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En stor andel av eleverna 
som kommer från Central-
skolan i Laxå till gymnasiet 
på Alléskolan i Hallsberg 
har jämförelsevis bättre 
kunskaper än elever från 
andra högstadier i Syd-
närke. Om det vittnar flera 
lärare som Vårt Laxå talat 
med. 

– De har bra förkunskaper, sä
ger Anders Holm, ämnes lärare 
i matematik på Sydnärkes ut
bildningsförbund. Jag har ingen 
specifik statistik, men det är en 
känsla jag har. Jag tror att de får 
en bra undervisning i skolorna i 
Laxå och därmed en god grund 
att stå på för vidare studier. 
Laxågänget gör bra ifrån sig 
och det är positivt!

Även andra 
ämneslärare 
på Alléskolan 
vittnar om 
samma sak. 

– Ja, elever
na som kom
mer från Laxå 
är bra, säger 
Eva Jansson, lärare i engelska 
och svenska. Jag tycker att de 
är väl förberedda och har med 
sig de grundkunskaper man 

ska ha. De sköter studierna 
väl!

För ämnesläraren i spanska, 
Euridys Engström, är erfaren
heten densamma.

– Jag möter ju elever från alla 
skolor i Sydnärke och de från 
Laxå är jämförelsevis väl före
beredda för vidare studier på 
gymnasiet, de har bra studie
vana och bra grundkunskaper.

Det är inte bara lärarna som 
noterar det utan även Laxå
elevernas klasskamrater. 

Euridys Engström tror att 
Laxåelevernas kvalitéer delvis 
kan bero på en stabilitet i lä
rarkåren, med erfarna, behö
riga lärare och få inhoppande 
vikarier, vilket också ger kon
tinuitet i undervisningen.

Åke och Inga på Tiveds
gården, Lisa och Fanny i 
  klass 6 i Saltängsskolan, 

Edvin och Lukas på Killevip
pen. Du kan läsa om dem i det 
här numret av Vårt Laxå.

De är alla beroende av att 
den kommunala servicen 
fungerar, äldreboendet, sko
lan, förskolan. Vi kan vara 
stolta över en bra verksamhet 
där de äldre trivs, hemtjänsten 
fungerar och skolan noterar 
framgångar. Vi kan vara stolta 
över våra elever i sexan som 
alla blir godkända i de natio
nella proven. Bäst i landet!

Vi kan vara glada över att 
den minskande befolknings
trenden brutits, för första 
gången på flera decennier!

Nu säkrar vi framtiden i vår 
kommun. Kommunstyrelsen 
ställer sig bakom Laxå 2020 
som innebär kraftfulla, struk
turella förändringar för att 
fortsätta vårt arbete med att 
komma tillrätta med ekono
min. Om sex år ska vi tillsam
mans ha skapat en ekonomi 
som är hållbar. Kommunche
fen Harry Lundin redogör för 
planerna på sidorna 3–5.  

Topp 100 i före tagsranking 
är ett annat mål för Laxå 
kommun. Vi arbetar 
mot ett företags
klimat som ska 
ge oss en posi
tion bland de 
100 bästa 
i landet 
2020.
Tillsam
mans 
ska vi ro 
det här 
i hamn 
och vi vill 
gärna ha 
dina synpunk
ter och 
förslag!

LEDARE
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Vår t LaxåFörstasidesbilden:
Lärarnas matematiklyft 
ger Laxåeleverna ny 
inspiration att lära sig 
räkna. Problemen är 
roligare att arbeta med 
och intresset för matten 
spirar som blommorna 
på våren. Här jobbar 
Lisa Msoffe, klass 6 i 
Saltängens skola på 
rutpapperet.

Eleverna i årskurs 6 i Laxå 
fick alla godkänt i ämnena 
svenska, engelska och 
matematik i de nationella 
proven läsåret 2013!  
Det framgår i databasen 
Kommuners kvalitet i kort-
het, KKiK.

Endast två kommuner i landet 
fick det resultatet. Jämte Laxå 
lyckades sexorna i Danderyds 
kommun lika bra. Måttet vi
sar andelen elever som upp
nått skolverkets fastställda 
kravnivåer.

– Vi är stolta över det här! 
säger Margaretha Zetterlund, 
skolchef. Nu jobbar vi för att 
detta följs av lika goda resul
tat kommande år och i alla 
årskurser!

Laxå kommun bedriver ett sys
tematiskt kvalitetsarbete för 
att alla elever ska få möjlighet 
till goda studieresultat. Insat
ser som görs är bland annat 
att skolan deltar i mattelyftet, 
satsar på förstalärare, arbetar 
med lärarens professionella 
utveckling, gör systematiska 

uppföljningar, utvärderar, 
analyserar och vidtar förbätt
ringsåtgärder.

Hemligheten bakom ett gott 
resultat hos eleverna är att lä
raren har rätt kompetens för 
ämnena han eller hon under
visar i.

– Dessutom ska lärarna få 
möjlighet till pedagogiska 
samtal för utbyte av erfaren
heter med kollegor och skol
ledare och ges möjlighet att 
använda den nya tekniken i 
sin undervisning, säger Mar
garetha Zetterlund.

Laxås sexor bäst i landet

Elever har gott rykte i Hallsberg



Stora förändringar krävs 
för att Laxå kommun ska 
få en hållbar ekonomi och 
verksamhet. Därför har 
kommunstyrelse beslutat 
att starta projektet Laxå 
2020. Bakgrunden är att 
kostnaderna för kommu-
nens verksamhet måste 
minska med 21 miljoner 
kronor.

–  För att klara det krävs kraft
fulla och strukturella föränd
ringar, säger Harry Lundin, 
kommunchef. 

Många små 
kommuner i 
Sverige käm
par med en 
minskad be
folkning och 
Laxå kommun 
är en av de 
kommuner som tappat flest in
vånare. Antalet boende är helt 
avgörande för en kommuns in
täkter och därför har kommu
nen haft allt svårare att klara en 
ekonomi i balans trots en rad 
sparinsatser genom åren. Nu 
måste krafttag till för att få en 
hållbar ekonomi.

–  Om vi inte vågar ta eller 
klarar av att genomföra de 

tuffa beslut vi har framför oss 
försämras äldreomsorg och 
skolresultat. Samtidigt har vi 
inte pengar till de satsningar vi 
behöver för att Laxå ska vara 
en attraktiv kommun att bo 
och leva i. Då flyttar fler från 
Laxå och ekonomin försämras 
ytterligare. 

Det är svårt att ställa om en 
kommunverksamhet när det 
ekonomiska utrymmet suc
cessivt minskar. Den klassiska 
osthyvelsprincipen fungerar 
till en viss punkt, sen blir det 
ohållbart om sparkraven fort
sätter. Till slut sitter man med 
en struktur som är ineffektiv 
och alltför dyr. 

– De tuffa beslut och föränd
ringar som genomförts och är 
på gång att genomföras kom
mer inte att räcka till. Detta är 
bakgrunden till projektet Laxå 
2020. Vi måste satsa framåt! 
säger Harry Lundin.

Många upplever att Laxå kom
mun befinner sig i en brytpunkt. 
De senaste årens många nega
tiva besked byts mot positiva. 
Kommunen ökar befolkningen 
för första gången på decennier, 
verksamheter öppnar runt E  20 

och delar av skolan visar resul
tat som ligger i topp i Sverige. 

–  Låt oss ta vara på denna 
känsla och bygga vidare mot 

en kommunal verksamhet i 
ekonomisk balans så kommer 
vi få medel och muskler att 
möta framtiden!
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Harry Lundin.

Killevippens familjecentral är en kommunal verksamhet som drivs i sam-
arbete med landstinget och kyrkan. Här kan blivande föräldrar träffas 
och få stöd. Öppen förskola för barn mellan 0 och 6 år.

LAXÅ 2020

➜

Så ska framtiden säkras

Projektet genomförs i tre 
steg under år 2014. Att 
det är ett valår är snarare 
positivt än tvärtom. Det är 
viktigt att väljarna får in-
sikt om de förutsättningar 
som gäller och kan välja 
att rösta på det parti som 
man tycker har de bästa 
lösningarna!

Steg 1 i projektet är redan av
slutat. Här tog kommunens 
ekonomer tillsammans med 
verksamhetscheferna fram 
en nulägesbeskrivning och en 
prognos för förutsättningarna 
år 2020. 

Steg 2 har precis startat och 
innebär att förslag till föränd
ringar tas fram som leder till en 

hållbar ekonomi och verksam
het till år 2020. Alla stenar ska 
lyftas på och inget är i detta 
skede ”heligt”. Arbetet med att 
ta fram förslag bedrivs brett i 
kommunverksamheterna och 
bra förslag från kommuninne
vånare och företagare välkom
nas. Förenklat kan man säga att 
kommunens politiker och tjäns
temän tillsammans med invå

narna ska ”bygga en kommun” 
utifrån de ekonomiska förut
sättningarna framöver. Allt ska 
vara klart den sista augusti.

Steg 3 innebär att förslagen 
sammanställs och presenteras. 
Sammanställningen är ett un
derlag för politiska beslut efter 
valet.

Projekt Laxå 2020 – i tre steg
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En kommunal verksamhet omfattar livets alla områden, från de små barnen            på familjecentralen till de äldre på hemmet. På bilden ovan till vänster besöker Lisa Karlberg öppna förskolan på Killevippen med sönerna Edvin, 2 år 
och Lukas, 7 månader. Kunskapens hus är kommunens kompetens- och ut-             vecklingscentrum och på Tivedsgården möts de boende för en trivsam fikastund med tårta. Unden är kommuninvånarnas rekreationsplats nummer 
ett och på Saltängens skola gnuggar läraren Ellinor Berntsson in mattekun-             skaperna hos Matilda Sjöberg och Klara Pettersson. En välkänd Laxåsymbol: de hoppande laxarna i torgfontänen av Angelica Knothe.

Helt avgörande för Laxå 
kommuns framtida ekono-
miska förutsättningar är 
hur mycket befolkningen 
minskar ytterligare. 

Prognosen visar på att antalet 
invånare fortsätter att minska. 
Dock inte alls i samma ut
sträckning som befarades så 
sent som för något år sedan. 
Enligt prognosen blir antalet 
boende i kommunen knappt 

200 personer färre år 2020 
jämfört med i dag. Däremot 
ökar antalet äldre vilket gör 
att fler blir i behov av äldre
omsorg.

Laxå kommun är en av två 
kommuner i landet med nega
tivt eget kapital. För en god 
ekonomisk hushållning bör 
kommunen ha ett överskott 
på cirka 2 procent. Det gör att 
kommunen kan betala av sto

Vad är dyrt i Laxå kom-
mun? Vad är billigt?  
Är det för många chefer? 
Hur många lärare är det 
per elev? Är de som bor på 
äldreboendena nöjda?  
Hur är skolresultaten?  
Hur är kommunens ekonomi? 

I en nulägesbeskrivning har 
kommunens ekonomer och 

verksamhetschefer tagit fram 
en rad jämförande och beskri
vande nyckeltal som berättar 
om kommunens verksamhet 
2012.

Tabellen nedan visar exem
pel på nyckeltal. Alla upp
gifter jämförs med rikssnitt, 
andra jämförbara kommuner 
och billigaste/sämsta och dy
raste/bästa kommunen: 

LAXÅ 2020

Så här ser 
det ut nu

... och det här    krävs fram till år 2020

Skatteintäkter: 40 197 kr/inv (jämförbara 38 695 kr, 
rikssnitt 37 828 kr)

Antal chefer: 17 st

Antal anställda/chef: 24,35 (rikssnitt 19,8)

Soliditet (eget kapital jämfört 
med tillgångar):

Negativt (som enda kommunkoncern 
i landet)

Kostnad per förskolebarn 
(antal 196 st):

116 972 kr (jämförbara kommuner 
135 403 kr, rikssnitt 123 079 kr)

Kostnad per grundskoleelev 
(antal 441 st):

109 846 (jämförbara kommuner  
101 362 kr, rikssnitt 96 691 kr)

Lärartäthet förskola: 6 barn/pedagog (Jämförbara  
kommuner 4,9, rikssnitt 5,4)

Kostnad äldreomsorg: 14 083 kr/inv (jämförbara kommuner 
14 424 kr/inv)

Andel nöjda brukare: 84% (jämförbara 81%, rikssnitt 80%)

Kostnad hemtjänst per 
brukare:

141 000 kr/år (jämförbara 142 000 kr/år,  
billigaste 49 000 kr/år).

Andel nöjda med hemtjänst: 95% (rikssnitt 88%)

Kostnad räddningstjänst: 1 240 kr/inv (jämförbara 843 kr/inv, 
billigaste 282 kr/inv).

Utredningen ger en blandad 
bild. Delar av kommunens 
verksamhet har låga kostna
der jämfört med andra kom
muner, medan andra är dyra 
i jämförelse. Kostnadsnivån 
kan också spegla kommunens 
ambitionsnivå. Samtidigt visar 
siffrorna att Laxå kommun 

har intäkter som kan ge en 
bra verksamhet, bara den får 
ut mer per satsad krona. Det 
finns en potential att minska 
kostnader och att bli effekti
vare.

Kommunstyrelsen ställer sig 
bakom innehåll och slutsatser 
i utredningen.
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... och det här    krävs fram till år 2020
ra lån och på sikt även minska 
våra räntekostnader och sam
tidigt möta en framtida högre 
ränta.

Beräkningarna enligt prog
nosen visar att kostnaderna 
måste minska med drygt 21 
miljoner kronor till år 2020 
och omräknat till 2014 års 
prisnivå. Det är pengar som 
ska tas från en budget på to
talt circa 286 miljoner kronor. 

– De förändringar vi ser 
framför oss kommer att bli 
stora och kännbara, säger 
Harry Lundin. Kommunens 
verksamhet kommer inte att 
se ut som den gör i dag. Sam
tidigt är det viktigt att fundera 
och diskutera över vilka alter
nativ vi har. Det finns andra 
kommuner som tagit tuffa 
beslut och som i dag har god 
ekonomi och en bra verksam
het och som kan satsa framåt 

på ett helt annat sätt än vad 
som varit möjligt utan de åt
gärder och besparingar som 
gjorts. 

– Men det krävs politiskt 
mod att ta tuffa beslut. Sam
tidigt är det viktigt att kunna 
förklara varför besluten fattas 
och att de sätts in i ett sam
manhang. Det är en viktig or
sak till att vi vill informera om 
projekt Laxå 2020.

FAKTA

 Många som läser Vårt Laxå 
har både ett engagemang och 
en kunskap om kommunens 
verksamheter. Berätta om dina 
förslag till förändringar! 

 Gå in på kommunens 
hemsida (www.laxa.se) och 
klicka på länken Laxå 2020 på 
förstasidan. Där finner du dels 
dokumentet med nuläges-
beskrivning och prognos och 
dels en möjlighet att skicka in 
förslag på förändringar och 
synpunkter på projektet. 

Kom med  
synpunkter  
och förslag!



Nu har barnen på förskolan Salt
ängen i Laxå bevis på att de job
bar för en hållbar miljö. Den 1 
april kunde de hissa Grön flagg 
över sitt arbete med närmiljön, 
livsstilen och hälsan och vatt
net. Det är de tre mål som de 
arbetat med under 1,5 års tid.

– Alla barn mellan 1 och 
5 år har deltagit, säger Ma
lin Leppimaa, förskollärare. 
Vi har anpassat arbetet efter 
barnens utvecklingsnivå och 
förmåga och jobbat efter den 
metod för miljöarbete som 
Håll Sverige Rent tagit fram 
och som även är förknippade 
med läroplansmålen.

Förskolan Saltängen är för
sta förskolan med Grön flagg 

i Laxå kommun, men flera 
arbetar med temat som Has

selfors, Finnerödja, Tived och 
Linnéan i Laxå.

Mattias Looström ny 
vd för Laxåhem AB

Mattias 
Looström är ny 
vd för Laxåhem 
AB och Laxå 
Kommunfastig
heter AB. Han 
kommer från 
det kommu
nala fastighets
bolaget Öbo 
i Örebro där 
han varit anställd sedan 1995, 
sedan 2005 som distriktchef 
med ansvar för olika bostads
områden.

– Det ska bli spännande att 
arbeta i Laxå. Jag ser fram 
emot att vara med och utveckla 
fastighetsbolagen och Laxå 
som ort, säger han.

Vad gör man på ett cock-
tailparty? Vad betyder 
mingla? Och snittar, vad är 
det?

Läraren Carina Rickard läser 
ett avsnitt ur engelsmannen 
Philip Pullmans Guldkompas
sen, en bok i fantasygenren. 
I bänkarna följer eleverna i 
klass 8 A i Centralskolan be
rättelsen i egna böcker. 

En del sitter bara och lyss
nar till historien om flickan 
Lyra som har hela universum i 
sina händer. Nu ska hon gå på 
cocktailparty och då dyker en 
sådan tillställnings olika inslag 
upp.

– Jag har använt böcker i 
stället för ordinarie läromedel i 
några år nu, säger Carina Rick
ard. Högläsningen är viktig för 
den gemensamma läsupplevel
sen. Vi börjar alltid med att jag 
läser, efter ett tag tar den elev 
som vill över och så går stafett
pinnen genom klassen. 

Efter läsningen tar eleverna 
upp olika saker som händer i 
texten. Det kan vara ordför
ståelse, grammatik, ordklas
ser, satsdelar. Ibland dyker det 
upp en företeelse eller hän
delse i boken som passar att 
diskutera i klassen. 

– Vi arbetar med uppgifter 
som förekommer i en ordi
narie kursbok och studiebok, 
olika texttyper, olika typer av 
läsförståelse, ytförståelse, att 
svara på direkta frågor, att 
läsa mellan raderna, att svara 
på frågor som inte direkt står i 
texten men som man kan för
stå ändå utifrån egna erfaren
heter och kunskaper.

Boken är alltså alltid central 
när kunskaperna i svenska ska 
fördjupas på Carina Rickard 
lektioner. Och erfarenheten 
visar att eleverna lär sig lika 
mycket på det viset som med 
en mer konventionell under
visningsmetod.
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Flaggan är vår! Pedagogerna Maud Svanberg och Malin Leppimaa och 
förskolan Saltängens barn visar stolta den gröna flagga som de nu kan 
hissa över sitt dagis.

Emma Fagergren läser boken 
Beowulf för att skriva en recen-
sion om den.

Läraren Carina Rickard på Central-
skolan använder böcker i stället 
för konventionella läromedel i 
undervisningen i svenska. 

Mattias  
Looström.

Ny organisation  
på Laxå Värme

Nytt år innebär ny organi
sation inom LaxåVärme AB 
som levererar fjärrvärme till 
hushållen i Laxå kommun.

Mats Gustafsson, som arbe
tat som drifttekniker i bolaget 
sedan 1997, får det övergri
pande praktiska och tekniska 
ansvaret för verksamheten. 
Tjänsten som verkställande 
direktör köps in från Laxå 
Vatten i egenskap av dess vd 
Kenneth Lantz. 

Jens Fredriksson blir den 
medarbetare som Laxåbor med 
fjärrvärme mest får kontakt 
med, i och med att det är Jens 
som rycker ut för att reparera 
om fel uppstår.

Per Arkhed, som arbetat på 
LaxåVärme sedan 1999, ser 
till att pannorna fungerar och 
värmen matas ut i ledningarna.

LaxåVärmes personalstyrka 
framför nya flispannan: Mats 
Gustafsson, fjärrvärmechef, Jens 
Fredriksson, drifttekniker, och Per 
Arkhed, driftmaskinist.

Boken i centrum
när svenska lärs ut

Grön flagg för förskolan Saltängen



VÅRT LAXÅ  #1/2014 7

Ett hopp för mattelyftet i klass 6 i Saltängsskolan!

Camilla ska plantera buskar 
vid en gågata i city. Runt 
varje buske lägger hon 
plattor. Hur många buskar 
går åt allteftersom Camilla 
lägger ut plattorna? 

Matematikläraren Ellinor 
Berntsson visar problemet för 
sjätteklassarna på smartboar
den, Saltängsskolans moderna 
variant av svarta tavlan som 
är en stor datorskärm med 
touchfunktion.

– Ni behöver penna, sudd 
och linjal för att lösa proble
met. 

Eleverna sätter i gång, först 
en och en. Det är inte en kon
ventionell matteuppgift som 
eleverna tränar på utan en som 
finns i lärarmaterialet för mate

matiklyftet, den nationella sats
ning på 1,3 miljarder som pågår 
2012–2015 i landets skolor.

– Vi var snabba i kommunen 
att hoppa på mattelyftet, som 
är en fortbildning för lärarna 
och som startade hösttermi
nen 2013. Vi är 25 lärare som 
deltar och vi fortsätter arbetet 
nu under våren.

Mattelyftet omfattar alla ma
tematiklärare i Laxå kommun 
och Ellinor Berntsson och kol
legan Pär Carlsson leder fort
bildningen i skolorna. 

– Det innebär att jag har en 
20procentig nedsättning av 
min tjänst för att hålla i det 
kollegiala lärande som mat
telyftet är. Lärarna träffas 1,5 
timme i veckan 16 gånger per 
termin för att prata matte, ta 

del av forskningsrapporter, ge
nomföra olika uppgifter och 
utvärdera.

För eleverna innebär lyftet lite 
roligare undervisning och mer 
engagerande uppgifter. Ellinor 
Berntssons sjätteklassare job
bar först en och en, därefter i 
par och så i grupp.

Mathilda Sjöberg gillar 
matte, men tycker ibland det 
är svårt.

– Jag lär mig rätt mycket!
Bänkkamraten Lisa Msoffe 

är inte så förtjust i ämnet men 
tycker också hon lär sig bra.

– Kan jag inte frågar jag min 
lärare! 

Målet med lyftet är förstås 
att elevernas intresse för matte 
ska öka och studieresultaten 
bli bättre.

För lärarna är satsningen väl
kommen.

– Det är alltid bra att reflek
tera över hur man utför lektio
ner, säger Anna Bursic, lärare 
i matematik och naturoriente
rande ämnen. Mattelyftet får 
mig att tänka till.

Kollegan Birger Johansson hål
ler med om att lärarträffarna 
ger bra tillfällen att diskutera 
med kollegor, att göra övning
ar tillsammans, diskutera och 
följa upp. 

Senaste övningen för matte
lyftets lärare var att intervjua 
elever om algebraiska uttryck 
för att sedan lyssna igenom 
svaren tillsammans och analy
sera hur eleverna tänker kring 
olika problem.

Roligare räkning med mattelyftet



Alla har rätt till utbildning.  
Artikel 26 i FN:s artiklar om 
de mänskliga rättigheterna 
fångade Julia Selins intres-
se. Hon hade läst och hört 
om Malala, den 16-åriga 
pakistanska flickan som sa 
ifrån när talibaner försökte 
stänga flickskolor och 
som var nära att dö för 
sin övertygelse efter ett 
mordförsök.

För Julia är skolan en aldrig 
ifrågasatt självklarhet. 

– Så är det inte för alla. Där
för fastnade jag för Malalas 
öde och för att lära mig mer 
om det och om den här arti
keln.  

Julia Selin går i klass 9A i 
Cent ralskolan i Laxå. Tillsam
mans med sina klasskamrater 
och eleverna i parallellklassen 
9B arbetar de några veckor 
med ett arbete om mänskliga 
rättigheter. 

Projektet drivs av lärarna i 

bild, samhälls
orientering och 
svenska och 
startade i bör
jan av mars.

– Det är jät
tekul, man får 
tänka efter lite 
och man lär sig mycket, säger 
Fanny Eriksson, som koncen
trerar sig på artikel 1, den om 

att alla människor är födda 
fria. Här studerar jag särskilt 
romernas situation. Vi tar fri
heten för given, men den är 
inte det för alla på jorden.

– När eleverna arbetar med 
de mänskliga rättigheterna 
kommer alla möjliga olika 
aspekter in. Hur behandlar vi 
varandra och hur ser vi på de 
människor som kommer till 

vårt land på flykt? Det är vikti
ga frågor att fundera över och 
därför drog vi igång det här 
projektet som är tänkt att föl
jas upp även i andra årskurser, 
säger Daniel Johansson, som 
tillsammans med sina kollegor 
deltog förra läsåret i en utbild
ningsdag i ämnet i Nyköping 
arrangerad av UHR:s Den glo
bala skolan.

Lärarna samarbetar över äm
nesgränserna.

– Det känns mycket bra att 
jobba tillsammans på det här 
viset, säger Annemo Johans
son, bildlärare. Frågorna om 
hur man ska vara mot varan
dra i skolan och numera på 
sociala medier, dyker ständigt 
upp i klassrummen. Att arbeta 
med artiklarna om de mänsk
liga rättigheterna som vi gör 
nu känns ibland viktigare än 
många ämnen.

När arbetet är slutfört ska 
arbetena redovisas i skolans 
bibliotek.
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Läraren Annemo Johansson diskuterar tankar och idéer kring projekt-
arbetet. Från vänster: Johannes Gunnarsson, Alma Delin, Annemo 
Johansson, Julia Selin och Fanny Eriksson.

Under mars–april har rishögen på Hasselvallen växt sig stor. Här bidrar 
Ivan Persson, Jonas Wiberg, Anders Olla och barnen Edit och Nils Hag-
ström med ris och kvistar. 

En mångårig tradition vid
makthålls varje Valborgs
mässoafton på Hasselvallen i 
Hasselfors när bygden samlas 
kring brasan som alla bidragit 
till att dra ihop under vårens 
arbete i trädgårdarna.

Firandet börjar med musik
gudstjänst i Hasselfors kyrka 
och fortsätter med fackeltåg 
ner till vallen där alla samlas i 
ring och tänder brasan.

Lotteri, pilkastnings, och 
korvstånd håller öppet och det 
bjuds på sång och musik av 

Sandra Ahlenflod och Jenny 
Lagerström. Vårtalare är Bo 
Rudolfsson.

– Det är en trevlig sed,  
säger Ivan Persson, Hasselfors 
byalag, som samarbetar kring 
festligheterna med kyrkan, Has
selfors GOIF och brandkåren.

Mer valborgsfirande i Laxå 
kommun: Åboholm, Tived, kl 
20, Idrottsplatsen, Finnerödja, 
kl 19.15, Folkets hus, grillplat
sen, Röfors, kl 21, Midsom
marbadet, Laxå, start, kl 16.30.

FN-artiklar stämmer till 
eftertanke i klass 9A

Klart för brasa på Hasselvallen



Tiden på Esab i Laxå led 
mot sitt slut. Efter fyra år 
som anställd var jobbet 
som reparatör och under-
hållstekniker över för Nik-
las Thuresson. Då startade 
han eget tillsammans med 
Bo Carlsson.

Den 1 juli förra året rullade 
egna företaget Bontab i  gång 
och premiäruppdraget var att 
fullfölja nedmonteringen av 
utrustningen i Esab Standard 
Equipment och tömma loka
lerna.

– Vi var klara sista decem
ber. Nu har vi uppdrag över 
hela landet.

Tanken att starta egen verk
samhet kom i början av 2012.

– Det var helt enkelt ett sätt 

att ta till vara vår kunskap och 
våra erfarenheter och förstås att 
skaffa oss en försörjning, säger 
Niklas Thuresson som utgör 
arbetsstyrkan i Bontab tillsam
mans med kollegan från Esab, 
elektrikern Mikael Johansson. 

För att komma i  gång kon
taktade Niklas Thuresson 
Anki Wallberg på Nyföreta
garcentrum för Sydnärke.

– Jag hade sett broschyren 
på en företagsmässa i Kumla 
och bokade tid. Vi pratade 
igenom budgeten och den af
färsplan vi hade gjort och fick 
en bra feedback på den. 

Vid ett andra möte rekom
menderade Anki Wallberg att 
nystartarna skulle köpa ett 
färdigt bolag. 

– Vi följde det rådet och 
det var bra. På så vis kom vi 
i  gång snabbare.

Niklas Thuresson tycker att 
kontakten med Nyföretagar
centrum var givande.

– Det kändes tryggt att prata 
med någon som har omfattan
de erfarenhet av att starta upp 
nya företag. Jag tycker vi blev 
väl omhändertagna.

Nu blir det närmre till 
rådgivning för den som vill 
starta eget i Laxå kom-
mun. Nyföretagarcentrum 
i Sydnärke planerar en 
mötesplats i Kunskapens 
hus i Laxå för den som är 
intresserad av att starta 
eget.

– Vi tar emot bokningar och 
är det fler från Laxå med om
nejd som önskar träffa oss så 
kan vi ordna informationer 
på plats, säger Anki Wallberg, 
rådgivare på Nyföretagarcent
rum i Sydnärke med kontor i 
Kumla.

Nyföretagarcentrum har 
funnits i Kumla 10 år och ser
var den i Sydnärke som vill 
prova starta eget med att testa 
affärsidéer och diskutera den 
möjliga marknaden.

Anki Wallberg och hennes kol
lega Solveig Eriksson har no
terat en ökning av nystartade 
företag i Laxå kommun det 
senaste året.

– Tolv besök hos oss resul
terade i sju nystartade företag, 
däribland några av tidigare 
anställda på Esab, säger Sol
veig Eriksson. 

Statistiken visar dessutom 
att 80 procent av de personer 
som startar eget med hjälp av 
Nyföretagarcentrum i landet 
är verksamma i sitt företag 
efter tre år, vilket är en gläd
jande siffra.

VÅRT LAXÅ  #1/2014 9

Solveig Eriksson och Anki Wall-
berg på Nyföretagarcentrum i 
Sydnärke noterar att intresset 
är stort för att starta eget i Laxå 
kommun.

Niklas Thuresson startade eget 
och fick god hjälp av Nyföretagar-
centrum.

Laxå kommun ska bli bland 
de 100 bästa i Svenskt 
Näringslivs rankinglista 
för företagsklimat. Det är 
målet för 2020. 

Till den positionen ska kom
munen ta sig från en nuva
rande föga smickrande 195:e 
plats av 290 kommuner. 

Svenskt Näringsliv gör varje 
år en enkätundersökning om 
näringslivsklimatet i Sveriges 
kommuner. 200 aktiebolag 
väljs ut slumpmässigt att svara 
på frågor om kommunens sätt 
att hantera för näringslivet vik
tiga frågor och om förmågan 
att samverka för att ge företag 
vilja att utvecklas i kommunen.

– Målet är ett näringsliv som 
skapar tillväxt och framåtan
da i kommunen, säger Mats 
Fransson, näringslivschef. 

Bättre näringslivsklimat åstad
kommer kommunen genom 
att bjuda in företagen att med
verka i processen. 

– Vi har jobbat med frågan i 
många år, men nu ska vi göra 
det på ett mer målinriktat och 
strukturerat sätt, bland annat 

genom att sätta in förbätt
ringsåtgärder inom de områ
den i enkäten där kommunen 
får lågt betyg.

• Vi hjälper dig att testa din affärsidé.
• Vi diskuterar din marknad.
• Vi går igenom lagar, regler och formella krav.
• Vi hjälper dig med kontakter, NfC har många  
  samarbetspartners.
• Vi resonerar igenom kraven på dig som företagare.
• Vi gör en ekonomisk analys tillsammans.

RÅDGIVNING FÖR DIG SOM 
VILL STARTA FÖRETAG!

NYHET! 
Nu kan du 

själv boka din 
rådgivning på 

internet.

Boka tid för kostnadsfri rådgivning hos 
NyföretagarCentrum i Sydnärke, telefon 
073-999 55 11 eller själv direkt på “nätet”.

Anki Wallberg 
Rådgivare och verksamhetsansvarig, 
Västra Drottningg. 8, Kumla 
073-999 55 11 
sydnarke@nyforetagarcentrum.se  
www.nyforetagarcentrum.se/sydnarke

Nyföretagare 
får bra råd

Bontab fick snabb start

Läxa för Laxå: Att rankas bland 100 bästa



Årets företagare i Laxå 
kommun och Gasell i 
Örebro län 2013. Förra året 
blev FFAB Legopack i Laxå 
dubbelt prisbelönat. 

– Kunderna gil
lar oss! säger 
Conny Land
berg, ägare och 
vd. Vi har haft 
en bra utveck
ling och ut
nämningen till 
Årets företag i 
Laxå är hedersamt.

Conny Landberg kan se till
baka på tre särskilt lyckosam
ma år. 2011 var omsättningen 
29 miljoner kronor, 2012 

ökade den till 41 miljoner och 
förra året visade siffrorna på 
53 miljoner kronor.

Bland annat den utveckling
en är ett av kriterierna för att 
FFAB Legopack skulle utses 
till årets Gasellföretag.

– Vi kommer att växa mer, 
vi växer med de kunder vi har, 
bland annat i bildelsbrans
chen, och nu investerar vi i 
en ny maskin för 1,5 miljoner 
kronor.

FFAB Legopack etablerade sig i 
Laxå 2007, efter att ha drivit 
sin verksamhet, först i Fjuge
sta, Lekebergs kommun, och 
därefter i Karlskoga.

– Jag kom till företaget 2002 

och är ensam ägare sedan 
2011. Sedan starten i Laxå har 
vi fördubblat antalet anställda 
till 20 personer.

FFAB Legopack förpackar kem
tekniska produkter som väts
kor, fetter, silikon och pulver. 
Stora kunder, förutom bildels
branschen, är Husqvarna och 
bensinstationer som Statoil 
och OKQ8. Tändvätskor, av
fettningsmedel, bromsvätskor 

är produkter som packas i 
Laxå.

Conny Landberg menar att 
framtiden för FFAB Lagopack 
är fortsatt ljus. Eventuellt 
innebär det nyanställningar 
framöver. I området där före
taget ligger finns dessutom bra 
med expansionsutrymme.

– Laxå är en bra och före
tagsvänlig kommun att verka 
i med bra kontaktytor och ett 
näringsliv som driver på.

Nu finns Ernst Kirschstei-
gers ljusstakar, plädar och 
handdukar på hyllorna i 
Logstikparken i Röfors. 
Den 1 januari flyttade de-
signföretaget Färg & Form 
in i en nyrenoverad yta på 
3  200 kvadratmeter med 
gott om plats för hemin-
redningslyx för vidare dist-
ribution till detaljhandlare 
i Sverige och utomlands.

– Vi fördubblade vår lageryta 
när vi bytte från lokalen i Hol
mens industriområde i Öre
bro till Röfors, säger David 
Lindgren, lagerchef. Nu har 
vi yta att växa i och vi ligger 
dessutom bra till logistiskt sett 
efter E  20.

Färg & Form Sweden grunda
des 1996 av formgivaren An

ders Bylin som också är vd i 
företaget. Han har introdu
cerat sortimentet MOZ, med 
älgmotiv. 

Företagets utbud består 
även av sortimenten HOME 

och KIDS med Gunila Axén 
och Karin Mannerstål som 
formgivare.

– Vi har det mesta på våra 
hyllor, allt från nyckelringar 
till möbler, säger David Lind

gren, som är en av tre anställ
da på lagret.

Här arbetar även 7–8 Sam
hallanställda med packning, 
etikettering och färdigställning 
av kartonger för utleverans.
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Conny  
Landberg.

1,5 miljoner små flaskor med tvåtaktsolja produceras årligen på FFAB 
Legopack.

Lena Johanzon, Laxå, viker 
handdukar, designade av Ernst 
Kirschsteiger. 

Det mesta för heminredning finns nu på hyllorna i Färg & Forms lager-
lokaler i Röfors Logistikpark. David Lindgren är lagerchef.

Färg & Form Sweden valde Röfors

Full fart framåt för 
firade företaget 
FFAB Legopack



Ibland förändras till varon 
på ett ögonblick. Åke 
Svensson, 92, i Finnerödja 
skulle gå ner i källaren i sin 
villa för att duscha. I halva 
trappen ramlade han. Han 
bröt inga ben, men gjorde 
sig så illa att han fick ta 
ambulans till sjukhuset.

– Där blev jag kvar en dryg 
vecka, jag hade slagit mig i 
axeln och huvudet och hade 
blåmärken överallt. 

Efter sjukhusvistelsen kom 
Åke hem, men hade allvarliga 
sviter av sitt fall så att han inte 
klarade sig på egen hand som 
tidigare. 

– Då fick jag hjälp av hem
tjänsten. Personal kom på 
minst fem besök per dygn och 
jag hade det så någon vecka 
innan jag kände att jag be
hövde ännu mer omvårdnad. 
Jag var dålig och det här med 
maten var svårt.

På Tivedsgården bor hans fru 
Inga sedan tre år. Henne har 
Åke besökt var och varannan 
dag under den tid hon bott 
där.

Nu hamnade Åke Svensson 
också på hemmet, på en kort
tidsplats. Där hämtar han nu 
kraft för att se om han blir till
räckligt stark för att flytta hem 
till villan igen eller om han 

kan få det han helst vill ha, 
ett permanent boende på Ti
vedsgården, som granne med 
sin fru på avdelningen Ängen. 
Åke är beviljad parboende och 
skulle kunna bo i samma rum 
som sin fru.

– Men det är inte bara att 
ställa in en säng till hos Inga, 
det blir för trångt och oroligt 
med sömnen för min del. Ett 
eget rum bredvid vill jag allra 
helst ha.

Åke Svensson har ansökt om 
och även beviljats ett eget bo
ende på Tivedsgården, men 
just i skrivande stund finns 
inga lediga.

– Jag får vänta och hoppas 
på det bästa, säger Åke. 

– Här är personalen bra och 
maten god, jag äter tillsam
mans med min fru varje dag. 
Jag tror jag får min plats på 
Tivedsgården till slut, sägen 
han hoppfullt.

Den 1 mars har passerat 
och matavfallsinsamlingen 
är i  gång. Här finns svar på 
några av de funderingar 
som dykt upp:

Varför får jag inte slänga 
snittblommor, krukväx-
ter och jord i de gröna 
påsarna?

I en biogasanläggning blir 
innehållet i de gröna påsarna 
till biogas och biogödsel. För 
att biogödseln ska leva upp till 
de krav som ställs får du bara 
slänga matavfall i den gröna 
påsen.

Hur får jag tag på nya 
gröna påsar när rullen jag 
fått är slut?

Du som bor i villa knyter en 

påse (går bra med vilken påse 
som helst) runt handtaget 
på din soptunna. Då lämnar 
chauffören en ny rulle med på
sar när soptunnan töms. Bor 
du i lägenhet kontaktar du din 
hyresvärd eller förening som 
berättar hur du får tag på nya 
påsar. De gröna påsarna kos
tar ingenting extra utan ingår i 
avfallstaxan.

Till mina vanliga sopor 

använder jag gröna av-
fallspåsar. Kan jag fort-
sätta att använda dem?

Om dina avfallspåsar har 
exakt samma färg som de grö
na påsarna som är till för mat
avfallet är det bäst om du inte 
använder dem till dina vanliga 
sopor. Är dina avfalls påsar 
gröna, men har en annan 
grön nyans kan du använda 
dem. Kameran som sorterar 
ut de gröna påsarna är käns
lig och kan känna skillnad på 
olika gröna färger. Men för 
säkerhetsskulle är det bäst 
om du inte köper nya gröna 
avfallspåsar när de du har är 
slut, välj hellre en annan färg.

Funderar du på något som inte 
finns med här kan du kolla på 
www.laxavatten.se eller ringa 
Laxå Vattens kundtjänst på 
telefon 058447 32 03 (nås 
enklast mellan 8–12).
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I dag är det köttfärslimpa. Varje dag kan Åke Svensson och hans fru 
Inga äta tillsammans på Tivedsgården. Det ger aptit och trevnad. Doris 
Rosenlind hjälper Inga Svensson tillrätta.

Välkommen  
att besöka 

Björkhagens 
servicehus! 

Öppet hus på 
Björkhagens  
servicehus,

Tivedsvägen 34, 
Laxå!

Lördag 17 maj  
kl 10–14

Information,  
lägenhetsvisning, 
musikunderhåll-
ning, med mera.

Välkomna!

Social- och omsorgsnämnden, 
Laxåhem

Frågor och svar 
om matavfall

Åke hoppas bli 
granne med 
Inga på hemmet



Shetlandsponnyerna Dim-
ma, Filippa, Caprice, Mini 
och barnen Lexie, Smilla 
och Svea gör sig i ordning 
för ridlekis i Nyhammars-
stallet utanför Laxå. 

Nu ska hovar kratsas, pälsar 
borstas och bett värmas. Bar
nen går in för uppgiften med 
liv och lust och stöd får de av 
sina mammor. 

Lexies mamma Jenny Rön
nerfjäll visar hur hovarna ska 
göras rent och Svea Hellman 
får hjälp att tränsa lilla Mini 

av sin mamma 
Frida.

Det är ridin
struktören och 
hoppryttrinnan 
Viktoria Jinne
strand Wallin 
som startat före
taget Nyhammar 
Equestrian som nu återupp
livar en gammal tradition av 
rid lekis i stallet.

– Min mamma Margareta 
Jinnestrand erbjöd ridning för 
små barn för 20 år sedan. Då 
hade hon 50–60 elever, jag 

kör i mindre skala. Min hu
vudverksamhet är att utbilda, 
träna och ta hand om egna 
och andras hästar. Vi hyr även 
ut boxplatser. Anläggningen 
består av två stallar med 22 
boxar, ridbanor och ridhus 
och jag och min man Niklas 
har köpt anläggningen.

På ridlekis träffas barn och 
hästar en gång i veckan och 
den här kvällen övar ryttarna 
att styra de fyrbenta vännerna 
mellan koner, i slalomsvängar 
och i att kliva över bommar 
och gå i en labyrint.

Jag vill vara din…
… Margareta!

Björkhagenkören sjunger 
igen! Med liv och lust och rö
relser brakar körsången loss i 
matsalen i Björkhagens servi
cehus. 

Under ledning av Anders 
Ekstrand träffas några sångar
glada personer för att ha roligt 
tillsammans. Varje torsdag  
sedan mitten av januari i år 
har de plockat fram sina häf
ten för att sjunga av hjärtans 
lust.

Det är Studiefrämjandet 
med Anders Ekstrand som 
musikledare som håller i kö

ren och verksamheten sker 
inom den dagliga verksamhe

ten för människor med funk
tionsnedsättningar samt äldre.

Anna  
Larsson,  
Finnerödja:
– Jaaa! Jag blir 
glad och pigg 
av solen, vär
men och ljuset. Och jag blir 
glad av att mina medmän
niskor också är glada.

Tellervo  
Pekkanen, 
Laxå:
– Det har jag! 
Jag får en 
energikick när 
dagarna blir ljusare, känner 
mig nästan lite yngre, går till 
frissan och byter gardiner.

Philip  
Åslund,  
Mjölby:
– Vårkänslor 
har man väl. 
Jag blir gladare 
och piggare av att se solen 
och känna värmen, det är 
gôtt!

Robert  
Åslund,  
Mjölby:
– När Färjestad 
är i slutspel vet 
man att det är 
vår! Vi ska dit på match, 
den börjar klockan sju 
ikväll.

Katica Babic, 
Laxå:
– Våren är 
härlig, då kan 
jag börja med 
promenaderna i 
skogen, och dessutom njuta 
av säsongsvariationen av 
bakverken här på min ar
betsplats, Nya Promenaden.

Bart Hinten, 
Laxå:
– Ja, våren är 
massage för 
själen! Det blir 
en nystart när 
värmen återkommer och jag 
älskar att vara i naturen, 
som är som ett konstverk 
som tar form efterhand.

FRÅGAN
Har du  
vårkänslor?

Viktoria 
Jinnestrand 
Wallin.

Så här går det till när man kratsar hästhovar. Mamma Jenny Rönnerfjäll 
visar sin dotter Lexie.

Smilla Jinnestrand är redo för 
lektion med shetlandsponnyn 
Dimma.

Körsång på gång med Studiefrämjandets musiker Anders Ekstrand på 
gitarr.

Hovkrats och nya tygeltag i Nyhammar


