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Det sjuder av liv och  
 tillväxt i Laxå kommun! 
En god ekonomi har 

gjort insatser möjliga inom våra 
olika verksamhetsområden.
    En ny skola växer fram i Fin-
nerödja. I det här numret av 
Vårt Laxå berättar nya rektorn 
om den utmanande uppgift 
elever och personal nu står 
inför, nämligen att i samarbete 
med Örebro universitet göra 
måltiden i Finnerödja skola till 
ett nav i lärande för hållbar ut-
veckling. Det ska bli intressant 
att följa det arbetet! Jag blir 
också glad av att läsa om att en 
av Ramundergårdens hyres-
gäster ser fram emot inflytt-
ning till hösten i det utbyggda 
äldreboendet. Ett perspektiv 
av framtidstro! 
    Laxå kommun är en trakt 
med en spridd befolkning över 
landsbygd, centralort och flera 
tätorter. Nu öppnas ett fönster 
för att stärka vår sammanhåll-
ning och berika vårt samhälle, 
en satsning som kommer var 
och en av oss till godo och som 
har alla förutsättningar att 
locka fler turister till vår kom-
mun: Vi lägger sex miljoner 
kronor över tre år på kulturen! 
Nu tar vi vara på de mäng-
der av idéer och den lust och 
energi som finns hos byalag, 
föreningar, organisationer och 

enskilda. 
Sist men inte 
minst är jag stolt 
över att företagen 

i vår kommun 
tror på en 
framtid här! 
På de följan-
de sidorna 
kan du läsa 
om flera av 
dem!

2017 var ett mycket bra år 
för Laxå kommun. Ekono
min stod i full blom och 
tillät god fart framåt vad 
gäller investeringar i fast
igheter och infrastruktur.

– Äntligen var kommunens 
ekonomi i balans och blickar vi 
framåt ser det ekonomiska lä-
get fortsatt gynnsamt ut, säger 
Harry Lundin 
kommunchef. 
Siffrorna var 
”all time high” 
2017, vilket 
innebär att vi 
kunnat lägga 
en bra grund 
för svårare ti-
der, En avmattning kommer, 
men fram mot 2019–2020 är 
siffrorna fortsatt tillfredsstäl-
lande.

Kommunens goda ekonomi 
har betytt att det funnits peng-
ar till renoveringar och ny-
byggnation inom äldreomsor-
gen och förskolan och skolan. 
De kommunala kärnverksam-
heterna har utvecklats och ef-
fektiviserats och gator och torg 
har snyggats upp. Som grädde 
på moset utvecklas nu kultur-
verksamheten. 

– Kulturen är viktig! Den beri-
kar oss som individer och i vårt 
samspel med andra. Den gyn-
nar kommunens tillväxt och att-
raktivitet och stärker vår kom-
muns demokratiska utveckling.

Laxå kommun delas av en 
landskapsgräns och historia 
och bakgrund skiljer kommun-
delar och orter från varandra. 
Här kan kulturen göra skillnad 
och bidra i arbetet att skapa 
samhörighet och en vi-känsla.

– Det finns alltså många goda 
argument för att vår kommun 
ska ha en bra och attraktiv 
kulturverksamhet. Vi är stolta 
över vårt bibliotek och våra 
duktiga medarbetare där och 

utöver biblioteksverksamheten 
har vi nu förstärkt vår kultur-
kompetens i och med anställ-
ningen av Tomas Dahlberg.

Alla invånare är målgrupp för 
kultursatsningen.

– Alla ska röras och beröras 
av detta! Vi som bor och ver-
kar i kommunen ska inom ett 
par år känna en stolthet över 
Laxå kommun och vår kultur-
verksamhet!

LEDARE
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Harry Lundin.

Liv, lust och
framtidstro

Bo Rudolfsson (KD)
kommunstyrelsens  
ordförande

Förstasidesbilden:
Barnen Qussai Eldraemly, Zo-
nak Raihan och Taala Eldraemly 
blev goda vänner med schim-
pansen Jeppi när han kom till 
förskolan Solen och berättade 
om vad man får och inte får 
spola ner i toaletten. På försko-
lan anordnas föräldrafika med 
ett tema sista dagen före ett 
lov. Den här gången handlade 
det om miljö. 

Musikgruppen Me and my Kites spelar på Tivedstorpsfestivalen.  
  Foto: Sofia Jonsson

Vårt Laxå

Kulturen grädden på moset
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Lämna till Återvinningscentralen!

Jipa, Patrik Harlén och Jimmy Pihlström, fastighetsägare som satsar på att 
bygga mindre lägenheter.

Jipa bygger mindre bostäder
– tio lägenheter är på gång

Hemtextil, dukar, gardiner, 
kuddar, täcken, mattor, 
väskor, gosedjur, kläder 
och skor.

Alla slags textilier kan gå till 
återvinningscentralen, oavsett 
skick, bara det är torrt och hyf-
sat rent.

Din trasiga tröja kan bli 

en skurtrasa eller isolerings-
material!

Textilierna lämnas på Åter-
vinningscentralen Mosjön i en 
särskild behållare märkt Tex-
tilier.

91 procent av alla inlämna-
de kläder och textilier i landet 
går till återanvändning och 
återvinning.

Trasor får nytt liv

Jimmy Pihlström och Patrik 
Harlén är Laxå kommuns 
nyaste byggmästare.  
De färdigställde sin första 
lägenhet för ett år sedan 
och har nu dragit i gång 
totalrenovering av tio 
lägen heter i gamla ålder
domshemmet bakom Laxå 
herrgård, tidigare Hemgår
den. 

– Vi bildade företaget Jipa 2014 
när vi köpte Kanalskolan, där 
vi ägnat oss åt kontorsverk-
samhet, säger Jimmy Pihl-
ström.   

Eftersom tillgången på mind-
re lediga hyreslägenheter var 
obefintlig fick Jimmy Pihl-
ström och Patrik Harlén idén 
att själva se till att dessa bostä-
der byggdes. 

– För ett och ett halvt år se-
dan köpte vi upp den gamla 
färgbutiken i centrala Laxå, 
säger Patrik Harlén. 

Nu står sju lägenheter uthyrda 
där och samtidigt fortsätter 
Jipa renoveringen av hyres-

lägenheter i det gamla ålder-
domshemmet, en fastighet 
företaget förvärvade för ett 
år sedan. Här planeras 10–12 
lägenheter i ett första skede 
på mellan 50 och 75 kvadrat-
meter.

– Vi har en lista på personer 
som efterfrågar egen bostad, 
säger Jimmy Pihlström. 

Jipa anlitar lokala entrepre-
nörer för lägenhetsrenovering 
och företaget går försiktigt 
fram.

Någon oro för att luften ska gå 
ur efterfrågan har inte de två 
byggherrarna.

– Allt fler satsar i Laxå, säger 
Jimmy Pihlström. Med ett bra 
och varierat bestånd av hyres-
lägenheter får vi återväxten 
kvar!

Vad som ska ske med den stora 
herrgården är inte bestämt. En 
tanke är att förvandla även det 
till ett hus med hyreslägenhe-
ter. De skulle säkert bli attrak-
tiva.

– Det här huset är ju en av 
Laxås snyggaste byggnader!



Det finns en särskild anled
ning till varför Laxå Special 
Vehicles (LSV) nu satsar i 
Laxå:
– Här finns en enorm kom
petens kring produktionen 
och hur man snabbt får 
ut fordon med särskilda 
egenskaper och utseende 
till kunden!

Det säger Björn Leksell, ny vd 
sedan den 1 januari. Han efter-
träder Håkan Larsson, tidigare 
vd och ägare, som sålde sitt fö-
retag till Scania vid årsskiftet. 

Björn Leksell är född och 
uppväxt i Karlskoga och har en 

gedigen bak- 
grund hos last-
bilstil lverka-
ren. Han börja-
de i  Södertälje 
som trainee ef-
ter gymnasiet 
för att fortsätta 
efter sin civil-
ingenjörsexamen i Linköping. 
Senast var han ansvarig för 
produktintroduktion.

– Det speciella med LSV är 
att vi här erbjuder unika flexi-
bla lösningar. Vill kunden ha 
till exempel hytten utformad 
på ett visst sätt eller en extra 
hjulaxel kan vi lösa det. En så-

dan produkt går inte in i Sca-
nias flöde.

I Laxå anpassades 1 300 for-
don av Scanias totalt 90 000 ut-
levererade lastbilar förra året. 

Nu blåser nya vindar. Med ny 
ägare och i nya lokaler anpas-
sar LSV produktionen av Scani-
as senaste lastbilsprogram.  Ett 
sådant släpps vart 20:e år men 
tar två år att slutföra med alla 
varianter. 

Förberedelserna i Laxå star-
tade redan för ett år sedan då 
LSV tog över en 7 700 kvadrat-
meter stor lokal inom Esabs 
område för att omvandla den 

till en karosshall, en investe-
ring på 100 miljoner kronor 
för all omstälning på LSV. Se-
dan dess pågår ett intensivt 
arbete för att övergången ska 
gå smidigt. Här färdigställs 
de sista hytterna enligt före-
gående modell samtidigt som 
utrustning installerats för att 
tas i produktion för nya Sca-
niahytter under mars. 

Projektledare för karossverk-
staden är Håkan Gustafsson.

– Det är Esabs gamla monte-
ringshall vi förvandlat för att 
anpassa till vår verksamhet. 
Det innebär att vi bland annat 

4

Björn Leksell.
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Här är gänget som är redo för nya Scaniahytter: Övre raden från vänster: Christer Brandin, Jonas Fägersten, Kalle Ogenklev, Daniel Schill-Wallin, Sebastian 
Hansson och Linus Johansson. Nedre raden: Johan Junggren, Fredrik Hoff, Jörgen Enoksson, och Håkan Gustavsson.

LSV:s storsatsning nu i      produktion



Sebastian Sjöberg gillar att 
vara ute i skog och mark 
och tillbringar varje som
mar i en stuga i Tiveden.
Fortsättningsvis ska han 
inte bara bo i skogen, 
utan även arbeta med att 
få andra komma dit. Han 
började sitt nya arbete på 
kommunens utvecklings
enhet för några månader 
sedan och håller nu i det 
treåriga projektet Besöks
vänliga Tiveden.

– Jag är civilekonom och job-
bade på Spendrups som mark-
nadsanalytiker. Kontoret lig- 
ger i Stockholm och efter fem 
år där kände jag och min sam-
bo att vi ville tillbaka till landet. 
Vi har nu flyttat till Karlsborg 
som tillsammans med Asker-
sunds och Laxå kommuner ju 
har Tiveden gemensamt. 

Besöksvänliga Tiveden har 
fått fyra miljoner kronor att 
fördela på tre år i olika åtgär- 
der. Pengarna kommer från 
landsbygdsprogrammet, Natur 
vårdsverket, Länsstyrelsen 
och Region Örebro tillsam-
mans med de tre kommuner-
na. 

Stödet från landsbygdspro-
grammet finansieras delvis av 
pengar från Europeiska jord-
bruksfonden för landsbygds-
utveckling.

– Det finns en enorm poten-
tial i Tiveden och utmaningen 
ligger i att arbeta över gränser-
na mellan kommuner, företag 
och olika organisationer. Min 

uppgift blir att uppmuntra till 
och underlätta samarbeten, att 
kartlägga service, identifiera 
luckor vad gäller till exem-
pel boende och restaurang- 
utbud.

Infrastruktur och kollektivtra-
fik är viktiga frågor att ta tag 
i, liksom att föra fram lokalt 
mathantverk. Sebastian Sjö-
berg ska också arbeta med 
värdskapsutbildning för turist-
företagare, bland annat genom 
studieresor. 

– Ambitionen är att utveck-
la hela Tiveden som område 
kring den pärla som natio-
nalparken utgör. Målet är att 
erbjuda en helhetsupplevelse 
som många fler besökare hit-
tar till. 

Bilden överst: Laxå Special Vehicles bygger ut och finns nu på fyra olika 
platser i Laxå. Bilden under: Svenska skidlandslagets vallabil har special-
utrustats av Laxå Special Vehicles I Laxå.

Sebastian Sjöberg, projektledare 
för Besöksvänliga Tiveden.
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LSV:s storsatsning nu i      produktion
förstärkt golvet och förstås an-
passat den i övrigt så att den 
fungerar i vår produktion.

30 operatörer ska nu ta pro-
duktionslinan i besittning där 
större komponenter svetsas 
och färdigställs för att avslut-
ningsvis stomresas och födas 
fram som komplett hytt i fabri-
kens ”hjärta”.

LSV nyanställer personal kon-
tinuerligt. 140 personer arbe-
tade här förra året, nu är 160 
personer verksamma i företa-
get.

– Vi har växt rejält de senaste 
åren och fortsätter med det, 

säger Björn Leksell. Vi har fort-
sättningsvis behov av montörer, 
svetsare, lackerare och tekniker.

Laxå Special Vehicles är 
i dag ett av kommunens mest 
framgångsrika företag.

– Det vill vi fortsätta vara. 
Därför innebär det nya ägar-
skapet ingen förändring vad 
gäller vår vilja att medverka 
till att samhället fungerar bra. 
Därför sponsrar vi föreningar 
och söker samarbete med loka-
la företag! Vi är helt beroende 
av vår kompetenta personal 
och är bygden attraktiv för in-
flyttning och trivsam att bo i 
innebär det fördel för oss! 

Miljoner ska 
få Tiveden 
att glänsa
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Laxå överraskade när 
Mikael von Elern och hans 
investmentbolag KB18  
Företagsförädling AB klev 
in i Stefan Kumlins Mekver
ken Tool våren 2017.

– Laxå är som Gnosjö fast 
Laxå, här finns företag med 
stor teknisk kompetens som 
samarbetar med varandra 
och som alla parter vinner på, 
säger Mikael von Elern. Man 
kan se näringslivet i Laxå som 
en koncern där man kan göra 
oerhört mycket för att stödja 
industrin i Sverige.

Mikael von Elern är en av tio 
delägare i KB18 som startade 
2013 och som letar upp stabila 
små och medelstora företag 
med tillväxtpotential och som 
står inför generationsväxling.

– Företagen vi går in i är ofta 
säljarens hela livsverk och det 
vill vi fortsätta att förvalta, för-
ädla och bygga vidare på. 

Det tog Stefan Kumlin två år 
att hitta den köpare han ville 
ha. 

– Jag vände mig till en före-
tagsmäklare och träffade flera 
intressenter. KB18 blev den jag 
fastnade för och köpprocessen 
tog nio månader. Nu känns det 
jätteskönt!

Mekverken Tool startade 1962 
av Sven-Olov Kumlin, Ingmar 
Ärneteg och Sture Emilsson. 
1974 tog familjen Kumlin över 
och sedan 2007 har Stefan 
Kumlin lett företaget både som 
ägare och vd.

– Att fundera över företagets 
framtid efter mig har tidvis 
gett mig ångest. En genera-
tionsväxling visade sig inte 
vara möjlig samtidigt som an-
svaret för hela rörelsen och 
dess personal vilade tungt på 
axlarna. Jag ville hitta en se-
riös köpare som såg en fortsatt 
framtid i Laxå. 

Stefan Kumlin kände även 

av oron bland de 22 anställda 
kring vad en försäljning skulle 
innebära. Skulle jobben vara 
säkra? Skulle företaget flytta 
från orten? 

– Nu tror jag att jag kan göra 
mig till tolk för alla som job-
bar här: KB18:s insteg hos oss 
känns bra och vi rullar vidare! 
De nya ägarna har en plan som 
är långsiktig och produktionen 
blir kvar i lokalerna. Jag fort-
sätter också vara delägare i 
företaget. 

Mekverken Tools omsättning 
2018 beräknas till 26 miljo- 
ner. 

– Vi räknar med att öka i 
omsättning och att öka perso-
nalstyrkan till 40 personer de 
närmaste fem åren, säger Mi-
kael von Elern, som tillträdde 
som vd för Mekverken Tool i 
maj förra året. 

Läs mer på kb18.se och mek-
verken.se.

Mekverken hittade hem
Stefan Kumlin sålde familjeföretaget till investmentbolaget KB18 där Mikael von Elern är delägare. 

NyföretagarCentrum kom
mer närmare kunderna! 
Nu har rådgivningsbyrån 
öppnat kontor i Laxå på 
Järnvägsgatan 12.

– Sedan jag tog över som verk-
samhetsansvarig i början av 
förra året har jag arbetat för 
att vi ska kun-
na ha ett kon-
tor på varje ort 
där vi kan ha 
rådgivningar. 
Nyföretagar-
Centrum har 
sedan tidigare 
ett kontor i 
Kumla. I Halls-
berg sitter vi 
hos LRF Kon-
sult och i Askersund tills vida-
re hos Swedbank.

För att kunna erbjuda sam-
ma service i Laxå kommun tar 
Mattias Bruus nu emot i sitt 
eget kontor på Järnvägsgatan 
12.

– Det är endast bokade mö-
ten. Vi erbjuder kostnadsfria 
rådgivningar till dem som fun-
derar på att starta företag och 
till dem som precis har startat.

Nyföretagar-
Centrums 
Mattias Bruus 
erbjuder råd på 
hemmaplan.

Nyföretagare
får råd i Laxå

Utökad service
till turisterna

Husbilsflottan ökar på våra 
vägar. 

Nu satsar Laxå kommun på 
att utöka servicen till turister 
och besökande och anlägger en 
tömningsstation för gråvatten 
och latrin norr om Rastpunkt 
och i anslutning till de ställ-
platser som restaurangen och 
hotellet har för husbilar.

– Bra att öka servicegraden 
för besökarna, säger Kristoffer 
Karlsson, Rastpunkt . Själva 
tänker vi i år komplettera vår 
parkering med laddstolpar för 
elbilar. 

➜



Minns ni monsterfettklum
pen i London? 
Det var i höstas som en 130 
ton tung och 250 meter 
lång fettklump hade prop
pat igen avloppet i den 
engelska huvudstaden. Att 
få bort den blev ett drygt 
jobb. Klumpen var hård 
som betong.

– Fett ska inte hamna i avlop-
pet, då kan det bli både stopp 
och dessutom dyrt att bli av 
med det, säger Titti Jansson på 
Sydnärkes kommunalförbund. 
Därför är det viktigt att fett 
från restauranger och hushåll 
tas tillvara för återvinning.

För att underlätta allmän-
hetens fettinsamling satsar 
Sydnärkes kommunalförbund 
i samarbete med Laxå Vatten 
nu på miljötrattar som skruvas 
på vanliga PET-flaskor i vilka 

fettet lätt kan samlas in.
– Flaskan med tratten kan 

man ställa under diskbänken. 
När den är full lämnas den till 
Återvinningscentralen. Flas-
kans kork sparas behändigt i 
trattens lock.

Fettet samlas i tunnor som 
går till Svensk fettåtervinning 
för nya produkter som tvål, 
tvättmedel, biogas och biodie-
sel. Trattarna finns gratis för 
avhämtning vid Återvinnings-
centralen Mosjön.

Hit, ner i tunnan, ska fettet från stekpannorna hemmavid! Titti Jansson, 
Sydnärkes kommunalförbund, demonstrerar.
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Flaskan med 
tratten kan man 
ställa under disk-
bänken. När den 
är full lämnas 
den till Återvin-
ningscentralen.

’’
Miljön i Tiveds skola med 
omnejd passar Lisa Hell
mans verksamhet. Det 
är lugnt nära skogen och 
utsikten över Unden ger 
frid i själen.

Sedan i november förra året 
arbetar Lisa här med mjuk-
massage och avslappning, bra 
mot stress och spända musk-
ler. 

– Jag och min man Per starta-
de Post-Lisas butik i vårt hem i 
gamla posten för fem år sedan. 
Nu har jag flyttat verksam-
heten hit till skolan för att få 
mer svängrum och avskildhet.

Lisa Hellman har påbörjat 
en utbildning till healingmas-
sör i Danmark och intresserar 
sig även för hälsofrågor i all-
mänhet, även andlig healing.

– Jag driver butik och massa-
ge vid sidan av mitt arbete som 
lärare på SFI i Töreboda. Men 
så snart jag fått en tillräckligt 
stor kundkrets övergår jag helt 
till egen verksamhet.

Lisa Hellman tillverkar även 
egna dockor som hon säljer i 
butiken. Hellmans driver även 
ett bokförlag, Back to Being, 
som ger ut böcker om djur-
rättsfrågor, filosofi och hälsa. 

www.post-lisasbutik.com.

Miljötratt mot 
avloppsstopp

En Lisa för kropp och själ

Lisa Hellman flyttade sin verksamhet till Tiveds skola.
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Alla är vi en del av krets
loppet, var vi än bor i 
världen, Sverige och Laxå 
kommun.
Det vet schimpansen Jeppi. 
Därför fulspolar han aldrig 
på toaletten.  
Dessutom berättar han 
gärna för alla som vill veta 
om vad man får och inte 
får spola ned.

Nu har Jeppi lärt ut vad han 

kan på Solen, förskolan för 
asylsökande barn i Kunska-
pens hus. De är nu vatten-
hjältar och har fått diplom på  
det.

Det är Mari Selin som ansvarar 
för Laxå vattens information 
till förskolor och skolor. 

– En viktig del av vårt arbete 
med vatten och avlopp är att 
hindra nedsmutsning av vårt 
värdefulla vatten och vår na-

tur. Det spelar faktiskt stor 
roll vad vi spolar ned i avlop- 
pet!

Avloppsverken är byggda för 
att ta hand om det som ska ner 
i toaletten, det vill säga kiss, 
bajs och toalettpapper. 

– Om vi använder avloppet 
som en papperskorg eller som 
ett sätt att bli av med kemika-
lier och läkemedel försvårar 
vi reningen och många ämnen 

rinner då rakt genom verken 
och hamnar i vattendrag och 
sjöar, berättade Mari Selin.

Tidigare var det industrierna 
som stod för de mesta olämp-
liga utsläppen, men hårdare 
krav har lett till att de har 
minskat. 

Nu är det hushållen som ut- 
gör den största miljöpåver-
kan. Dagligen används pro-
dukter som påverkar viktiga 

Ingen mer fulspolning när    Jeppi schimpans griper in



I papperskorgen eller toaletten, var ska skrä-
pet slängas? Schimpansen Jeppi och Mari 
Selin från Laxå vatten lär ut toalettspolning 
på Solens förskola. Här är det Taala Eldra-
emly som redan vet att bomull ska slängas 
i papperskorgen. Diplom delades ut till alla 
barnen som gått i en poppis skola och lärt 
sig hur en hög med skräp ska sorteras rätt. 
Matusala Meharis visste också hur det skulle 
vara och Jeppi blev nöjd. Åskådarna bakom 
Matusala är Mohammad och Amir Ali 
Janidifar, Samia Afa Alrisai, språkstödjare, 
och förskolläraren Mia Carrin med Kisanet 
Mehari i knät.

FAKTA

Välkommen till avloppsverket 
på studiebesök! För årskurs 
4–6 ingår en teoridel om vatten 
och ett studiebesök på avlopps-
verket. Beräknad tidsåtgång 
1 timme. Om inte klassen kan 
komma, kan Laxå Vatten kom-
ma till klassen. Förskoleklasser 
åldrar 4–5 är också välkomna 
att ta del av schimpansen Jep-
pis och informatör Mari Selins 
undervisning. Ring för bokning: 
070-335 18 83 eller mejla:  
mari.selin@laxavatten.se
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Ingen mer fulspolning när    Jeppi schimpans griper in
vatten levande organismer ne-
gativt om det handlar i avlop-
pet.

På förskolan Solen blev Mari 
Selin med kollegan Jeppi po-
pulära besökare. De berättade 
om vad de hittat i avloppsver-
ket och tillsammans med Jeppi 
fick barnen fundera ut vad 
som är tillåtet och inte tillåtet 
att spola ned. Tops, tändstick-
or, bomullstussar med bortta-

get nagellack, papiljotter och 
annat som finns i badrummet 
ska inte fulspolas ned i toalet-
ten, det lärde sig barnen or-
dentligt och fick alla ett diplom 
på sina kunskaper.

– Vi kommer gärna ut till för-
skolor och skolor och berättar 
om vatten och kretslopp! 

– Vi tar även emot skolklas-
ser och andra intresserade för 
visning av avloppsverket. Det 
är en mycket viktig samhälls-

funktion som vi alla nyttjar 
och påverkar. I besöket ingår 
en lektion kring hur våra var-
dagshandlingar kan hjälpa till 
att inte påverka kretsloppet 
negativt.

2017 träffade Mari Selin åtta 
grupper i förskolan och två 
klasser i årskurs 4 var på be-
sök i verket. Nu har hon pla-
ner på att utveckla samarbetet 
med skolan.



Petra Söderström och Eva Eriksson på Återbruket tur & retur laddar upp inför påskens försäljning.
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Äggkoppar, tuppar, kyck
lingar, påskliljor och gula 
blomkrukor. Det överfulla 
bordet i Återbruket tur &  
retur avslöjar att en stor
helg närmar sig. Här kan 
man fynda allt som behövs 
till ett stilenligt påskfirande.

Återbruket i Laxå startades av 
Eva Eriksson och Petra Söder-
ström på kommunens daglig-
verksamhet LSS, i början av 

september 2016, och flyttade in 
i den gamla Colorama-lokalen 
på Postgatan 10 för ett år sedan.

– Vi såg hur behovet av me-
ningsfull sysselsättning för 
våra brukare ökade, säger Pet-
ra Söderström, då blev Åter-
bruket en bra lösning.

Det är Laxå kommuns dag-
liga verksamhet som driver 
butiken.

– Vi tar emot möbler, porslin, 
cyklar, husgeråd, tavlor, leksa-

ker lampor, speglar sportartik-
lar, linne. Kläder och böcker, 
tv-apparater och datorer tackar 
vi nej till. 

Återbruket tar emot ting som 
allmänheten skänker. På Åter-
vinningscentralen Mosjön 
finns en container där man 
kan ställa in det man vill bli av 
med, man kan också lämna in 
direkt till butiken.

– Det vi tjänar in går till  

lokalhyra och utflykter.
Återbruket drivs i samarbete 

med Sydnärkes kommunalför-
bund och har samarbete med 
AME, socialpsykiatrin, mot-
tagningsteamet och arbetsför-
medlingen.

Återbruket tur & retur är 
bemannad på måndagar, tis-
dagar och torsdagar 9–15 samt 
fredagar 9–11. Öppet för all-
mänheten att handla är det på 
onsdagar 10–18.

Här återbrukas fynden till   påsk



FFAB Legopack är före
taget som växer. Sedan 
etableringen i Laxå 2007 
har Conny Landberg, vd 
och ägare både av före
taget och fabriksbyggna
den, måst bygga ut fem 
gånger och komplettera 
med två tält.

Den senaste utbyggnaden på 
850 kvadratmeter står nu klar 
för att kunna härbärgera för-
packningen av adblue, som 
används i moderna diesel-
motorer för att minska utsläpp 
av skadliga kväveoxider, och 
är en produkt som vuxit starkt 
senaste åren och som bara 
ökar.

– Det är gigantiska volymer 
det rör sig om, säger Conny 
Landberg. Åtgången av adblue 
nu på personbilssidan är 1 000 
ton, om fem år räknas efterfrå-
gan motsvara 45 000 ton!

Det blir alltså många dunkar 
att fylla i den nya produktions-
lina som nu installerats i den 
färdigställda hallen. 

– Vi legopackar åt stora 
producenter och privata 
märkeskunder, främst i fem-
liters- och tioliters-emballage. 
Ett nytt verktyg för femliters-
emballage ska vara klart un-
der mars månad.

Adblue-dunkarna förses 
med ett specialverktyg för att 
vara säkra vid påfyllningen av 
vätskan som är frätande och 
inte så bra att få på händer och 
kläder.  

FFAB Legopack förpackar kem-
tekniska produkter som väts-
kor, fetter, silikon och pulver. 
Kunderna finns inom smörj-
medelsindustrin, stora bil-
vårdskedjor och butikskedjor. 

Tändvätskor, avfettningsme-
del, bromsvätskor är produk-
ter som packas i Laxå.

Conny Landberg är en prisbe-
lönt företagare som fått ut-
märkelser både i kommunen 

och länet. De senaste sex åren 
har omsättningen ökat stadigt, 
från 29 miljoner kronor 2011 
till 63 miljoner 2017. Personal-
styrkan växt från 7 till 18 per-
soner mellan 2007 och 2017.

– Jag är förvissad om att vi 
kommer upp i en omsättning 
på 100 miljoner kronor på sikt. 
Vi kommer att behöva både 
anställa fler och bygga ut mer. 
Då är det bra att äga lokalerna 
vi verkar i. 

Conny Landberg, vd och ägare av FFAB Legopack, satsar på adblue och 
bygger ut.

Petra Söderström och Eva Eriksson på Återbruket tur & retur laddar upp inför påskens försäljning.
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FFAB bygger ut ännu en 
gång när adblue flödar in

Det är gigantis-
ka volymer det 
rör sig om.’’

Här återbrukas fynden till   påsk

För litet kafferep: supersött porslin 
för dryga hundralappen! Lägg till 
75 så ingår bordet också!
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Tyra Claesson-
Arsovski:
– Man ska inte 
slänga skräp el-
ler bryta grenar 
från levande 
träd!

Elsa Iinatti:
– Man ska inte 
skräpa ner i 
naturen utan 
plocka upp efter 
sig när man går 
på utflykt. Det brukar vi  
göra i vår familj. Vi fiskar 
ibland på isen. Då är det 
viktigt att man inte lämnar 
skräp där så det kommer i 
vattnet och havet. Man ska 
absolut vara försiktig med 
olja!

Nelly  
Reinholdsson:
– Mitt bästa tips 
är att varenda 
hem börjar med 
miljöstation! 
Man anlägger en kompost 
där man kan lägga matrester 
och få jord som man kan 
odla i. Stationen ska också 
ha olika burkar där man  
kan samla in olika grejer  
för återvinning. Planeten 
skulle bli grönare om folk 
inte bara slängde sopor ute  
i naturen! 

Marya  
al Kashto:
– Det är inte bra 
att åka mycket 
bil. Och man 
ska inte kasta 
snöbollar så man får snö och 
is i ögonen. Det är inte bra 
att flyga för mycket heller, 
men om jag ska åka och 
hälsa på mormor i Syrien så 
måste jag nog det!

FRÅGAN
Vilket är ditt  
bästa miljötips?
Elever i Saltängsskolans klass 3A 
svarar:

Vintervädret gjorde att det 
blev full fart på utlåningen 
i nyöppnade Fritidsbanken 
vid Järnvägsgatan i Laxå. 
Skridskor, slalomskidor, 
skidor, pjäxor, strömmen 
av kommuninvånare som 
ville låna vintersportutrust
ning var strid.

– Sedan isrinken bakom Salt-
ängskolan öppnade så har 
efterfrågan på skridskor och 
hjälmar varit stor, säger Ihab 

Bostani som förestår fritids-
banken.

Ihab kom som flykting från 
Aleppo i Syrien för fyra år 
sedan. Han arbetade som ad-
vokat i sitt hemland och har 
inte gett upp drömmen om att 
kunna fortsätta i det yrket här.

– Jag hoppas kunna fortsätta, 
utbilda mig och så småningom 
få en legitimation här.

Under tiden håller han reda 
på alla fritidsprylar som gratis 

erbjuds allmänheten i kom-
munen. När vintern är över är 
han beredd med sommarhalv-
årets artiklar, cyklar, camping-
utrustning och fiskespön.

– Man får låna i två veckor 
gratis mot uppvisande av legi-
timation eller telefonnummer.  
Den som lånar måste vara 
myndig.

Öppettiderna på Fritidsban-
ken är onsdagar 10–18 och fre-
dagar 12–18.

Ihab Bostani ansvarar för Fritidsbanken i Laxå.

Laddat för fritid hos Ihab

I Laxå kommun kommer 
festerna på rad under sommar-
halvåret, i Hasselfors, Finne-
rödja, Sannerud och Laxå.

Nu smids planer på att utöka 
festandet än mer. 

Ronny Johansson, före detta  
kommunchef i Laxå, har fått i 
uppgift av kulturchefen Tomas 
Dahlberg att planera en Laxå-

fest, gemensam för alla orter 
och i samarbete med de olika 
byalagen.

I mars ska planerna vara 
spikade.

Tanken är att Laxåfesten 
ska bjuda skön underhåll-
ning, trevliga upplevelser och 
gemenskap. Den äger rum i 
augusti.

Nu smids planerna för en Laxåfest

Ronny Johansson, dragspelare och 
före detta kommunchef, håller i 
Laxåfest-planeringen.

➜



Sven Forslund har blivit av 
med utsikten från lägenhe
ten på Ramundergården. 
Utanför fönstret har en 
länga av servicehusets väl
diga tillbyggnad rest sig. 
Det ser lite tråkigt ut men 
Sven hänger inte läpp.
– Om jag lever till hösten 
så får jag flytta in i det 
nya! 

Sven Forslund är 94 år. Han 
har kört motsvarande 200  000 
mil jorden runt i sitt arbete 
som resande affärsman i vär-
meprodukter. 

Fast egentligen skulle han 
ha blivit en väldigt fin doktor! 
Det menade fanjunkaren på 
sjukan vid I 3 när Sven gjort 
rekryten där som läkarsekre-
terare eftersom han sökt va-
penfri tjänst. Sven har alltid 
varit intresserad av fysiologi.

– Jag har haft nytta av det 
som jag lärde mig då! Det är 
bra att veta hur kroppen ser ut 
inuti! 

Sven Forslund pensionerade 
sig när han fyllde 70 år. Då 
bodde han på Parkgatan i 
Laxå. För drygt ett år sedan 
flyttade han in i den lilla lä-
genheten på Ramundergården 
med sin fru Siv. Då hade hans 
livskamrat och hustru sedan 
midsommaren 1949 blivit i be-
hov av vård. 

– Vi har trivts jättebra här! 
Personalen är underbar och 
för det vi betalar har vi fått 
mat, dryck, husrum, städning 
och vård!

För Siv föll Sven pladask se-
dan han kommit till Laxå från  
Lidingö för att arbeta i Birger 

Johanssons speceriaffär på 
Postgatan. Då var han 18 år.

– Jag var på möte i Salems 
pingstförsamling. På estraden 
satt en jättefin tjej i mörkröd 
georgetteklänning. Hon bar en 
hatt  av sombreromodell och 
spelade mandolin. 

Det visade sig vara bästa vän-
nen till Birger Johanssons dot-
ter. När mötet var slut följde 
Sven henne hem. 

– Det regnade och jag fick gå 
under hennes paraply. Jag höll 
henne under armen! Det är 
fantastiskt att jag samma kväll 
som jag kom till Laxå även 
träffade min fru!

Sedan dess har Sven Forslund 
varit fast här. Ett test i Karlsko-
ga som nygifta föll.

– Jag var handelsresande 
och borta mycket så vi flyttade 
in en trappa upp i svärföräld-
rarnas hem på Parkgatan.

Sven och Siv fick tre söner. 
– Jag har alltid trivts i Laxå. 

Vi har haft det bra, Siv och jag 
och vår familj. Jag har varit  
aktiv i församlingen, har spe-
lat gitarr, bas, trummor och 
trombon och alltid intresserat 
mig för att skriva. Jag har varit 
krönikör i Pingstkyrkans tid-
ning.

Sven Forslund har även en  
poetisk ådra. En dikt, som fått 
rubriken Vårt Laxå, handlar 
om bygden:

Kanhända en gång, medan 
solen strött
sitt sken över Borasjöns vatten

och den som du älskat med 
rosor mött
och viskat om kärlek i natten.

Så lyder en strof i den åtta 
verser långa dikten.

Svens älskade fru Siv avled 
den 21 januari i år, åtta dagar 
innan hon skulle ha fyllt 93. 

– Hon flyttade till sitt him-
melska hem och vi hade en 
fantastiskt fin begravning! 
Allt gick i vitt, vi sjöng de väl-
bekanta sångerna och talade 
mycket om himlen. 

Sivs porträtt står nu på by-
rån med två ljus tända fram-
för.

– Saknaden efter henne är 
stor, men hoppet om att vi ska 
ses igen är starkare än sorgen! 
Vid hennes bår bad jag om hjälp 
att orka med resten av mitt liv.
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Sven Forslund bor på Ramundergården och trivs med det.

Sven ser fram mot höstflytt
– övergav aldrig Vårt Laxå
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Sofia Sahl, Natalie Ingemarsson och                           Maja Karlsson tar för sig av maten som serveras. Pasta och skinksås visar sig vara en populär rätt och många fyller 
gärna på tallriken en gång till. I höst                           får barnen en ny matsal och måltidspersonalen ett nytt kök. En bra start när Finnerödja skola blir pilotskola för håll-
bara skolmåltider.

En modern F 6skola växer 
fram i Finnerödja. 
En skola med bra planlös
ning, som är handikapp
anpassad, flexibel och tar 
hänsyn till olika behov. 

Camilla Claesson, ny rektor i 
Finnerödja, Lindåsens och Ti-
veds skolor och förskolor, är 
nöjd med bygget och hur det 
fortskrider.

– Det känns bra att kunna 
erbjuda våra 90 elever och 36 
förskoleelever samt personal 
en modern skola när de tar det 
nya i besittning till hösttermi-
nen 2018! 

Matprojektet startar under 
höstterminen och ska pågå i 
tre år. 

Johanna Björklund, måltids-
ekolog vid Öre-
bro universitet, 
håller i projek-
tet tillsammans 
med forskar-
kollegorna Sara 
Frödén och Lot-
ta Pettersson.

– Jag vill prö-
va metoder och 
upplägg för 
hållbara skol-
måltider till-
sammans med 
elever och personal. Genom 
att koppla undervisningen till 
möjligheten att påverka kan 
skolan bidra till ett livslångt 
engagemang för miljöfrågor 
och hållbarhet hos elever.

Skolmåltiden ger unika möj-
ligheter att göra detta. Här får 
eleverna känna att de är en del 
av lösningen – i stället för att 
vara en del av problemet.

För Camilla Claesson, rektor 
på Finnerödja skola, passar  

pilotskoleprojektet som hand i 
handske när skolan nu nystar-
tar till hösten:

– Vi vill vara en attraktiv 
skola och visa att vi finns. När 
vi fick ett erbjudande om att få 
vara med i forskningsprojektet 
såg vi detta som ett bra tillfälle 
att komma vidare i arbetet 
med att utveckla kompetens 
och engagemang hos elever, 
skolmåltidspersonal och lära-
re. Läroplanen innehåller tyd-
liga mål om lärande för håll-
bar utveckling i alla ämnen, 
säger hon.

Syftet med projektet är att till-
sammans forma en modell för 
lärande och hållbar utveckling 
med maten och skolmåltider-
na som utgångspunkt. 

På så vis blir eleverna intres-
serade och engagerade i miljö 
och sociala frågor. De får lära 
sig att det går att påverka ge-
nom demokratiska arbetsfor-
mer. 

– Mat berör alla, säger Jo-
hanna Björklund. Den är exi-
stentiell och identitetsskapan-
de. Den påverkar alla stora 

globala miljöhot vi står inför. 
Arbetet skapar bra matvanor, 
förbättrar hälsan och skolpres-
tationerna.

Modellen ska utvärderas, do-
kumenteras och användas i 
hela regionen och även natio-
nellt. 

– Det här forskningsprojektet 
passade oss här i Finnerödja, 
som ligger i en trakt där det 
finns jordbruk men också stora 
skogar med mycket vilt och bär 
i skogen. Tanken är att bygga 
upp ett samarbete mellan klas-
ser, gårdar och mat företag och 
samverka med leverantörer.

Väntade effekter efter tre års 
arbete är att Finnerödja skola 
blir en spjutspetsskola inom 
lärande för hållbar utveckling, 
får en bra samarbetskultur 
mellan olika personalgrupper, 
ökad forskningsanknytning 
och ökad måluppfyllelse.

Eleverna förväntas få bättre 
studieresultat, bättre hälsa och 
matvanor och erfarenhet av 
och tillit till demokratiska ar-
betsformer.

Johanna Björk-
lund är en av 
tre forskare som 
leder arbetet 
kring maten. 
 Foto: Pavel 
 Koubek

Skolmat som 
väg till bättre 
hälsa och betyg

Bara det    bästa är gott nog för eleverna

Finnerödja skola som spjutspetsskola i mat!
Nu växer ett spännande projekt fram i matsal och kök i splitternya 
Finnerödja F 6-skola. Här ska personal och elever göra skolmåltiden 
till ett nav för lärande och hållbar utveckling.



Skolan byggs 
ihop med gamla 
fritidsdelen och 
gymnastikhal-
len som reno-
verats och som 
rymmer om-
klädningsrum 
med duschbås, 
förskoleklass 
och fritids. Den gamla skolan 
ska rivas.

Den nya huskroppen som nu 
uppförs innehåller fyra klass-
rum med träslöjd, textilslöjd, 
bildsal och personalmatsal. 
Klassrummen, eller hemrum-
men som de också kallas, har 

den standard som krävs för 
modern undervisning med två 
grupprum till varje. Lektions-
salarna är anpassade till den 
nya IT-strategi som byggs upp i 
Laxå kommun och har försetts 
med smartboard och eleverna 
med Ipads och Cromebooks. 
Skolan innehåller en allmän 
del som inrymmer matsal, kök 
bibliotek och ”Torget”, som är 
tänkt att användas som offent-
lig samlingsplats. 

Camilla Claesson tillträdde 
som rektor i höstas. Hon är 
uppväxt i Laxå och har under-
visat på Kanalskolan och Lind-
åsens skola.

– Som rektor tar jag ett steg 
vidare i yrket. Nu får jag möj-
lighet att utveckla och påver-
ka skolan. Tillsammans med 

mina medarbetare vill jag er-
bjuda varje barn de bästa för-
utsättningarna för sitt lärande 
varje dag!

VÅRT LAXÅ  #1 / 2018 15

Sofia Sahl, Natalie Ingemarsson och                           Maja Karlsson tar för sig av maten som serveras. Pasta och skinksås visar sig vara en populär rätt och många fyller 
gärna på tallriken en gång till. I höst                           får barnen en ny matsal och måltidspersonalen ett nytt kök. En bra start när Finnerödja skola blir pilotskola för håll-
bara skolmåltider.

Pastan med ost- och skinksås 
har en strykande åtgång i mat-
salen på Finnerödja skola den 
här måndagen. Monika Blom, 
vikarie för Lena Sonesson, 
som är på semester, har stått 
vid grytorna och mellan halv 
elva och halv tolv strömmar 
barnen in, de minsta först och 
äldsta sist.

Det är lite trångt när barnen 
ska fylla tallrikarna vid grön-
saksbordet och framför mat-
disken måste de kliva upp på 
en gymnastikbänk för att nå 
ordentligt. Det ska bli skönt att 
få en modern matservering, 
anpassad efter barnens behov! 
Köket byggs nu i den nya delen 
av skolan.

Barnen som äter sin lunch 
den här dagen blir en del av 
skolans pilotprojekt kring ma-
ten som startar under hösten. 
Då får de bland annat lära sig 
att de har möjlighet att på-
verka vad de äter. Och som en 
följd av den få bättre betyg och 
hälsa! 

Camilla Claes-
son rektor i nya 
Finnerödja skola.

Barnen som 
ska gör’at

Bara det    bästa är gott nog för eleverna

Skolan byggs ut med 1 500 kvadratmeter.



Efter nyår började Tomas 
Dahlberg som kulturchef 
i Laxå kommun. Han blir 
därmed historisk eftersom 
kommunen inte tidigare 
haft en anställd med den 
renodlade uppgiften att 
svara för kulturfrågor i 
kommunen.

– Det är en jättesatsning och 
det är förstås ett stort privi-
legium för mig att få förtro-
endet att bryta ny mark, att 
använda skapande konstarter 
och många människors enga-
gemang för att utveckla berät-
telsen om vår kommun. 

Som tidigare utomstående har 
Tomas Dahlberg noterat att 
det händer mycket, inte bara i 
centralorten Laxå utan även i  
Hasselfors, Tived och Finne-
rödja. 

– Helt klart finns i dag en 
uppåtgående trend för vår 
kommun, näringslivet blomst-
rar, besökarna hittar hit, 

mycket händer. Min plan nu 
är att möta upp de olika aktö-
rerna i byalag,  föreningar och 
organisationer för att hämta 
information och bolla idéer. 
Det finns massvis att lyfta 
fram och många projekt att 
dra i gång!

Tomas Dahlberg har en för-
svarlig budget till sitt förfogan-
de, två miljoner årligen under 
tre år, att pytsa ut på den and-
liga odlingen i kommunen. 

– Om fem år ska kulturlivet 
ha växt sig starkt i vår kom-
mun så att det syns i länet.  
Olika konstarter ska blomstra 
och kommuninvånarna ska 
känna stolthet över och vara 

delaktiga i allt vad som händer 
inom konst, musik och teater i 
vår trakt med ökat antal besö-
kare.

Laxå kommuns nya kulturchef 
har en bakgrund som konsult 
inom samhällsarbete sedan 
mitten av 1990-talet. Han har 
bred erfarenhet av lokalt ut-
vecklingsarbete och Commu-
nity Theatre, en teaterform 
som involverar grupper av 
individer för utveckling av ge-
menskap och självkänsla och 
Cultural Planning, en metod 
för samhällsutveckling med 
kulturella förtecken.

Det var självklart för Tho-
mas Dahlberg att söka kultur-
chefstjänsten i Laxå.

– Jag tyckte att det stod mitt 
namn i annonsen, så väl tyckte 
jag att det här jobbet passar 
mig. Att få utveckla kulturen 
brett, att få ta med mig min 
erfarenhet av liknande arbete 
både internationellt och i Sve-
rige till Laxå är så spännande!

Tomas Dahlberg, kulturchef i Laxå kommun.

Om fem år ska 
kulturlivet ha 
växt sig starkt 
i vår kommun 
så att det syns 
i länet. 

’’

Marcus  
Gustafsson:
– Man ska inte 
slänga plast-
påsar i naturen! 
De ligger kvar 
länge och skräpar ner. Man 
ska inte heller slänga plast 
i sjöar och hav! Det kan 
fiskar tro är mat. De kan bli 
förgiftade.

Gabriel Käck:
– Släng inte bur-
kar vid fotbolls-
planen! Det kan 
djur trampa på 
och få i sig. Jag 
brukar spela fotboll där på 
sommaren och nu på vintern 
skridskor. En gång när jag 
kom ner dit såg jag en massa 
fikagrejer ligga slängda där. 
Så ska man inte göra!

Sanna 
Lernéus:
– Det är bra 
att inte äta för 
mycket kött. 
Jag tycker man 
ska äta mer vegetariskt. Min 
favoriträtt är kikärtsbollar! 
Jag tycker det är jättegott, 
liksom morotssoppa! Miljön 
tjänar på att man tar bussen 
i stället för att åka bil.

Alice Jansson:
– Ett bra tips 
är att man ska 
ta med sig tyg-
påsar till affä-
ren när man går 
och handlar. Då sparar man 
in plastpåsar som inte är bra 
för miljön. Det är också bra 
att cykla och gå, då får man 
frisk luft och sparar miljön. 
Det gör man också om man 
åker buss och tåg i stället 
för bil.

FRÅGAN
Vilket är ditt  
bästa miljötips?
Elever i Saltängsskolans klass 3A 
svarar:
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Det våras för kulturen


