Vårt
Laxå

En tidning för dig som bor i Laxå kommun #1/2017

Här blir
du sedd

Extra stort
nummer om
Bilden av vår
kommun

LEDARE

BILDEN AV LAXÅ

Här verkar
människor
som gör
skillnad

Tillsammans bygger vi
en attraktivare plats

M

aj knackar på hos
Vanja för en fikastund.
Fotbollstränaren Jimmy tar Laxå IF:s pojkar till nya
höjder. Laxå Special Vehicles
sponsrar föreningslivet. Linne &
Lump levererar matbord i retrostil till hela Sverige.
Uppräkningen kan fortsätta.
I vår kommun finns nästan lika
många eldsjälar och entreprenörer som invånare. Det är oerhört glädjande. Deras insatser
medverkar till att vår bygd lever
och utvecklas och att platsen
Laxå kommun låter tala om sig
vida kring.
I det här utökade numret
av Vårt Laxå kan du läsa om
dessa människor, vad deras
engagemang innebär och vad
det betyder för dem att leva och
verka i vår trakt.
Du kan också informera dig
om varumärkesplattformen
för platsen Laxå kommun som
enhälligt antogs av kommunstyrelsen i december 2016. Den ska
hjälpa oss att stärka bilden av
vår kommun som en
bra plats att bo och
arbeta på och etablera företag i.
Vår kommuns
läge är också
en fördel som
vi ska berätta
för andra
om. Så har
vi Tivedens
underbara
vildmark! En
kommun att
vara stolt över!
Bo Rudolfsson (KD)
kommunstyrelsens
ordförande
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Nu stärks bilden av Laxå
kommun. Det rejäla och
omfattande arbete som
resulterat i den sjösatta
varumärkesplattformen
hjälper kommunen och
dess invånare att bygga
och förmedla en stark och
attraktiv bild av den egna
hemorten.
– En kommun har vidare arbetsuppgifter än vård, skola
och omsorg,
säger
Harry
Lundin, kommunchef. Det
är vår uppgift att tänka
framåt,
att
skapa en plats
Harry Lundin.
att leva på
som är stimulerande och som
gör att invånarna trivs, kan
utvecklas och som lockar till
inflyttning.

Laxå kommun har saknat en
gemensam vision.
– Man kan inte tänka sig ett
företag utan en genomtänkt
marknadsplan för framtiden.
Inte heller en kommun blir

Förstasidesbilden:
Här är fem av de åtta ung
domar vid Centralskolan i Laxå
som den här våren arbetar
med Tunnelprojektet ICU.
Tillsammans med tre konstnärer ska de dekorera väggarna
i skoltunneln under E 20. Från
vänster: Roholla Norozi, Sriram
Selvaratnam, Alexander Eklind
och Karin Soron. Läs artikeln
på sidan 16.

’’

Nu påbörjar
vi resan med
att förmedla
vår bild av
kommunen till
omvärlden!

acceptans för det, just för att
få råd att satsa på de mindre
orterna och landsbygden. Ett
led i det arbetet är den utvecklingsplan som vi börjat arbeta
med både för Finnerödja och
Hasselfors.

Samtidigt är olikheterna en
framgångsrik utan att vi vet
styrkor och svagheter, åt vilket
håll vi vill och hur vi ska nå
våra mål.

Harry Lundin är nöjd med att
varumärkesplattformen
nu
finns på plats.
– Vi har jobbat på ett strukturerat och medvetet sätt och
tagit hänsyn till både sådant
som är bra och mindre bra.
En av framtida utmaningar
är att svetsa samman kommunen och få alla invånare, oavsett om man bor i centralorten
Laxå, Finnerödja, Hasselfors,
Röfors, Sannerud, Porla, Tived
eller på landsbygden, att känna att man bor i samma kommun och vara stolt över det.
– Vi måste kunna göra strukturella förändringar och få

tillgång.
– Kommunen ligger i två
landskap och här pratar vi tre
olika dialekter, närkingska,
värmländska och västgötska.
Detta blir en del av vår berättelse, att vi ligger i en gränsbygd vilket också har fördelar.
Här finns ju även Tiveden,
mytomspunnen och trolsk
med stora skogar och vackra
sjöar, så unik för Laxå kommun!
Den största tillgången är
kommunens invånare och
dess många entreprenörer, företagare och eldsjälar.
– Här syns alla, det är en av
den lilla kommunens många
fördelar. Därför har vi formulerat vårt löfte: Här blir du
sedd! Och nu påbörjar vi resan
med att förmedla vår bild av
kommunen till omvärlden!

Vårt Laxå
Tidning utgiven av Laxå kommun
Ansvarig utgivare: Harry Lundin.
Redaktionskommitté: Anna Eriksson, Mats Fransson, Harry Lundin
Mari Selin, Hans Traav.
Produktion: Axelsson & Jansson
Media AB, text och foto,
EC Media AB, layout och
redigering.
Tryck: Laxå Tryckeri.

Kontakt: Laxå kommun, Postgatan
2–4, 695 80 Laxå, tel: 0584-47 31 00,
hemsida: www.laxa.se
Nästa nummer utkommer
i juni.

VÅRT LAXÅ #1/2017

BILDEN AV LAXÅ

För ett år sedan listade klass 5B i Centralskolan Laxås bästa sidor. ”Tiveden, många sjöar, bra läge, ridhus, motorstadion, Laxå IF, trevliga människor,
världens bästa lärare, fin bio, många flyktingar och bra förskolor” var några positiva omdömen från de unga eleverna. (arkivbild)

Hans ger svar om utvecklingsprojektet
Varför ”Bilden av Laxå”?
– Bilden av Laxå är en plattform som ska hjälpa oss stärka
vår
attraktionskraft så
att fler väljer
att bo här,
driva företag
här och besöka oss. Man
kan också be- Hans Traav,
skriva Bilden näringslivsav Laxå som strateg och
kommunikatör i
ett
ramverk
Laxå kommun.
för att kunna
konkurrera med andra platser. Platsen Laxå ska uppfattas
som attraktiv av dem som bor
och verkar på platsen så att
VÅRT LAXÅ #1/2017

vi får goda förutsättningar att
behålla invånare och företag.
Med en attraktiv bild av Laxå
hos omvärlden har vi bättre
förutsättningar att möta urbaniseringen (fler och fler flyttar
från landsbygd och mindre orter till större städer). Vi har nu
också bättre förutsättningar
för att skapa tillväxt och med
det behålla en fungerande
samhällsservice i form av både
en bra offentlig service men
också den viktiga privata servicen med affärer med mera.

Hur har arbetet gått till?
– Kommunstyrelsen
gav
kommunchefen Harry Lundin

Ett platsvarumärke

är den samlade bilden och
upplevelsen av en plats.
Med platsvarumärket Laxå
menar vi hela kommunen
som geografisk plats.
Varumärkesplattformen för
platsen Laxå presenteras i
dokumentet Bilden av Laxå.

i uppdrag att arbeta fram varumärkesplattformen för platsen Laxå. Harry utsåg mig som
projektledare och en projektgrupp formades där jag, personalchefen Johan Mejman,
kommunsekreteraren
Anna
Eriksson samt Harry ingick.
Vi hade också en politisk styr-

grupp med två från majoriteten och två från oppositionen.
Kommunledningens
grupp
blev våra huvudsakliga referensgrupp men ibland stämde
vi också av med andra utifrån
behov. Vi hade också några
olika arbetsgrupper.
– Under ett år jobbade vi
fram Bilden av Laxå genom
att lyssna, lyssna och lyssna!
Plattformen bygger på platsens identitet, våra bästa fördelar och vad alla som bor och
verkar här tillsammans vill
uppnå.
– Vi genomförde workshops,

➜
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En trygg och trivsam plats för hela livet från

seminarier, undersökningar
med mera för att alla skulle
ha möjlighet att få vara med i
arbetet.

Finns det några nyckelfaktorer för att lyckas
i konkurrensen mot andra
platser?
– Det är två framgångsfaktorer som är avgörande för att vi
ska lyckas utveckla Laxå till en
attraktiv och välmående plats.
Den ena faktorn är att alla som
bor och verkar här trivs och
därmed också blir ambassadörer för platsen Laxå. Genom
att berätta för andra utanför
Laxå om hur bra det är här
kan alla bidra till att fler flyttar hit och fler startar företag
här. Om alla som bor och verkar här trivs blir varumärket
starkt.
– Den andra faktorn är att
våra befintliga företagare

Processen
1. Uppdrag från Kommun
styrelsen
2. Kommunchefen ansvarig
3. Projektledare utses
4. Projektgrupp
5. Styrgrupp
6. Referensgrupp
7. Arbetsgrupper
8. Workshop med kommun
chefer
9. Workshop med politiker
10. Workshop med företa
gare
11. Workshop med skol
elever
12. Studieresor
13. Enkät till alla invånare
14. Enkätsvar från 800
svenskar
15. Företagsseminarium
16. Arbetsplatsträffar
17. Reportage i Vårt Laxå
18. Konferens om enkät
svaren
19. Avstämningsmöten
20. Beslut i kommunstyrel
sen
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Bilden av Laxå ska:
• skapa stolthet för det vi
har och för de vi är
• öka kännedomen om Laxå
som plats
• vara grunden för att vi har
ett gott rykte
• vägleda oss i platsens
utvecklingsarbete
• ge stöd i att enhetligt
och tydligt marknadsföra
platsen

trivs, hittar rätt kompetens
och är lönsamma. Vi har ett
ovanligt spännande näringsliv
med avancerad tillverkningsindustri, handel och turism.
Det ska vi vara rädda om. Om
våra företag utvecklas och är
framgångsrika så skapar det
sannolikt fler jobb än vad nyetableringar kan ge. Man vill
naturligtvis få fler att upptäcka det goda näringslivsklimatet i Laxå kommun.
– Sedan är det självklart så
att både kommunen och företagen behöver vara attraktiva
arbetsgivare så vi lyckas knyta
till oss kompetent arbetskraft
som kan vara med och utveckla platsen Laxå.

När någon till exempel
funderar på att flytta hit,
vad är det vi kan locka
med?
– Med Bilden av Laxå blir
det lätt att svara på den frågan.
Närheten till Örebro, bara 30
minuter till eller från. Hela Tiveden generellt och Tivedens
nationalpark i synnerhet. Och
sen att här finns så många
eldsjälar på arbetsplatser och
i föreningar och att vi har så
många starka entreprenörer i
företagen.
– Jag skulle också svara med
hjälp av Vårt löfte. I Laxå, till

skillnad mot en större stad
eller plats, är det möjligt att
verkligen se alla. Ytan är ganska stor men det bor relativt få
här och det gör det möjligt att
alla kan känna sig sedda. Inte
övervakade, utan sedd för den
man är.
– Att bli sedd handlar också
om allas lika värde. Att bli sedd
handlar om att hemtjänsten
har tid att fråga ”Men hur mår
du egentligen?” eller att det i
skolan bara finns två årkurs
sju och att lärarna i den lilla
skolan ser varje elevs behov
och potential. Eller att arbetsgivarna ser och uppskattar alla
sina medarbetare personlighet
och yrkeskunnande. Oavsett
arbetsuppgift, kön, sexuella
referenser, hudfärg eller åsikter. Eller att besöksnäringen
ser varje enskild turists behov.
Listan kan göras enormt lång.
– Visionen gör vi konkretare
och tydligare i form av Vår berättelse som förmedlar vilka vi
är och hur vi tillsammans utvecklar vår plats.

Vilka är det som ska föra ut
Bilden av Laxå?
– Ju fler som är ambassadörer för platsen Laxå, desto
bättre. Vår ambition är att alla
som bor och verkar här ska
känna sig stolta över allt det
som är bra och samtidigt vara
med och bidra till det som behöver bli bättre. För vi måste
vara ärliga mot oss själva, allt
i Bilden av Laxå är inte helt
sant. För det första så är ju
själva visionen en drömbild av
vart vi är på väg och om kanske 10 år är vi verkligen fullt
ut en ”välmående plats”. Det
som är helt sant är våra starka
kort; 30 minuter till Örebro,
Tiveden och Eldsjälar & en-

Våra ledord
POSITIV ATTITYD
FRAMÅTANDA
RESPEKTFULL
LYHÖRD
• Ledorden är den första
byggstenen i platsvarumär
ket Laxå. Ledorden beskri
ver vårt personliga förhåll
ningssätt till varandra och
mot omvärlden.
• Ledorden sammanfattar
också organisationen Laxå
kommuns gemensamma
värderingar och är riktlinjer
för medarbetare, chefer och
politiker.

VÅRT LAXÅ #1/2017

BILDEN AV LAXÅ

de första stapplande stegen till ålderns höst
– Ordet Visionen är vår riktning, det är mot visionen vi
tillsammans strävar. Vi vet
vart vi ska.

Vad ska jag berätta om
Laxå?

Foto: Pavel Koubek

treprenörer. I arbetet med att
mejsla fram bilden av platsen
Laxå så stack detta verkligen
ut. Alla var överens. Invånare,
politiker, föreningar, företagare, kommunmedarbetare, inpendlare. Till med i den enkät
som gick ut till boende i södra
Sverige utanför Laxå gav samma svar.
– Våra starka kort är vår
positionering gentemot andra
platser. Sammantaget är våra
starka kort det som är unikt
med platsen Laxå. Det är med
de starka korten som vi konkurrerar och som vi kommer
VÅRT LAXÅ #1/2017

att jobba med när vi tillsammans ska marknadsföra Laxå.
Man kan kalla det för vår
skrytfaktorer.
– Det handlar om mer än hur
vi ska marknadsföra platsen
Laxå. Bilden av Laxå är vår
handbok i hur vi ska utveckla
platsen. Ledorden är själva
grunden, orden sammanfattar våra gemensamma värderingar. Hur vi är mot varandra
och mot omvärlden. Det vore
väl trevligt om några år att vår
omvärld samstämmigt pratar
om den goda Laxåandan och
att de som bor och verkar i

Vår vision
• En välmående plats med
hög trivselfaktor, stark sam
manhållning och öppenhet
mot omvärlden.
• Visionen är vårt långsikti
ga mål, vår drömbild av hur
platsen Laxå ska uppfat
tas 2030. Alla som bor och
verkar i Laxå kommun äger
visionen och den ger oss
livskraft. Tillsammans byg
ger vi steg för steg en ännu
attraktivare plats.

Laxå som personer är framåt,
positiva, visar respekt och är
lyhörda.

– Tänk dig att du har fått förmånen att berätta om platsen
Laxå för några som inte känner till oss så väl. Det kan vara
i privata sammanhang när
någon frågar ”vad är det för
bra med Laxå?” eller när du
kanske håller ett föredrag och
ska inleda med att berätta om
platsen Laxå. Vad ska du säga
då? Har du bara en kort stund
på dig kan du berätta om Våra
starka kort och om vårt löfte.
Har du lite tid på dig skulle
du kunna ta hjälp att Vår berättelse. Antingen i sin helhet
eller i en kortversion. Så här
låter fullversionen av Vår berättelse:
”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

➜
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Lilla platsens fördel: här blir du sedd

positiv Laxå-anda som inkluderar alla som bor och verkar
här. Andan omfattar alla våra
orter: Hasselfors, Porla, 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 dom
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.”

Är allt bra med platsen
Laxå?

Våra starka kort
• 30 minuter från Örebro
• Tiveden
• Eldsjälar & entreprenörer

Vårt löfte
Här blir du sedd

Vår berättelse
Visionen gör vi konkretare
och tydligare i form av Vår
berättelse som förmedlar
vilka vi är och hur vi tillsam
mans utvecklar vår plats.

– Mycket är otroligt bra. Men
det finns också en hel del att
utveckla! Därför finns det ock-

så med sju övergripande strategier i Bilden av Laxå som vi
har valt att kalla målområden.
Det är dessa målområden som
beskriver vad som är viktigt i
vår strävan att nå visionen och
vad som vi ständigt behöver
utveckla för att kunna bemöta urbaniseringens effekter.
Alla prognoser pekar mot att
de små landsbygdskommunerna minskar i befolkning
och att städerna växer. Med
målområdena pekar vi ut vad
vi behöver vara bra på för att
ha möjlighet att inte tappa i
befolkning. Och i dom bästa
av världar kanske kunna bli
några fler invånare.

Är det Laxå kommun som
äger plattformen Bilden av
Laxå?
– Nej, kommunen är bara en

av alla aktörer som verkar på
platsen. Bilden av Laxå ägs av
alla som bor och verkar här
och det står alla fritt att använda plattformen.
– Med tiden kommer vi
att bygga upp en bildbank
och den kommer också vara
fri att använda. Till exempel kan företag använda bilderna när man vill berätta
om både företaget och om
platsen. Eller när föreningar
vill locka till sig nya medlemmar.

Finns det inga begränsningar i användandet?
– De enda begränsningarna
är att Bilden av Laxå inte får
användas så att någon kan
uppfatta det som kränkande
eller att plattformen används
med på ett sådant sätt att platsen Laxå uppfattas negativt.
Men dessa begränsningar tror
jag är självklara.

Är arbetet klart nu?

Saltängsskolan är populär visar ungdomarnas enkätsvar i denna tidning. Det här är klass 6 i Saltängsskolan
vårterminen 2014. (arkivbild)
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– Verkligen inte! Det är nu
det börjar och det är nu som
alla som bor och verkar här
förhoppningsvis blir ambassadörer och hjälps åt att sprida
budskapet om närheten till
Örebro, Tiveden och om alla
eldsjälar & entreprenörer.
Och kan berätta om den lilla
platsens fördel; här blir du
sedd.
– Det återstå en hel del arbete med att bygga upp en bildbank, att fastställa typsnitt för
marknadskommunikationen
med mera. Och sen är det ju
faktiskt så att eftersom Bilden
av Laxå tar sikte mot 2030 och
visionen så dröjer ju ett tag
innan vi är där. Sedan fortsätter vi säkert att bygga vidare
på vårt goda rykte.
VÅRT LAXÅ #1/2017

BILDEN AV LAXÅ – entreprenören

LSV vill göra gott i Laxå
Det här är företaget med
visionen: Världens mest
kompletta specialfordonsleverantör och Laxås
stolthet!
– Vi vill stötta bygden och
medverka till att samhället fungerar bra. Ett väl
fungerande samhälle är till
vårt företags fördel, säger
Ida Sjöberg, affärsområdeschef på Laxå Special
Vehicles.
Laxå Special Vehicles (LSV) är
i dag kommunens mest framgångsrika företag. Förra året
slogs rekord i att nyanställa
personal, över 40 i olika yrkeskategorier, vilket innebär att
143 personer arbetar i bolaget
som 2016 omsatte 250 miljoner
kronor. Trenden fortsätter.
LSV söker löpande nya medarbetare, just nu svetsare, lackerare och produktionstekniker.
– Vi har vuxit volymmässigt
och har nu tagit lokaler i anspråk på Esab-området, dit vi
flyttat karossavdelningen.
Laxå Special Vehicles tillverkar specialarbeten till Scania, som brandbilshytter och
chassin. Även Scanias sopbilshytter monteras här och bor�riggar till Atlas Copco. LSV tillverkade 800 hytter, 450 chassin
och 21 riggar förra året.

När företaget växer är det
viktigt att få tag i kompetent
arbetskraft. Då är det av betydelse att den ort verksam
heten ligger i av omgivningen
betraktas som attraktiv, en bra
plats. Det ökar intresset hos
arbetssökande att kontakta företaget. Finns det bra boende,
god samhällelig service och
mycket att göra på fritiden förVÅRT LAXÅ #1/2017

En del av gänget bakom lyckosamma Laxå Special Vehicles: Ida Sjöberg med från vänster Karl-Erik Pousar,
Christian Bichis, Laila Brohmée, Jennifer Toftling, Tord Blom, Olliver Malm, Marika Appel och Anna Nilsson.
bättrar det trivseln och medverkar till att man stannar på
sin arbetsplats. Sponsring är
därför en tungt vägande del i
LSV:s vision om att vara Laxås
stolthet.
– Vi får många frågor om
sponsring och har avsatt
200 000 kronor för att lokalt

stötta till barn- och ungdomsverksamhet. Man ansöker om
sponsring under januari–mars
och besked lämnas i april.
Ida Sjöberg själv är född och
uppväxt i Laxå. Hon har arbetat på LSV i tio år och började
på företaget som materialplanerare.

’’

Ett väl funge
rande samhälle
är till vårt företags fördel.
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BILDEN AV LAXÅ – entreprenören

Henrik och Hilde Forsberg lägger ner sin själ i bowlinghallen i Laxå.

Poppis bowlinghall håller klotet rullande
Det går inte ligga på lat
sidan när man driver bowlinghallen i Laxå.
En vintrig söndagskväll klockan sju började Henrik Forsberg
tillsammans med en kompis
byta hela golvet i serveringen
fram till banorna.
– Vi var klara på måndagseftermiddagen halv två. Då
fanns det nya laminatgolvet på
plats liksom all inredning.

Henrik Forsberg är inte rädd för
att ta i. Förutom att han en gång
i tiden var framgångsrik i Laxå
Kraftsportklubb och kunde lyfta 800 kilo på tre lyft så är han
dessutom praktiskt lagd.

– Jag är allt i allo här, min fru
Hilde är chefen!
Det är Henrik och Hilde
Forsberg som äger och driver
Laxå Bowling och det är Hilde
som har bowlingerfarenheten.
Hon tävlade i norska juniorlandslaget och har guld, silver
och brons i nordiska mästerskapen. Nu har de drivit hallen
tillsammans i sex år och förra
året köpte de hela fastigheten
på 1 200 kvadratmeter.
– Det innebar att vi kunde
satsa på ett nöjesrum med
spel, biljard, shuffleboard, säger Hilde.
Nu kan de med stolthet visa
upp en verksamhet som är
mycket populär. Laxå Bowling

’’

Det har hänt
mycket i Laxå
därför vågade vi!

ståtar med en av Mellansve
riges största bowlingturneringar med nära 80 deltagande
lag! Besökarna kommer även
från grannkommunerna.
– Det är särskilt roligt att folk
åker hit, fast de har bowlingbanor hemma, säger Hilde.
För stamgäster som Göran
och Margareta Persson är det
självklart varför det är så bra
drag i Laxåbowlingen.
– Det beror på en fantastisk

service, bra personal, fin stämning och jättegod mat, säger
Göran Persson. Vi är många
äldre som söker oss hit.

Nu vill Forsbergs att fler ska
åka till Laxå för att roa sig.
– Vi har dragit i gång ett arrangemang tillsammans med
Y-taxi. Gästerna hämtas vid
ytterdörren hemmavid för att
köras tillbaka igen efter en
kväll med mat och spel, säger
Henrik Forsberg.
Henrik och Hilde Forsberg
tvekade aldrig att satsa på
Laxå Bowling.
– Det har hänt så mycket
positivt här som gjorde att vi
vågade.

Vad är bäst där du bor?
Nelly Kågström,
8B, Finnerödja:

Casper Karlsson,
8B, Laxå:

Moa Pudas,
8B, Laxå:

– Det bästa med
Finnerödja och
Laxå är att det är
bra ställen att växa
upp på. Mycket finns nära, fotbollsplan, skridskorink. Jag vill
bli något inom juridiken.

– Det är nära till
allt! Till skolan, till
Ica, till fotbollsplanen. Det finns
mycket att göra på sommaren,
basket och fotboll och tennis.
Vet inte vad jag vill bli än.

– Allt finns nära
och det är lätt att
ta tåget till Örebro,
Stockholm och Göteborg. Jag gillar att vara hemma
på fritiden, då ägnar jag mig åt
mina kaniner. Jag tänker bli egen
företagare, kanske i Laxå.
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William
Jörgensen,
7A, Finnerödja
och Laxå:
– Miljön och Saltängsskolan är bäst!
Där kan man gå ut i skogen
på rasten och leka, det är fritt.
Skolan är bra!
VÅRT LAXÅ #1/2017

BILDEN AV LAXÅ – eldsjälen

Lärare med driv lär av eleverna
omkring undervisningen finns
men i klassrummet är hon ensam och för den enskilda undervisningen gör hon sin egen
plan.
– Vi har ju styrdokumenten
som anger vilka kunskapskraven är men inte hur undervisningen ska ske. En drivkraft
hos mig är att pröva nya grepp,
inte bara för att det är kul och
intressant utan för att jag tror
att jag hela tiden kan göra något bättre, bättre för eleverna
så att de får största möjliga
chans att utvecklas.

Glimten i ögat hos eleven
som plötsligt förstår ett
sammanhang efter att ha
stretat på länge med en
uppgift, är den största
belöning en lärare kan få.
Att någon utbrister ”aha!”
Att man har förstått!
– Just det ögonblicket kommer inte så ofta, kanske,
men det är mer värt än en
löneförhöjning!
Det säger Carina Fogelström
som arbetat som lärare på Centralskolan i Laxå i 30 år. Hon
gillar sitt jobb.
– Det är fritt, vid sidan av
några måsten som är mindre kul, som administration,
åtgärdsprogram, planer och
kartläggningar som tar tid,
men att arbeta med den enskilda ungdomen, mötet med
flickan eller pojken, glittret i
deras ögon i undervisningssituationen, det är tjusningen i
yrket!

Mötet med eleverna är tjusningen i läraryrket, tycker Carina Fogelström,
lärare i svenska på Centralskolan, här med eleverna är Jonnie Andersen,
Sriram Selvaratnam och Benjamin Kumlin.

’’

i svenska på högstadiet, har
hand om projektet Skapande skola, som finansieras av
pengar från kulturrådet, och
har arbetat på Centralskolan
sedan hon utexaminerades.
Hon har bott större delen av
tiden i Laxå men flyttade till
Örebro för fem år sedan men

har aldrig lockats av att söka
tjänst där. Hon väljer att resa
de 38 minuterna tur och retur
varje arbetsdag för att möta
sina Laxå-elever. Varför?
– Det här är en väldigt bra
skola i en bra kommun. Föräldrarna är engagerade i barnen och bryr sig. Här finns en
social kontroll, på gott och ont,
visserligen, men det betyder
att de problem som dyker upp
hinner få sin lösning innan de
får för stora proportioner.
Den goda skolan kännetecknas av en ömsesidig respekt

Max MustonenSjölund,
7A, Laxå:

Måns
Danielsson,
7A, Laxå:

Anton
Hjalmarsson,
7A, Finnerödja:

– Här finns många
snälla, både barn
och vuxna! Det
bästa är att alla känner alla.
Dessutom finns här en orörd
natur. Vi brukar plocka svamp.
Jag vill bli polis eller doktor.

– Allt är nära när
man ska gå och
handla. Det har
blivit fint vid rondellen. Skogen
vi lekte i vid Saltängsskolan är
bäst. Centralskolan är också
okej. Jag ska nog bli ingenjör.

– Det är fritt! Jag
bor avskilt på
landet vilket är bra.
Där kan jag göra vad jag vill. Jag
åker cross och spelar i Laxå IF,
pojkar 02–03. Jag kanske går fordonslinjen, eller blir snickare.

Carina Fogelström är lärare

VÅRT LAXÅ #1/2017

Aha-ögonblicket
är bättre än en
löneförhöjning!

mellan de vuxna och ung
domarna, menar Carina Fogelström. Det finns på Centralskolan.

Friheten i yrket innebär att
hon som lärare kan lägga upp
undervisningen efter eget huvud. Samarbete i lärargruppen

Carina Fogelström undervisar
i fem av sex högstadieklasser med mellan 25–30 elever i
varje klass. Det är många möten under en dag och det gäller
att behålla energin på lektionerna.
– En lärare är något av en
est
radör som har elevens fokus. Då gäller det att vara
närvarande och inte tänka på
annat som måste göras, som
föräldrakontakter, möten som
ska planeras, e-post som ska
besvaras. Min uppgift är att
där och då skapa förutsättningarna för att eleverna ska
kunna göra sitt bästa.
Samtidigt får Carina Fogelström mycket tillbaka.
– Jag lär mig otroligt mycket
av ungdomarna!

Joel Puls,
7A, Laxå:
– Det är inte så
stort, det är inte
människor överallt
som i Stockholm.
Jag skulle inte klara av att bo
där, att tvingas åka tunnelbana.
Här hittar man ju och det finns
rätt så många affärer.
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Marita och Lars
gillar läget vid E 20
Här finns möblerna alla
vill ha, praktisk, elegant
inredning från 50-, 60- och
70-talen, så i ropet bland
yngre och äldre som gillar
retro.

Toftling när nästa tur går mot
kundens bostadsort.
– Vi får många kunder på
Instagram och Facebook också
och det händer att folk som
passerar Laxå tittar in.

Linne & Lump är butiken som
hittat sin nisch och ligger rätt
till i geografin, hundra meter
från rondellen i Laxå där all
trafik på E 20 mellan Stockholm och Göteborg passerar.
För Marita och Lars Toftling
är läget det bästa. Hit kommer
kunderna enkelt, härifrån kan
de själva smidigt åka ut på
inköpsturnéer och sedan leverera möbler till Stockholm,
Göteborg och söderut.
– Men vi har kunder från
hela Sverige, säger Marita Toftling. Vi hade ett par som körde
med bilsläpkärra ända från
Luleå och hit, handlade för
20 000 kronor, och återvände
glada med sin last!

Det är Toftlings eget intresse

Internet är hjärtat i försäljningen. Hemsidan är mycket
viktig, här ser kunderna objekten på bild, kan göra sig en
uppfattning om möbeln via
informationen som ges och
beställa för leverans av paret

för de här möbelstilarna som
gjorde de startade butiken för
drygt fem år sedan.
– Jag arbetade som sjuksköterska på Universitetssjukhuset i Örebro och pendlade
emellan. Jag blev så trött på
det, särskilt trafiken i stan. Jag
fattar inte att fler stadsbor inser vilken tid och energi det
tar att trängas i trafiken. Fler
skulle förstå fördelen av att bo
så här som vi gör.

Att sälja retromöbler kräver
en betydande arbetsinsats av
Linne & Lumps ägare. Även
om butiken inte har öppet alla
dagar så måste nytt sortiment
hämtas in oavbrutet, vilket
sker från söndag kväll till och
med tisdag. Det innebär att
Marita och Lars tillbringar 800
timmar i bil under året för att
leverera till kunder samt göra
inköp i Danmark, varifrån det
mesta av möblerna kommer.

Varje möbel kräver sin omsorgsfulla behandling. Marita Toftling oljar in ett

’’

’Herregud,
finns det här i
Laxå?!’ brukar
folk säga som
kommer utifrån.

– De är ju använda och ett
naturligt slitage förekommer,
säger Marita Toftling. Det kan
bli fråga om att laga små skavanker, göra rent dem ordentligt, slipa och olja in. Vi renoverar allt och lägger ner mycket
arbete på varje möbel innan vi
ställer ut den i butiken.

Bilen rymmer 20 kubikmeter
last.
Väl hemma tar arbetet vid
med att gå igenom och snygga
upp möblerna.

Jämfört med andra butiker i
samma bransch har Linne &
Lump ett större sortiment än
de flesta.
– Vi har både djup och bredd.

Vad är bäst där du bor?
Olivia Pilkvist,
9B, Laxå:

Alexandra Holm,
9B, Laxå:

Elyas Nazari,
9B, Laxå:

Lilly Wang,
7B, Laxå:

– Det bästa med
Laxå är att det är
lugnt här! Inte så
mycket bråk. Jag
tycker också att Gårdsjö ridskola
är bra! Där går jag och rider
en gång i veckan. Jag tänker bli
arkitekt.

– Det är öppet och
fritt. Det finns
många olika saker
att göra. Jag går
gärna till Allaktivitetshuset och
umgås med mina kompisar. Jag
vill bli något i vården.

– Fördelen med
Laxå är att det är
lugnt här och ändå
händer det mycket.
Min plan är att bli politiker. Jag
vill ändra felfattade beslut. Därför ska jag studera statskunskap
och juridik.

– Det bästa med
Laxå är att man
känner alla och har
många kompisar
att vara med.

10

VÅRT LAXÅ #1/2017

BILDEN AV LAXÅ – eldsjälen

Mickel sover räv och
Jonas knäpper bilden

’’

Det var en dag i maj.
Jonas Forsberg och sambon Barbro Sjöström gick
en vårpromenad ner mot
sjön Teen i Hasselfors.
Plötsligt fick de syn på en
räv som låg och vilade på
en sten i skogsbrynet 300
meter bort.

matbord i teak.

När andra butiker erbjuder
kunden ett matbord har vi 30
att välja bland, detsamma gäller stolar, byråer, tevagnar,
lampor, matsalsmöblemang .

Toftlings är stolta över sin butik.
– Vi hade ett fritidsintresse
som vi utvecklade. Vi vågade
satsa allt vi har på det och
lyckades skapa en butik som
nått framgång. ”Herregud,
finns det här i Laxå?!” brukar
folk säga som kommer utifrån.

Axel
Gunnarsson,
8B, Finnerödja:
– Fotbollsplanen i
Finnerödja är det
bästa. Jag tycker det
är kul med fotboll och är med i
Laxå IF. Jag gillar också att vara
på Skagerns camping på sommaren. Där spelar jag minigolf.
VÅRT LAXÅ #1/2017

– Jag hade kameran med mig,
förstås, och ett 500 mm teleobjektiv. Men det var på för långt
håll och vi gick i en kringgående rörelse för att komma närmare utan att oroa räven. Den
hade koll på oss.
Så kom tillfället att knäppa
några bilder, lite långt ifrån,
kanske, men det fungerade.

Bilden på räven är en av 30 000
årliga bilder som Jonas Forsberg, fotograf i Träntorp, Hasselfors, fångar i naturen hemikring och på resor till Sveriges
vackraste platser.
Han har ägnat sig åt naturfoto sedan ungdomen, att vara
ute i skog och mark har alltid
varit ett stort intresse.
Sedan 1996 är han ansluten
till Naturfotograferna och via
den bildbyrån får han sälja

Tilda Lundstedt,
7B, Finnerödja:
– De fina ridvägarna runt Borasjön.
Jag har tre hästar
och nära till sjön
där jag kan bada dem. Jag tänker satsa på ett hästyrke, kanske
bli proffsryttare. Jag tänker bo
kvar här när jag blir vuxen.

Vi gick i en
kringgående
rörelse för att
komma närmare utan att
oroa räven.
Den hade koll
på oss.

Naturfotografen Jonas Forsberg tar
bilden av Hasselfors.

sina bilder till stora företag,
som Volvo och Posten. Han är
även publicerad på Arlanda
flygplats.
– Det är ett erkännande!
Skandinaviens bästa natur
fotografer är knutna till den
bildbyrån, säger Jonas Forsberg.

runt Hasselfors. Han har fångat brölande kronhjortstjurar,
spelande orrar och tjädrar,
solnedgångar, islossning och
lom som flaxande tar sig upp
i luften från en kvällsstilla sjö.
Jonas Forsberg var en av arton utställare i Hasselfors naturfoto- och filmfestival i Hasselgården i slutet av januari.

Fotnot: Vill du se fler bilder av
Jonas Forsberg? Gå in på
www.fotojonas.se.

Favoritlokaler för fotograferandet är skogar och mossar

Melker
Andersson,
7B, Laxå:
– Det bästa är
att Laxå är en
liten plats, inte så
mycket folk. Här kan jag åka
crosscykel, det är också bra. Vi
brukar hålla till vid flygfältet
och köra där.

➜
Alice Karlsson,
8B, Laxå:
– De nya affärerna
runt rondellen i
Laxå, Dollarstore,
Netto. Och så gillar
jag att hänga på Burger King.
Det är mysigt. Jag vill jobba i
affär efter skolan.
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Bra läge efter E 20.

Madelene Barnes trivs i
Finnerödja.

Bästa grannarna
finns i Finnerödja
31 minuter till Gullspång
och 46 minuter till Örebro.
För familjen Barnes del
avgjorde läget efter E 20
flytten till Finnerödja för
fyra år sedan.
– Vi letade efter en plats att bo
på, inte stad, inte ren landsbygd, utan något mittemellan.
Det var lite av en slump att det
blev Finnerödja. Vi såg annonsen om huset, åkte och tittade
och tyckte att det var fint här,
en trevlig bykänsla med affär,
skola och dagis på gångavstånd.
Så kom det sig att Madelene
och John Barnes flyttade in i
radhuset på gatan med ”världens bästa grannar”.

Vägen till Finnerödja har gått i
kringelkrokar över jordens yta
både för Madelene och John.
Född och uppväxt i Onsala

begav sig Madelene ut i världen efter studenten. Au pair i
USA ett år, studier och arbete
i Australien i sju år, Wales och
England och till sist åter till
Sverige och Mariestad.
– Jag träffade min man som
är från Melbourne när jag studerade psykologi och socialt
arbete i Australien. Vi begav
oss till England och arbetade
där en tid. Men när det var
dags att skaffa barn så flyttade
vi till Sverige.

Nu arbetar Madelene som socialsekreterare i Gullspång och
John som lektor på universitetet i Örebro. Barnen Loke,
snart sex år, och Noah, ett och
ett halvt år, går i förskolan i
Finnerödja.
– Det är inget slott vi bor i,
men huset är lagom stort, trädgården trevlig, priset var bra

En sväng i gungan är mysigt, tycker Loke. Mamma Madelene knuffar på och

och barnen stortrivs. Vi kan
gå till dagis på tio minuter och
kompisarna är många.

Andra fördelar med Finnerödja är omgivningarna. Naturen
förstås! Och människorna!
– Folk här är trevliga. Går
man till affären träffar man
många människor. Det är vänligt och tryggt. Och grannarna
bryr sig, bjuder in på fika, skottar vår uppfart, tittar till vårt
hus om vi åker bort.

Det är klart att Finnerödjas
läge ibland förhindrar Madelene och John att ta del av det
nöjes- och kulturutbud som
finns i städer. Det händer att
särskilt John längtar till storstadens puls och utbud.
– Han tycker ibland att det
är lite öde här bland skogar
och sjöar! Men i det läget i livet
vi är nu med små barn så blir
det ändå inte så ofta tillfälle till
att roa sig som vi gjorde förut.
Men vill vi gå ut en kväll så går

Alen Babic,
9A, Laxå:

Roholla Norozi,
9A, Laxå:

– Att alla får plats
på fotbollsplanen,
den är stor! Bra
är också att det
är nära till allt, kompisar och
affärer. Jag tänker bli ekonom,
jobba i bank.

– Närheten till allt
och att spela fotboll
med kompisar. Jag
spelar mittfältare
i Laxå IF och endera ska jag
bli fotbollsproffs eller läkare.
Jag gillar att måla tavlor också,
akvarell.

Vad är bäst där du bor?
My Berlin,
9A, Laxå:
– Att det är nära till
butiker! Jag trivs
bra här, spelar ofta
på min dator. Jag
tänker bli spelproffs!
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Görkem
Yuzererglu,
9A, Laxå:
– Det är nära till
allt, till kompisar.
Jag brukar vara på
Allaktivitetshuset, det är kul.
Sedan spelar jag lite fotboll. Jag
ska kanske bli läkare.

VÅRT LAXÅ #1/2017
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Mats och Laxåcyklisterna
svettas i gång anrik klubb
Nu trampar Laxås cykel
entusiaster igång anrika
Laxå cykelklubb. I täten
ligger Mats Hjalmarsson,
entusiastisk cyklist och
välkänd idrottsledare i
Laxå IF.

Noah vill inte sova.

det faktiskt taxiskjutsar från
Örebro till Laxå och Finnerödja på fredags- och lördagskvällar. Det är ett plus och den
servicen har vi utnyttjat flitigt.
Mina föräldrar bor delar av
året i Mariestad och ställer
gärna upp som barnvakt. De
åker hit på 40 minuter.
För familjen Barnes är Finnerödja en bra plats att bo
på. Ännu bättre skulle det bli
med ett tågstopp och fler barn
familjer.

Slava Bshar,
9A, Laxå:
– Allt är bäst! Det är
nära till allt och det
är viktigt att järnvägsstationen finns
centralt i Laxå så att man kan
resa. Jag gillar att läsa historia
och tänker bli advokat. Men jag
saknar ett tjejlag i fotboll.
VÅRT LAXÅ #1/2017

Det är kallt, ruggigt och mörkt
ute men i klubbstugan är det
ljust och varmt. På cyklarna,
tillsammans med Mats, sitter den här kvällen Mikael
Larsson, Johan Post, Andreas
Funcke och Per Tingö. Tramporna går, de tar sig inte en
meter men svetten lackar.
Motionärerna förbereder sig
för vårens turer i det fria och
Vätternrundans 30 mil i juni
hägrar.
– Det finns inget bättre på
vårkanten när det smälter
undan och blir torrt, än att
trampa ut på vägarna, säger
Mats Hjalmarsson, som är ordförande i Laxå cykelklubb.

Här är killen som har bestämt sig: Mats Hjalmarsson. Cykelklubben i Laxå ska
åter bli som den var under Bertil ”Degis” Larssons tid! I bakgrunden cyklar
Mikael Larsson, Johan Post, Andreas Funcke och Per Tingö.

senaste mötet och vi är ett
tiotal cyklister som tränar för
Cykel-Vasan i augusti.
Cykelklubben
engagerar
både landsvägscyklister och
mountainbike-åkare och i
mars–april planerar klubben
starta motionsåkning för ungdomar.

klubben legat i träda några år
och en drivkraft hos Mats Hjalmarsson har varit att inte låta
den ärorika klubb som Bertil
”Degis” Larsson gjorde känd i
hela Sverige tyna bort.
– Vi var 47 medlemmar på

Målet är att få till stånd en riktigt livaktig klubb som under
1970-talet då Laxå cykelklubb
var Sveriges bästa ungdomsklubb och näst bäst i antal
segrar efter Fåglumbrödernas
klubb som hade en seger mer.
– Vi hade som mest 36 tävlingslicenser, säger Bertil ”Degis” Larsson som lämnade

Felix
Söderström,
5A, Laxå:

Märtha PerssonKellgren,
5A, Laxå:

– Det bästa är
naturen! Man kan
fiska, åka skridskor
på sjöarna på vintern, vandra
i Tiveden. Mitt favoritställe är
Vitsand. Min dröm är att bli
fotbollsproffs eller polis.

– Min lärare Solveig
Larsson som är så
bra på att förklara!
Jag gillar att bowla och att
hänga på BK (Burger King). Jag
håller mycket på med gymnastik. Jag vill bli sprinter!

Om sanningen ska fram så har

klubben efter att ha varit engagerad som ordförande och
kassör från 1970 till 2007.

klubbens storhetstid
ordnades stora tävlingar. I
Laxå kördes Cykel-SM 1970,
ungdoms-SM 1990 och 2003.
Dessutom arrangerades tiomilaloppet
Lassånarundan,
mellan 1960 och 2002.
Mats Hjalmarsson är en person som alltid engagerat sig för
idrotten.
– Jag kan inte låta bli! Jag har
det efter mina föräldrar. Jag
tycker det känns bra att göra
en insats och roligt när man
ses på samhället och pratar.

Under

Emelie Bejfalk,
5A, Röfors:
– Bäst här är att
alla känner alla!
Att alla är grannar
och pratar med
varandra! Det känns tryggt! Så
finns det många affärer. Laxå
är ganska stort ändå. Jag gillar
gymnastik och vill bli sminkös.
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Unga
drar
i gång
tunnelprojekt
Det var i somras. Ludvig
skulle fylla i en repa på sin
moped. Han och kompisen
Sirre inhandlade en burk
med svart sprejfärg och
målade mopeden, det blev
bra.
Men sprejandet var roligt och
de hade lite tråkigt, visste inte
riktigt vad de skulle göra.
– Det var då vi satte i gång
med att spreja på ställen där vi
inte skulle, säger Sriram ”Sirre” Selvaratnam. Det är något
vi ångrar nu, men vi har sonat
vårt brott och tänker aldrig
göra det igen!

Men Sirre och hans kompis
Ludvig Holm ska inte sluta
måla med sprejfärger. Målet
är att dekorera skoltunneln
under E 20 med graffitti.

Ungdomarna träffas varje torsdag för driva sitt tunnelprojekt ICU vidare. Från vänster fritidsledaren Sanna Söderström, Karin Soron, Ludvig Holm, Sriram Selvaratnam, Jakob Löfvenhaft, Roholla Norozi och Alexander Eklind. Saknas
på bilden gör Ronya Björndahl och Anton Hjalmarsson.

Det som hände var att fritidsledaren på Allaktivitets
huset
i Laxå, Sanna Söderström,
en morgon passerade genom
gångtunneln som mynnar ut
mot skolan. Hon blev starkt berörd av det som någon klottrat
på tunnelns vägg:
”Vi var kidsen utan drömmar!”
Så får det inte vara, tänkte
Sanna Söderström och beslutade sig för att göra något.
Hon pratade med de ungdomar som brukar komma
på kvällarna till Allaktivitetshuset. Där fanns bland andra
Ludvig och Sirre. Och även om
de inte klottrat just i tunneln

så hade de ägnat sig åt det på
andra platser.
– Varför inte göra något vettigt av er kreativa förmåga! Föreslog Sanna Söderström och
Sirre Selvaratnam tog mod till
sig och ringde kommunchefen
Harry Lundin direkt. Han var
positiv till förslaget och tunnelprojektet ICU (I See You –
jag ser dig) kunde dra i gång.

derström har klart från kommunledningen att få anlita
konstnärerna Mark Andersson, Petter Nilsson och Emil
Öhlund från konstföreningen
Bunkern i Örebro.
– Jag är jätteglad över detta,
att ungdomarna tas på allvar!

ungdomar ur Centralskolans
årskurser sju och nio. De har
träffat politiker och berättat om sin idé. Tillstånd från
vägverket att få måla tunneln
är inhämtat och Sanna Sö-

Arbetet kan dra i gång, gruppen träffas nu en gång i veckan för att planera motiv och att
jobba fram en fungerande teknik. Tunneln ska sedan målas
två helger i april.
– Blir det bra kan vi få måla
flera tunnlar i Laxå, exempelvis vid von Boijgatan under
E 20, säger Jakob Löfvenhaft.

Ida SäreforsDellevåg,
5A, Laxå:

Filippa
Gustafsson,
6A, Laxå:

Loke
Jinnestrand,
6A, Laxå:

– Det finns mycket
att göra på fritiden.
Vi är ute i skogen
och leker eller åker vi skidor
och pulka. Särskilt bra är att det
är nära till skolan. Jag ska bli
handbollsproffs eller fotograf.

– Bäst är att man
känner alla. Jag
gillar att dansa, kör
hiphop på Dansstudion i Hallsberg. Jag tänker bli frisör.

– Det bästa med
Laxå är att det
finns många sporter: Jag spelar fotboll, pingis och
tennis. Bra är att det kommit så
många affärer till rondellen. Jag
tänker bli designer.

Projektet består nu av åtta

Vad är bäst där du bor?
Emil Larsson,
5A, Laxå:
– Bäst är skogen vid
Nyhammaren, och
att det finns nya
affärer här. Tycker
om vår nya skolgård också
och jag cyklar mycket, gillar
gymnastik och att läsa, särskilt
fantasy och deckare!
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Barndomen i Saltängen
blev fritidsledarens förebild
Som tonåring ville hon dra
från Laxå. Vuxna fattar
ingenting, tänkte hon.
– Så var det ju! Kompisarna
ville till större städer och
jag också förstås. Det som
fanns hemma var inte bra.
Typiskt för tonåren, man
tar avstånd och revolterar.
Nu blev det inte så. Laxå vann,
eller om det var åren som gick
eller om det var det att hon
träffade sin man Fredrik som
väldigt ung, 16 år bara.
Högstadiet passerade och frisörutbildning lockade, kanske
skulle hon bli stylist eller sminkös och arbeta med kändisar?
Men direkt efter examen på
Virginska skolan i Örebro, när
hon var 19 år, skaffade hon ett
eget företag, en salong i Laxå.
– Det var kämpigt, fick inget
startbidrag eftersom jag inte
fyllt 20, men det gick bra. Jag
hade först en väninna som kompanjon men hon träffade en kille och flyttade till Danmark.

I salongen fick Sanna kontakt
med en del kunder som hade
det lite struligt och berättade
om sina liv medan de fick hå-

ret klippt. Då började hårfrisörskan ordna tjejkvällar.
– Efter ett tag kom jag på
att jag var mer intresserad av
människor än frisyrer och jag
lärde mig att det är att ge upp en
dröm för något annat. Jag insåg
att jag ville jobba med barn och
ungdomar. Förebilden var min
mamma som alltid hade dagbarn när jag var liten. Hon arbetade med hjärtat och skapade
harmoni runt sig, inte bara för
mig och mina syskon utan även
för dagbarnen.

Samtidigt trivdes Sanna med
de äldre barnen. Med dem
kunde hon prata lite djupare
om problem och glädjeämnen
i livet. Hon ryckte in på fritidsgården på kvällarna som hon
gjorde redan på gymnasiet och
arbetade samtidigt i förskolan
och som hemkunskapslärare i
skolan. Därefter började hon
på Allaktivitetshuset som fritidsledare/fritidsassistent. Efter en fritidsledarutbildning
på distans på Karlskoga folkhögskola har hon nu en fast
tjänst på heltid.
– Det här jobbet är perfekt
för mig. Nu får jag jobba med

Sanna Söderström kramar sitt styrketräd, en ek som aldrig tappar bladen.

’’

Jag märkte att
jag var mer
intresserad av
människor än
frisyrer.

människor i alla åldrar och jag
är glad att det finns en fritidsgård i Laxå för barn och ungdomar. Det är ingen självklarhet!
– Vi samarbetar med föreningar och företag som brinner
för den verksamhet vi har gemensamt i kommunen. PRO

utnyttjar Allaktivitetshuset för
sin verksamhet, boule, bland
annat. De är också med på
sportlov och sommarlovet och
hjälper till på kollo.

Sanna Söderströms strävan är
att medverka till att kommunens barn och ungdomar i dag
får en lycklig start i livet som
hon själv fick när hon växte
upp på Ramundervägen i Saltängen och kunde cykla överallt, och fritt men tryggt leka
ute med kompisar soliga somrar och snöiga vintrar.
– Jag är tacksam för det.

Allaktivitetshuset
Ludvig Selvin,
6A, Hasselfors:

Franz Höfig,
6A, Finnerödja:

– Friheten! I Hasselfors är det lugnt,
tyst och trevligt,
inte bilar överallt!
Jag ska aldrig flytta därifrån.
Skolan i Laxå är bra, här lär vi
oss saker. Jag tänker bli speedwayproffs!

– Bäst är lugnet!
Jag åker fyrhjuling
och crosscykel och
spelar fotboll på
sommaren. Jag tänker bli något
inom handel.

VÅRT LAXÅ #1/2017

Douglas
Johansson,
6A, Finnerödja:
– Bäst är skolan
i Finnerödja och
vår fröken Ingela.
Bra, både i Finnerödja och Laxå,
är att alla känner alla! Det är
många yrken jag funderar på,
SAS-pilot, till exempel.

Har öppet barn på mel
lanstadiet varje vardag
13.30–16.30. Tisdag–torsdag
är det öppet för högstadie
eleverna mellan 18 och 21,
och på fredagar till 22.
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Utan Öystein Björndahl skulle Conny Landberg, vd FFAB, inte kunna bjuda
kunden Pelle Sjöquist, Hallstahammar, på varken kaffe, frukt eller vatten.
Det är Öystein som står för kaffe- och vattenautomaten och även fyller på
fruktfatet.

Kopp på kopp i Öysteins senaste produktutveckling.

Miljövänlig fruktleverans med elbilen till Laxåföretaget FFAB. Öystein Björndahl

Miljövänlig paus levereras
Det började med godisautomater som ett extraknäck bredvid jobbet på
Stellana Plast och senare
Talent Plastics i Laxå.
– Jag jobbade på lagret, och arbetskamraterna bad mig ställa
in några backar dricka. Det
gjorde jag. Jag fixade dryck,
ett kylskåp och sålde. Så småningom utökades sortimentet
med godis.
I dag förser Öystein Björn-
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dahls Öystens Götteri företag
med kaffe, vatten och frukt.
Hans företag har växt och efter att ha kört den egna verksamheten bredvid en heltidsanställning i 17 år kastade han
loss helt för fyra år sedan, sedan dess har hans omsättning
fyrdubblats.
– Det har gått över förväntan! I dag har jag 225 kaffemaskiner ute i Laxå kommun
med omnejd. Jag servar maskinerna och fyller på vid re-

’’

Jag har alltid
gillat att göra
allt möjligt.

gelbundna besök. Det går åt 10
ton kaffe per år.

Han erbjuder även vatten
automater och har utökat sin
service med att leverera frukt
till företag och arbetsplatser

som så önskar. FF AB Legopac,
vårdcentralen, Setra sågverk,
Mecdon står på utkörningslistan på onsdagar och på
måndagar kör han runt till 20
fruktabonnenter.
Som heltidsföretagare i kaffeautomatbranschen har han
insett betydelsen av att göra
reklam för sin verksamhet och
satsade på en stor företags
banderoll
på
Laxåhallen.
Han har tre bilar, varav en
elbil, med företagsloggan på,
VÅRT LAXÅ #1/2017

BILDEN AV LAXÅ – här blir du sedd

Mässa ett steg
mot nytt jobb
25 företagare letade efter
arbetskraft på resurs
mässan Tillsammans som
arrangerades av Arbetsförmedlingen och Laxå kommun i början av februari i
Bergfästets.
Totalt dök 250 personer upp
för att delta, presentera sig
själva och äta lite lunch och
lyssna till musikanten Kjell
Ståhl. Arbetssökande kom från
hela södra Närke och många
hade kommit hit som flyktingar.
– Varje kontakt som sker

packar ur för att lägga upp på faten i företagets lunchrum.

Öystein Björndahl känner alla
i Laxå och alla känner Öystein.
Det beror på att han arbetade
på fritidsgården i 15 år och ställer upp när näringsidkarna behöver hjälp med något.
– Jag ryckte in på Setra med
truckkörning en dag då de var
kort på folk. Och när vaktmästaren i skolan ville ha hjälp
med att sätta upp en hylla
VÅRT LAXÅ #1/2017

hjälpte jag till med det. Dessutom kör jag ut matkassar från
Ica som folk beställt. Jag har
alltid gillat att göra allt möjligt.
För Öystein Björndahl är
nöjda kunder det viktigaste.
Han får oftast sina uppdrag via
rekommendationer
– Det är viktigt att vara personlig med kunderna, då blir
de fler!
Nu ska han ta över presidentskapet efter avgående Pär
Jinnestrand i Laxå Rotary.

Michaele Yemane, Trhas Tekie och Hiwet Gebregitzabher
från Eritrea och Nariman Hosen från Syrien var några som
hade skrivit ihop ett CV för att
presentera för intresserade arbetsgivare.

Michaele Yemane och Trhas Tekie,
Eritrea, kan tänka sig arbeta på
restaurang.

av Öystein
Öystein vill leverera miljövänligt.

innebär en förändring, ett steg
in på arbetsmarknaden, säger
Sara Pettersson politiskt ansvarig för integrationsfrågor.
Mässan är ett exempel på hur
vi arbetar. Det brukar vara
tvärtom, att arbetssökande söker upp företagare. Vi vill göra
det lilla extra för invånarna.

Hiwet Gebregitzabher, jobbsökande.
Till vänster: Sara Pettersson, politiskt
ansvarig för integrationsfrågor.

Bråd dag för Pär Jinnestrand.
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De hade en dröm om landet
– nu är den sann i Tivedstorp
Den första kontakten med
Tiveden glömmer de inte.
Det var sommaren 2012
och första gången Lisa och
Martin Szanto besökte
Tivedstorp.
– Det var magiskt, säger
Lisa Szanto. Vi gick en tur
i skogen och under vår
vandring regnade det och
solen sken samtidigt!
Så otroligt vackert! Det
glömmer vi aldrig.
Nu är de två, tillsammans med
gode vännen Anders Thunarf,
bosatta på Tivedstorp sedan
tre år efter att ha tagit över arrendet på nyårsafton 2013.
Det som först var ett test föll
väl ut. Nu har de tre vännerna
fördubblat besöksstatistiken
på vandrarhemmet på en plats
där finntorparna bröt marken
redan på 1600-talet.
– Vi flyttade hit mitt i vintern
för att testa om vi kunde bo
här under den kalla årstiden,
säger Martin Szanto. Nu tycker
vi att vintern är den bästa tiden, lugnt och skönt. På sommaren är det jobb dygnet runt

nästan, full fart och många
människor.

Lisa från Lerum träffade vännerna Martin och Anders från
Säffle i Göteborg.
– Vi ville ut på landet och letade någonstans att slå oss ner,
säger Lisa Szanto. Tivedstorp
dök upp av en tillfällighet och
passade som hand i handsken.
Nu kunde vi förverkliga våra
drömmar om boende och driva vandrarhem för att försörja
oss.
64 bäddar i 23 övernattningsrum väntade, liksom kaféet
och hela anläggningen med
dess 20 hus.
– Vi visste inget om hur detta
skulle gå, eftersom vi inte hade
någon erfarenhet av liknande
verksamhet. Vi var bara entusiastiska och glada.
Entusiasmen och glädjen
blev en bra grund att stå på, de
tre åren har gått över förväntan! Folket i bygden tog emot
de nya invånarna med värme.
– Det blev jag först förvånad
över, säger Lisa Szanto. Vi fick

’’

Tiveden välkomnade oss
med stora
famnen!

ett fint mottagande, Tivedens
invånare uppskattade det vi
gjorde och dök upp när vi öppnade kaféet och vi satte i gång
med några arrangemang. De
tyckte inte vi var kufar som
valt att flytta ut i skogen från
storstaden. Tvärtom. De välkomnade oss med stora famnen!

Vardagen i Tiveden fungerar
bra. Lisa och Martin bor i
Tivedstorps största hus med
sina två barn, 6 och 4 år gamla,
och Anders tillsammans med
sin spanska flickvän bor i ett
annat.
– Det är åtta kilometer till
förskolan i Tived och vi har
skolskjuts ända hit upp.
På Tivedstorp har de entusiastiska arrendatorerna byggt
upp en mötesplats med ro

givande atmosfär där gästerna
kan hänge sig åt naturupp
levelser och även ta del av de
arrangemang som anordnas,
pubkvällar, konstutställningar, lunchmusik och konserter.

Arbetsuppgifterna fördelar de
mellan sig beroende på intresse och fallenhet. Lisa driver
vandrarhemmet och Martin är
kocken. Ekonomin och artistbokning sköter Anders. Han är
musiker och har ett brett kontaktnät som innebär att han
kan locka framstående artister
till musikkvällar och större
konserter. Tivedstorp kunde
bjuda på inte mindre än elva
musikupplevelser sommaren
som gick. Och artisterna kommer från hela Sverige och andra länder, som USA, Spanien,
Frankrike och Japan.

Den 31 mars drar säsongen
i gång igen. Tiveden öppnar
famnen och bokningar av cykel- och vandringspaket har
börjat droppa in.
– Allt det vi önskade av landet blev av!

Smultronstället i Tiveden bjuder inte
bara på hisnande naturupplevelser
utan även ett stort utbud av konsertarrangemang under sommarhalvåret. Bilden från en konsert med
Second Oracle i somras. Konsert
bilder: Anders Thunarf
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Från staden till landet var vägen inte lång. Nu driver Martin och Lisa Szanto Tivedstorp tillsammans med Anders Thunarf.
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Sannerudsmarken är en tradition och ofta mycket välbesökt. 

Madeleine i Tived för ordet i lyckad
Vatten och avlopp i Sannerud, cykelleder, bibliotek,
kollektivtrafik, barnomsorgen, upprustning av
länsvägen, energigrupp,
bredband, skolans framtid,
egen lokal, hemsida.
Listan över frågor som Tiveds
utvecklingsgrupp
engagerat
sig i under de dryga 30 år som
den funnits är lång. I föreningslokalen en trappa upp i Tiveds gamla skola har insatserna satts upp på väggen i form
av guldstjärnor. På anslagstavlor radas mer än 50 axplock
upp vad föreningen ägnat sig
åt sedan starten 1985.
– Det är inte svårt att få folk
att engagera sig, säger Madeleine Larsson är föreningens
ordförande sedan 1999. Det
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Madeleine Larsson, ordförande för Tiveds utvecklingsgrupp, här i föreningens egen lokal i Tiveds skola.

finns en samhörighet i bygden och vi har lärt oss att ska
det hända något så får vi anstränga oss själva. En bygd är
dess människor.

Madeleine är stadigt förankrad i trakten. Hon är inflyttad
som 12-åring och har mycket
av sin släkt i Tived, bror, föräldrar, morbror, kusin, far-

bröder, barn och barnbarn.
Att då motverka kräftgång och
kämpa för att platsen hon bor
på ska hänga med i samhällsutvecklingen är självklart. Ofta
VÅRT LAXÅ #1/2017
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Vanja tar en kaffetår
med väntjänstens Maj
En ruggig eftermiddag i
februari sätter Maj Spång
på en kopp kaffe hemma
hos Vanja Åstrand på
Ramundervägen. Nu ska
det bli en trevlig pratstund
vid köksbordet över brödfatet med de hembakta
bullarna och sockerkakan
från Vanjas syster Inger i
Tiveden.

Foto: Anita Karlsson

förening
har också föreningens insatser
gjort skillnad.
– Vi har undergrupper som
arbetar med olika projekt, Sannerudsmarken, Konst i ring,
Fiber etapp 3, bibliotek.

En framgångssaga för före
ningen är övertagandet av
skolbyggnaden i Tived 2004.
– Här bildade vi en ekonomisk
förening, som äger och driver
fastigheten. Här finns kommunal förskola och här har utvecklingsgruppen sin hemvist.
Drivet att engagera sig har
Madeleine Larsson fått med
sig i generna.
– När jag var 14 år kämpade
vi ungdomar i Tived för en
ungdomsgård. Det fick vi! Sedan dess har det fortsatt.
Läs mer på www.tived.nu.
VÅRT LAXÅ #1/2017

Besöken av Maj är stunder som
Vanja ser fram emot. Hon bor
i sin lilla lägenhet och klarar
sig ganska bra, men hennes ålder, 93, gör att hon känner sig
lite svag, ibland krasslig och
stundtals lite ensam. Det är ju
inte lätt att ta sig ut på egen
hand. Det är då Maj dyker upp.
Hon tar Vanja med på promenad, till affären för att handla
eller bara på en promenad. De
två har blivit vänner.
– Jag anmälde mig till frivilligcentralen i Laxå och började
i väntjänsten 2011 och det är
det bästa jag gjort i hela mitt
liv! säger Maj. Jag tänker fortsätta med det här så länge jag
är frisk!

Kaffestunderna med Maj Spång är något som Vanja Åstrand verkligen
uppskattar!

’’

Jag tänker
fortsätta med
det här så
länge jag är
frisk!

– Jag åker med i sjuktransporter och följer den
äldre, för det är ju oftast gamla
människor som behöver hjälp,
till avdelningen dit han eller

hon ska. Sedan följer jag med
hem. Det kan bli många väntetimmar på lasarettet!
Maj Spång tycker att det
känns bra att kunna göra nytta.
– Jag tycker om det här!
När kaffestunden hos Vanja
går mot sitt slut ber Vanja Maj
hjälpa till att sträcka några lakan. Än klarar hon av att tvätta
själv, men hanteringen av lakan kan kräva en medhjälpare. Då ställer Maj upp!

Maj har besökt Vanja två gånger i veckan sedan ett år tillbaka. Vanja uppskattar besöken.
Det känns tryggt att ha någon
att luta sig mot på promenaderna och som stöttar med att
bära fyllda matkassar.
– Det är så roligt med Maj
och bra att kunna lita till någon. Maj ställer alltid upp!
Maj Spång engagerar sig
inte bara för Vanja. Hon ställer
också upp när någon behöver
sällskap till sjukhuset.

Maj Spång sätter på hurran hos Vanja Åstrand.

23

BILDEN AV LAXÅ – eldsjäl/här blir du sedd

Laxås fotbollspojkar slår
omvärlden med häpnad
När Jimmy Pilhström tackade ja till fotbollscupen i
Kristinehamn för pojkar
födda 05–06 i början av
februari kunde han aldrig
ana att hans lag, Laxå IF,
skulle slå alla deltagande
lag utom Sveriges bästa i
sin åldersgrupp, Bromma
akademilag.

Brommapojkarnas andralag.
– Det var den bästa match
jag sett våra spelare göra.
– ärefter mötte vi vår överman i form av Brommas akademilag, det bästa i Sverige. De
var numret för stora och vann
med 4–0.

– Det var helt otroligt! Det var
16 lag med från Norge och
Finland och dessutom duktiga
pojklag från Stockholm, som
Hammarby och Bromma.

Laxå IF öppnade med att slå
Norges bästa lag från Oslo
med 6–0. Andra matchen mot
Brommapojkarnas 3-lag slutade 3–1 och den tredje matchen
mot Syrianska från Västerås
slutade oavgjort. Det innebar
att Laxå IF vann sin grupp och
gick till final där de först mötte
Hammarbys akademilag och
slog dem med 2–1.
– En fantastisk match där
våra killar gjorde mål i sista
minuten.

Nu började det pratas i publiken om varifrån stjärnskotten
på plan kom. Frågorna haglade:
– De andra föräldrarna började prata om oss. Tittade på
våra tröjor, ”Laxå? Är det en
stad, eller?! Var ligger det? Hur
kan ni vara så bra?” Att Laxå
är en liten kommun med bara
6 000 invånare var det knappt
någon som trodde.
Laxå-killarna fortsatte att
regera med en 4–1-vinst mot

Laxå IF:s pojkar 05–06 är framgångsrika på fotbollsplan. Från vänster
Edwin Ahmetovic, Felix Söderström (målvakt), Kevin Gustavsson, Noel
Hartman Lantz, Melvin Westlind, Anton Lund. Liggande nedre: Elias
Pihlström. Liggande övre: Isak Persson. Tränarna heter Tobias Persson
och Jimmy Pihlström.

’’

Det har alltid
varit bra verksamhet i Laxå
IF. De som
spelar brinner
verkligen för
fotbollen!

Framgångarna fortsätter för
Laxå IF:s pojkar. De visar nu
framfötterna på de flesta cuperna de deltar i. I Askersund
senare i månaden blev det fyra
segrar och en förlust.
Hur kan Laxå IF fira sådana
triumfer är frågan.
Jimmy Pihlström, som spelat
fotboll i hela sitt liv och fortfarande spelar i A-laget och
samtidigt tränar föreningens
pojklag 05–06:
– Det har alltid varit bra
verksamhet i Laxå IF. De som
spelar brinner verkligen för
fotbollen! Samtidigt förekommer spontanfotboll överallt i
kommunen. Det finns planer
att vara på. Det är bara att ta
med sig en boll, några kompisar och börja lira. Laxå IF är
bra på att fånga upp intresset.
Det har alltid varit så, säger
han.
Spelskickligheten är stor, ut-

Jimmy Pihlström, tränare i Laxå IF.

maningen är det mindre urvalet som finns på en liten ort.
Slutar några spela, vilket sker i
åldrarna 13–14 år är det svårt
att fylla luckorna helt enkelt
därför att det inte finns så
många i åldersgruppen.
Annars skulle måhända
Laxå IF division 4-lag ha chans
att kliva uppåt i tabellerna!

