekvent och trovärdigt sätt – och framförallt genom att se till att hålla vad 
vi lovar.

Vare sig du arbetar på Setra Hasselfors sågverk, driver verksamhet eller arbetar ideellt i 
någon av Hasselfors alla föreningar så är du med och bygger detta varumärke. 

Hasselfors som varumärke ska bidra till att skapa en igenkänning som ortens samtliga 
aktörer kan samlas kring – oavsett om det handlar om att locka turister, besökare, 
invånare, medarbetare eller nya etableringar.

Platsvarumärket och tillhörande visuell identitet kan användas av alla aktörer i 
Hasselfors när de vill kommunicera sin tillhörighet till platsen och bidra till att stärka 
Hasselfors som en plats att besöka, bo och verka på. 

Att bygga platsvarumärket Hasselfors ska ses som ett långsiktigt arbete som är beroende 
av samverkan. Samverkande aktörer kan tillsammans skapa en hög attraktionskraft 
genom att ha en gemensam marknadsföring och en enkel början vore att samarbeta 
genom att länka till varandras hemsidor för att hjälpa varandra.

Hasselfors är inte längre en bruksort. ca 90 personer jobbar på sågverket och de flesta 
jobbar på en annan ort och t o m i en annan kommun. Hasselfors är kanske södra Närkes 
trevligaste villasamhälle! Det ska vi göra känt, både inom och utanför kommunen. Det är 
en perfekt ort för barnfamiljen att låta sina barn växa upp i. 

Vi ser Hasselfors platsvarumärke som en bild av en villaidyll 
för såväl äldre som barnfamiljer. Närheten till naturen och 
tryggheten i ortens storlek ger ett värde vi vill förmdela. 

Även de verksamheter som bedrivs på orten ingår i den 
attraktiva småskaligheten och möjligheten att arbeta och 
verka lokalt är en del av platsvarumärktet för Hasselfors.att 
marknadsföra Hasselfors.
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Flera av de enkätförslag på hur Hasselfors skulle kunna förbättras, 
tog upp samlingspunkter som fik, restaurang och aktivitetslokaler, för 
såväl äldre som yngre. Den typen av verksamheter är av stor vikt att 
lokalisera i ett centralt läge. 

Hasselfors har en struktur på orten där det egentligen inte finns en na-
turlig samlingspunkt utan strukturen i sig är avlång tack vare sjöarna, 
vilket skapar stora avstånd mellan norra och södra delarna.

En plats att vidarutveckla som mötesplats i Hasselfors är Hasselgården 
där det redan idag finns en hel del aktiviteter och ett brinnande enga-
gemang. Vi tror att denna fysiska mötesplats går att utveckla till något 
ännu mer. En viktig del i detta är att kunna få till ett ordentligt kök och 
även bra teknik och en schysstare finish på hela lokalen.

Vi vill satsa ordentligt på en mötesplats på Nygatan, vi skulle vilja 
anordna en ”multiarena” på den gamla fotbollsplanen där familjen ska 
kunna hänga med bra sittplatser, utegym lekplats och goda möjligheter 
att förtära en medtagen picnic.

Vi skulle även vilja iordningsställa ”Kärlekskullen” med ordentlig 
grillplats och sittplatser då det är ett väldigt vackert utflyktsmål.

MÖTESPLATSER

STÄLLNINGSTAGANDE

• Att verka för att tillskapa fler mötesplatser. 

• Att investera i Hasselgården så det går att arrangera både större evenemang och 
mindre tillställningar. Ett första steg är nytt kök och ny teknik. 

• Att investera i en ”multiarena” på Nygatan där vi ska se till att alla generationer 
på ett bra sätt kan mötas och umgås.
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Vi tror att de som vet bäst vad orten behöver är de som själva bor på 
orten. Även om avstånden är korta mellan beslutsfattare och invånare 
i en så liten kommun som vår så tror vi mycket på att nyttja den lokala 
kompetensen och viljan. 

Därför vill vi inrätta en ”Hasselforspeng” som helt enkelt ska kunna 
användas lokalt av invånarna för att göra Hasselfors till en ännu mer 
attraktiv ort att bo på och stärka invånardemokratin på orten.

Tanken är att det ska fungera som en pengapåse för orten för att på ett 
enkelt sätt kunna göra köp som inte är långsiktiga investeringar men 
ändå är viktiga för orten. Exempel på åtgärder kan vara planteringar, 
vindskydd, grillplats, anordna evenemang eller andra tillställningar.

SÅHÄR SÖKER DU PENGAR
Skriv ett mail till kommun@laxa.se.
Ange ärende ”Hasselforspengen”
Beskriv åtgärden som avses utföras och en väldigt enkel och överskådlig 
kalkyl på vad detta kommer att kosta.

Vi tror att vi i o m detta har gjort ansökningsprocessen så enkelt som det 
bara går och att vi får in många ansökningar.

Det viktiga är att åtgärden som skall utföras skall gynna så många som 
möjligt och inte en privatperson eller ett särintresse utan gärna något 
som gagnar hela samhället eller en majoritet.

HASSELFORSPENGEN
För de som bor på orten vet bäst!

STÄLLNINGSTAGANDE 

• Att vi ska avsätta en viss summa pengar varje år som finns tillgänglig att ansöka 
för olika lokala initiativ i Hasselfors. 

• Pengarna möjliggör för eldsjälar och ideella krafter att få ekonomisk stöttning för 
att genomföra aktiviteter och bedriva förbättringsarbete på orten.
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Hasselfors är vackert beläget mellan sjöarna Toften och Teen med rika 
möjligheter till både natur- och kulturupplevelser.
 
Badplatser, fiske, vandringsleder, en levande landsbygd och en väl 
bevarad bruksmiljö finns att utforska. Gör ett besök på Hasselfors 
Bruksmuseum och ta del av Hasselfors Bruks verksamhet under nästan 
400 år. 

Mitt i byn står Skagershults vackra kyrka, byggd 1896 efter ritningar 
av arkitekt Ferdinand Boberg, som räknas som en av Sveriges främsta 
arkitekter.

En liten träkyrka, med utsikt över sjön Teen, omgiven av beteshagar 
och i bakgrunden Bålby vackra herrgård och sjöpark. Lillängen, ett 
vackert naturområde invid sjön Teen, bjuder på fina promenadstigar. På 
våren täcks marken av blåsippor och vitsippor. Här hittar du Sveriges 
nordligaste vilda bokskog mitt i byn. Utsiktstornet vid Olstorp, med 
utsikt över Skagershultsmossen, lockar också till besök.

Har du tur får du även se en skymt av de skygga kronhjortarna som 
betar på fälten kring Bålby Herrgård.

Vill du uppleva storslagen orörd natur, följ vandringslederna utmed 
Skagershultsmossen öster om Hasselfors eller Stora Rankemossen väster 
om Toften.

UTVECKLAD NATURTURISM
Vi är mer än bara en bostadsort

STÄLLNINGSTAGANDE
• Att utveckla möjligheterna för entreprenörer inom naturturism att etablera sig i 

Hasselfors.
• Vi ska marknadsföra och tillgängliggöra allt naturen har att erbjuda här i 

Hasselfors. Det ska inte undgå någon vilken fantastisk natur Hasselfors har. 
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SKÖTSEL
Hur prioriterar vi rätt?

Välvårdade utemiljöer bidrar till att skapa trygghet och en stolthet hos 
medborgarna, detta fungerar givetvis precis omvänt då den inte sköts.
 
Städning, lövhantering, tillsyn m.m. har också trafiksäkerhets- och 
tillgänglighetsaspekter som är rent funktionella anledningar till att ha en 
god skötsel.

Grönytor delas ofta upp i on-stage och off-stage, där on-stage betyder 
att det är ytor med hög exponeringsgrad mot medborgarna och att de 
flitigt används. Off-stage är ytor som egentligen är mer skötta ur ett 
funktionellt syfte och har inte så mycket att göra med utsmyckning eller 
försköning av platsen.

Vi avser peka ut tydligare var våra on-stage ytor är som är väldigt 
viktiga för att Hasselfors ska kännas tryggt och snyggt för besökare och 
de som bor på orten.

Generellt sett så brukar man säga att 70-80% av den skötsel som utförs 
läggs på off-stage-områden, alltså grönytor i utkanten av samhällen 
som inte egentligen fyller någon större funktion, dessa borde vi kunna 
låta bli och istället lägga större fokus på ytor som är viktigare för 
Hasselforsborna.

STÄLLNINGSTAGANDE
• Att peka ut de viktigaste park och grönytorna i Hasselfors
• Att skapa en tydlig skötselplan för dessa ytor.
• Att peka ut ytor där vi avser att inte bedriva någon fortsatt skötsel
• Att varje år göra en besiktning av Hasselfors tillsammans med invånare och 

näringsidkare för att identifiera vilka förbättringsåtgärder som krävs gällande 
skötsel och underhåll.
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BOSTÄDER 
Förstärk villaidyllen

Hasselfors har ett relativt utbyggt och 
sammanhållet trafiknät där gatorna hänger ihop 
och inte skapar onödigt många återvändsplatser. 
Byggnationen följer en tydlig struktur i många 
avseenden och ger ett sammanhållet intryck av 
orten.

Vid fortsatt utbyggnad av såväl trafiknät som 
bostäder och verksamheter, är det av stor vikt att 
fortsätta jobba på den sammanhållna strukturen. 
Vi vill samla orten kring gemensamma gator 
som skapar ett jämt trafikflöde och byggnationen 
skapar trevliga gaturum. Genom att bygga vid 
befintliga gator, inom befintlig bebyggelsestruktur 
och med en skala som anpassas till orten 
sammansvetsar vi Hasselfors allt mer.

Hasselfors bedöms inte vara en utbyggnadort där 
en stor del nybyggnation förväntas påbörjas inom 
en snart framtid. Det viktigaste för att behålla och 
stärka Hasselfors blir istället att se till att sköta 
befintliga byggnader, tomter och vägar. 

Privata tomter tas om hand av fastighetsägaren 
och det bör vara självklart att alla Hasselforsbor 
vill bidra till att skapa en attraktiv, trevlig och 
välmående ort. 

Även för gemensamma ytor ansvar 
fastighetsägaren, men det är inom dessa ytor det 
kan vara lämpligt att föra en diskussion om hur 
vi vill att orten sköts i helhet. Laxå kommun, 
tillsammans med övriga fastighetsägare till viktiga 
ytor i Hasselfors bör varje år genomföra en typ av 
besiktning av orten för att skapa en skötselplan 
som känns både aktuell och kan följas upp.

För att utveckla bostadsmarknaden i Hasselfors, 
och ge möjlighet till både nyinflytt och 
flyttkjedjor, ska möjligheten till såkallade 
hyr-köp-bostäder undersökas inom en snar 
framtid. Hyr-köp innebär att det kommunala 
bostadsbolaget bygger och äger bostaden och 
hyresgästen hyr lägenheten under en period 
för att sedan ha möjlighet att köpa den. Önskar 
hyresgästen köpa loss lägenheten görs det till det 
förutbestämt uppgjorda priset. Avstår hyresgästen 
köperbjudandet fortsätter denna istället att hyra 
bostaden.

Konceptet ger hyresgästen valfrihet och utrymme 
om till exempel familjeförhållanden skulle ändras. 
Hyrköp ger också möjlighet att lära känna sitt 
område och prova på en ny boendeform innan ett 
köpbeslut tas.

STÄLLNINGSTAGANDE 

• Att verka för att nybyggnation lokaliseras till befintliga gatunät och nyttjar 
lucktomer på orten. Och att dessa tydligt marknadsförs så intressenter har enkelt 
att se vad som erbjuds. 

• Att möjligheten för kommunen att bygga bostäder för konceptet hyr-köp 
undersöks.

• Att underhåll av fastigheter i Hasselfors ska hålla en hög basstandard.
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