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Hur kan vi alla – kommun, 
näringsliv/lokala företag 
och bolag, skolan och 
föräldrar tillsammans med 
elever bidra till ett bättre 
skolklimat och skolresul
tat? Om vi alla hjälps åt har 
vi allt att vinna!

Goda skolresultat och att våra 
barn och unga ges möjligheter 
och förutsättningar att kunna 
välja den utbildning de själva 
önskar tycker jag är jättevik-
tigt! 

De flesta yrken i dag efter-
frågar personer med en utbild-
ning i allt större utsträckning. 
Enligt vår regionala utveck-
lingsstrategi är det kanske 
vårt viktigaste 
område för att 
främja en re-
gional utveck-
ling. Det gäller 
även för Laxå 
kommun.

Tyvärr lig-
ger Örebro län 
år efter år i bottenskiktet när 
det gäller skolresultat. Trots 
skolsatsningar i alla kommu-
ner blir det inte så mycket 
bättre. Vad beror det på?

För att ta reda på det har 

en utredning tagits fram med 
hjälp av universitetet och fors-
kare inom pedagogik och sko-
lutveckling. I rapporten kon-
staterar de att det ”vanliga” 
skolutvecklingsarbetet måste 
fortsätta. Men forskarna ser en 
faktor som sticker ut. Det är de 
så kallade socio-ekonomiska 
utmaningarna. Det här gäller 
inte bara för Laxå kommun, 
utan flera av våra grannkom-
muner.

I Laxå kommun satsar vi på 
skolan. Vi har ett strukturerat 
och välfungerande skolutveck-
lingsarbete. Skolan har också 

ett så kallat kompensatoriskt 
uppdrag som innebär att sko-
lan ska ta hänsyn till elevernas 
särskilda behov och förut-
sättningar. Frågan är om det 
räcker.

För några veckor sedan fick 
jag i uppdrag från kommunsty-
relsen att leda ett projekt där 
vi ska se skolutveckling som ett 
uppdrag inte bara för skolan, 
utan ur ett bredare perspektiv. 
Som en samhällsutmaning. En 
utmaning för hela Laxå kom-
mun.

Exakt vad uppdraget inne-
bär kommer att klarna över 
tid. En sak som jag dock tror 
vi kommer att sätta lite extra 
fokus på är vår roll som för-
äldrar, hur viktiga vi är som 
förebilder. Hur stöttar vi våra 
barn i skolarbetet? Hur pratar 
vi om skolan och betydelsen av 
utbildning runt köksbordet? 
Kan vi göra annorlunda? Ett 
nära samarbete mellan hem 
och skola är något som jag tror 
på. Du som vårdnadshavare är 
jätteviktig!

Jag tror att vi kan lära av an-
dra kommuner, med motsva-
rande utmaningar. Det finns 
goda exempel. Nu påbörjar vi 
detta långsiktiga arbete! 

LEDARE
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Harry Lundin.

Kommunen 
som kulturellt 
kraftfält

Bo Rudolfsson (KD)
kommunstyrelsens  
ordförande

Förstasidesbilden:
Köket i Centralskolan renove-
ras. Under den tiden har Ebba 
Anderssons gamla kök i Esab-
restaurangen tagits till heders. 
Fram till jul har nu eleverna en 
provisorisk matsal i Idrottshal-
len. Här premiäräter Gustav 
Dahlberg och Molle Kurtti i klass 
4A sin första lunch i provisoriet 
och hugger in på pannkakan 
med träbestick.
 Foto: Lisbeth Axelsson

Vårt Laxå

Alla kan vi hjälpas åt 
för goda skolresultat

Jag tror att 
vi kan lära av 
andra kom-
muner, med 
motsvarande 
utmaningar. 
Det finns goda 
exempel. Nu 
påbörjar vi 
detta långsik-
tiga arbete!

’’Gemenskapen i hembyg-
den betyder mycket för 
oss människor. Det är 

här vi har vårt liv, våra dröm-
mar, familj, vänner, arbete, 
skola, fritid. I vår lilla lands-
bygdskommun Laxå blir det 
extra tydligt. Vi är ”en grupp 
människor som hänger ihop” 
för att knyta an till ungdomar-
nas projekt ”Laxå genom oss”  
som vi kan läsa om på mitt-
uppslaget i det här numret 
av Vårt Laxå. Vi skapar vår 
kommun tillsammans. Här är 
föreningsverksamheten och 
kulturen extra viktig.

Att Laxå kommun har en vä-
sentlig roll i lokal och regional 
samhällsutveckling genom sin 
livskraft, höga kulturvärden 
och socialt fungerande områ-
den med ett levande landskap 
och orter, slår Region Örebro 
län fast. Vår kommun anses ut-
göra ett kulturellt kraftfält (läs 
mer på motstående sida) som 
blir en drivkraft för hållbar 
utveckling. Även landsbyg-
den behöver kulturpolitiska 
satsningar!

Läs också om hur Has-
selhoppan landade, om den 
framgångsrika utställnings-
verksamheten i kommunens 
konsthall och om hur både 
finska och svenska barn kan  

ha nöje av teater 
på finska. Ta även  
del av artikeln 

om hur flod-
pärlmussla och 
öring kan räd-

das i Skagers-
holms ån.
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Laxå kommun är en av få 
kommuner i Sverige som 
har anammat kulturell pla
nering (Cultural Planning) 
som ett verktyg i samhälls
planeringen. Det är bland 
annat konstsatsningarna 
i Hasselfors och de senare 
årens utvecklingsarbete på 
kommunens mindre orter, 
som har gjort att Region 
Örebro läns utvecklings
enhet fått upp ögonen för 
Laxå kommun.

– Vi går in med en ansökan 
om pengar till Kulturrådet 
för vidare kulturpolitiska åt-
gärder och bakgrunden till 

ansökan bottnar till stor del i 
Laxå kommuns erfarenheter 
av kulturen som redskap i ett 
lokalt utvecklingsarbete, säger 
Anders Bro, utvecklingsledare 
i Region Örebro län.

Projektets namn är ”Kul-
turella kraftfält på landsbyg-
den”.

Kulturpolitiska insatser har 
hittills prioriterat utveckling 
i städerna. Det som kommit i 
fråga på landsbygd har varit 
stereotypa och inte tagit hän-
syn till olikheter mellan orter. 

Tanken nu är att identifiera 
och lyfta fram de kulturella 
kraftfält som finns på landet. 

Ett sådant kan vara två per-
soner som ordnar aktiviteter, 
en förening, en aktiv möteslo-
kal, en lokal företagare, bild-
ningsverksamhet. En andra 
målgrupp för projektet är före-
trädare för offentlig sektor på 
kommunal och regional nivå, 
en tredje forskare med intres-
se för kultur och landsbygds-
utveckling och en fjärde är 
näringslivet där professionella 
kulturskapare inräknas.

Fyra kommuner studeras när-
mare i projektet, förutom Laxå 
även Askersund i Örebro län 
och Riddarhyttan och Skinn-
skatteberg i Västmanlands län. 

Fler kommuner kan omfattas.
Projektet ”Kulturella kraft-

fält på landsbygden” ska pågå i 
tre år och avsikten är att starta 
den 1 september. Första året 
har budgeterats till 900  000 
kronor, vilket också är sum-
man som Region Örebro län 
söker hos Kulturrådet.

Fotnot: Cultural Planning är en 
metod som syftar till att stärka en 
kommuns självbild. Det gör den 
genom att föra in kulturella per-
spektiv i samhällsplaneringen och 
att försöka fånga det som är unikt 
för en plats, ”platsens själ”.

Unika Laxå kommun
bästa kulturmodellen

På återvinningscentralerna i Askersund, Laxå och Lekeberg, kan 
privatpersoner som är över 18 år besöka ÅVC:n alla dagar i veckan 
under tiden 08.00–21.00 om man har ett så kallat ”Grönt kort”. Det 
”Gröna kortet” gäller då inom förbundet och kan nyttjas på de centra-

ler där vi har det systemet.
För att få ”Grönt kort” måste man gå en kortare utbildning 
på cirka 1 timme, i hur återvinningscentralen fungerar och 
sedan registreras man som användare och kan använda sitt 
körkort som nyckel till grinden. Grönt kort är till för privathus-
håll som är kunder hos Sydnärkes kommunalförbund.

Öppettider på återvinningscentralen
Tisdag: 15.00–19.00
Onsdag: 11.00–17.00 (extraöppet under våren tom juni)
Fredag: 12.00–16.00
Fjärde lördagen varje månad: 10.00–15.00
Röda dagar stängt!



4

Eleverna i årskurs 2 i Saltängsskolan tillsammans med sina lärare Jennie Pihström och Pernilla Lemberg redo för sin viktiga uppgift: att klura ut hur 
Bodarneparken ska bli en plats för alla.
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Barnen i årskurs 2 A och B 
i Saltängsskolan bubblar 
av entusiasm när de släpps 
loss i Bodarneparken i 
Laxå för att fundera ut hur 
de vill ha den kultur och 
aktivitetspark som plane
ras här.
– Det är jätteviktigt med en 
fotbollsplan!
– Och en linbana!
– Och en rutschkana, tio 
meter lång!
– Glöm inte parkourbana!

Det blir en lång uppräkning 
med roliga lek- och äventyrs-
anordningar för barn. 

Men stopp! Är det enbart 
barnen som parken ska vara 
till för? Nej, egentligen inte. 
Den ska vara till för alla, även 

gamla som önskar sig en boule-
bana eller behöver en bänk att 
sitta på.

Ämnet för stunden den här 
förmiddagen är samhällsorien-
tering och kartor. Nu är uppgif-
ten inte att sätta upp önskelistor 
utan att se ut tre platser i par-
ken som känns bra att vara på, 
och tre som känns mindre bra. 
Är det vid kullarna och träden 
som det är mysigast? Eller vid 
de flacka områdena?

Barnen går runt i parken 
gruppvis, diskuterar och fun-
derar och tar med sig sina 
intryck tillbaka till lektions-
salarna. Här blir deras idéer 
en workshop med de två 
landskapsarkitekterna Jonna 
Göthlin och Emma Öhrling på 

White arkitektbyrå, Örebro. 
Byrån har fått i uppdrag av 
kommunen att ta fram ett för-
slag hur Bodarneparken kan 
utvecklas.

– Tanken är att denna park 
ska bli en knutpunkt där det 
finns en variation av aktivi-
teter och platser som kopplar 
samman människor, säger 
Jonna Göthlin. Ett ställe där 
man kan träffas och umgås 
med mindre samlingsplatser, 
flexibla ytor för spontana en-
gagemang, utrymme för konst 
och närodling, rörelse och lek. 

 
En viktig målgrupp är barnen 
som användare av grönytan. 

– Vi tror att barnen har 
många viktiga och intressanta 
inspel för vad en park kan vara 

och innehålla. Därför kommer 
grunden för Bodarneparkens 
utveckling ta utgångspunkt i 
en barndialog/workshop där 
vi ser fram emot att få se och 
höra om barnens idéer.

Det faktiska arbetet med att 
ta fram en skiss på hur parken 
ska kunna utvecklas sker inte 
förrän barnen har fått säga 
sitt. Deras insats är den viktiga 
grunden. Här ska de också fun-
dera över parken ur ett hem-
bygdshistoriskt perspektiv. 

Efter sommaren återvänder 
landskapsarkitekterna till Salt-
ängsskolan för att visa upp re-
sultatet av arbetet. 

Nästa sommar kan Laxåbor-
na se resultat av Saltängsskole-
barnens arbete.

Barnen viktigast när 
Bodarneparken tar form



Finnerödja – Carlssons Livs 
och Stationsområdet 
av Gunn Sjöstedt
Senaste (och 
enligt förfat-
taren själv, 
sista) boken 
om Finnerödja 
är här! Gunn 
Sjöstedt beskriver i text och 
bild framväxten av både sta-
tionsområdets och butiken 
Carlssons Livs. Den innehål-
ler bilder, text och anekdo-
ter från 1900-talets början 
och fram till i dag. 
 
 
Comedy Queen 
av Jenny Jägerfeld
Det här är berät-
telsen om Sasha 
som precis förlo-
rat sin mamma 
och bestämmer 
sig för att aldrig 
låta någon se henne gråta. 
Det är en fantastisk berättel-
se om känslor, sorg, förlust, 
familj och relationer. Hur 
viktigt det är att våga känna 
och öppna upp sig för männ-
iskor. Den är perfekt att läsa 
tillsammans och prata om, 
passar bäst för unga från 
cirka 10 år och uppåt men 
den har något att lära till 
människor i alla åldrar.

Låna ett magasin!
Laxå bibliotek har en rad 
tidnings magasin 
till ut- 
låning. Hem-
inred-
ning, 
hälsa, 
camping, 
mat och 
motor 
med mera! Reservera via 
hem sidan eller ring eller 
mejla och berätta vilka 
böcker och tidningar du vill 
låna!

Nyt ruokitaan sammakko, 
nu ska vi mata grodan! 
Med kirsikka, banaani, 
porkkana, med körsbär 
bananer och morötter.

Femåriga Linnea Rosvall på 
Saltängsskolans förskola går 
in för leken med liv och lust. 
Att lära sig finska ord för frukt 
och grönsaker är lätt, även om 
det allmänt anses som en ut-
maning för en svensktalande 
att lära sig det språket. Under-
sökningar visar att finskan är 
det europeiska språk som hör 
till de svåraste att lära sig. Det 
är lika svårt som grekiska, tur-
kiska, ryska och urdu. Men det 
bekymrar inte Linnea. Hon vill 
gärna lära sig det språk som 
hennes pappa Mats kan prata. 
Mats Rosvalls föräldrar kom 
till Sverige från Finland 1956. 

– Jag är uppväxt i Laxå och 
erbjöds gå undervisning i fin-
ska under min skoltid men 
avstod. Jag förstod finska bra 
ändå. Mina föräldrar pratade 
alltid finska med mig och jag 
svarade på svenska. Sedan 
flyttade vi tillbaka 1975. Jag 
stannade i Finland till 1987 då 
jag återvände till Laxå.

Det var Linnea själv som ville 
börja lära sig finska och föräld-
rarna tyckte det var en bra idé. 

– Vi övar ibland hon och jag, 
senast var det namn på djur. 
Eftersom vi brukar åka över 
till min bror i Helsingfors på 
somrarna så kan Linnea ha 
nytta av sina kunskaper och få 
tillfälle att öva sig. Det är alltid 
bra att kunna språk!

Finska är ett av Sveriges fem 
minoritetsspråk. De övriga är 

samiska, mienkäli, jiddisch 
och romani.

Sedan 2019 är Laxå kommun 
finskt förvaltningsområde. Det 
innebär att kommuninvån- 
are som har anknytning till 
den svensk-finska minoriteten 
har särskilda rättigheter som 
regleras i lagen om nationella 
minoriteter och minoritets-
språk.

Det betyder i sin tur att man 
som finskspråkig i Laxå har 
rätt att ta kontakt på finska 
med kommunen, få beslut och 
motiveringar översatta. Man 
har även rätt till äldreomsorg 

och förskoleverksamhet på sitt 
modersmål.

– Vi startade finskundervis-
ning i höstas på förskolorna 
i Hasselfors, Finnerödja och 
Saltängsskolan, säger Hanna 
Engwall, finsk samordnare. 
Pandemin hindrade oss från att 
starta verksamheten tidigare 
men nu är vi i gång och försö-
ker sprida informationen så 
mycket som möjligt i samhället 
så att alla med finsk anknytning 
ska kunna ta del av sina rättig-
heter.

Sammanlagt åtta barn deltar 
i kommunens finskundervis-
ning. 
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BOKTIPSETLinnea opiskelee suomea
(Linnea lär sig finska)

Läraren Anne Olsén och Linnea Rosvall i ordleken Mata grodan på 
Saltängsskolans förskolas finskundervisning. 



Discgolfbanan är redan klar. Den möjliggjordes genom ideellt arbete 
och sponsring från lokala företag.

Kyrkån förvandlas som en del i Skagersholmsåns restaurering. Då an-
läggs även ett promenadstråk och en MTB-bana efter ån i Finnerödja. 
Håkan Larsson och Håkan Gustavsson arbetar med projektet.

Hårda bud när bootcamparna i Finnerödja IF kör järnet på idrottsplatsen.                       Från vänster: Annelie Eriksson, Helena Eriksson, Henrik Selin, Mikael 
Gustafsson, Fredrik Ulmanen, Ann-Sofi Gustavsson, Kerstin Isaksson och                       Monica Joby.
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Vårkväll på Finnerödja 
idrottsplats.
Fredrik Ulmanen leder 
sju deltagare i en timmes 
bootcamp, en svettdri
vande träningsform som 
hämtat sin inspiration från 
den amerikanska marinen. 
De hoppar, kryper och ålar, 
gör arm och brösthäv
ningar och drillar mag
musklerna. 
Flåset är på max liksom 
rodnaden på kinderna.

Bootcamp är en del i den bred-
dade verksamhet som Finne-
rödja IF satsat på de senaste 
åren.

– Traditionellt har fotbollen 
dominerat, men vi vill vara en 
förening för alla, säger Håkan 
Larsson, ordförande.

Den nya given innebär bland 
annat att föreningen deltagit i 
seniorkraft SISU som har tolv 
deltagare i Finnerödja. Syftet 
är att motverka ensamhet och 

skapa en mer hälsosam fritid 
för äldre. Gåfotboll är en akti-
vitet som prövats här.

– Målsättningen är att fånga 
upp fritidsintressen bland alla 
Finnerödjabor och stötta det, 
säger Håkan Gustavsson. 

Innebandy och cykling står 
också på agendan liksom disc-
golf. Ett annat stort projekt 
som krävt engagemang från 
föreningen är anläggandet av 
en cykelbana och ett handi-

kappanpassat promenadstråk 
efter Kyrkån som löper längs 
efter idrottsplatsen.

Idén kom upp i den utveck-
lingsplan som antogs i Finne-
rödja 2018.

– Vi nappade på det och 
gör förstudier för att ansöka 
om medel från Leader Mel-
lansjölandet, berättar Håkan 
Larsson. Här ingår även en 
bana för mountainbikecyklar 
(MTB).

Discgolfbanan stod klar i 

Skön vandring väntar i     Finnerödja



Vattentornet i Laxå fyller 
60 år. Det 35 meter höga 
tornet uppfördes under 
1961 och invigdes den 19 
augusti året därpå av Laxås 
starke man genom flera de
cennier, riksdags ledamoten 
Lars Lindahl (s).

Tornet uppfördes med spänn-
armering, en teknik som var 
ny vid den tiden. Detta gjorde 
att det var möjligt att skapa ku-
polen i en UFO-form. Byggna-
den rymmer 1 400 kubikmeter 
vatten, vilket motsvarar 7 000 
badkar. 

Invigningsdagen underhöll 
Laxå manskör och på kväl- 
len spelade Olle Söderlunds 
orkester upp till dans i Folkets 
park. 

Någon typ av förnöjelse vid 

vattentornet på själva födelse-
dagen i augusti blir det.

En frågetävling genomförs 
även på facebook med en 
rundtur i vattentornet som ett 
av priserna. 

Laxå vattentorn under upp-
förande 1961.

Tornets kupol utgör ett känt och ibland färgsprakande blickfång i cent-
rala Laxå. (Bilden är beskuren.) Foto: Per Molin

Hårda bud när bootcamparna i Finnerödja IF kör järnet på idrottsplatsen.                       Från vänster: Annelie Eriksson, Helena Eriksson, Henrik Selin, Mikael 
Gustafsson, Fredrik Ulmanen, Ann-Sofi Gustavsson, Kerstin Isaksson och                       Monica Joby.
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Känt Laxå-UFO jubilerar

Skön vandring väntar i     Finnerödja
somras och det projektet stöt-
tades av lokala sponsorer.

Satsningen efter ån hänger 
samman med restaureringen 
av hela Skagersholmsån för att 
säkerställa öringens vandring 
till lekplatser uppströms och 
för att rädda kvar flodpärl-
musslan som nu hotas. 

– Vi räknar med att arbetena 
med promenadstråk och cykel-
bana är klart om ett eller två 
år, säger Håkan Larsson som 

vittnar om ett starkt engage-
mang hos allmänhet och för-
eningar i Finnerödja när det 
gäller att lyfta fram orten och 
genomföra förbättringar för 
Finnerödjaborna.

– Det finns idéer och många 
är sugna på att delta med egna 
arbetsinsatser, fortsätter han.

Längs med gångstråket ska 
även informeras om biotoper, 
historia och djurliv. Det sker  
i samarbete med länsstyrel-
sen.



Setra satsar på Hasselfors. 
Går allt enligt plan har 
företaget under en tio
årsperiod investerat en 
miljard kronor år 2025 och 
anläggningen är då uppe i 
en produktion på 500 000 
kubikmeter sågad vara, 
mot 370 000 kubikmeter 
i dag.

– Redan när vi beslutade om 
byggnation av justerverks-
hyvleri 2017 hade vi klubbat  
en färdriktning, säger Jonas 
Fintling, platschef. Tärningen 
var kastad när vi byggde den 
drygt 28 meter höga juster-
verkshyveln. Sedan dess har 
vi investerat i två torkanlägg-
ningar, varav den senare på-
börjas nu med anläggning av 
bottenplatta för att börja sättas 
upp nästa år.

Därefter kommer turen till 
modernisering av sågverkets 
våta sida med en ny såg och 
råsortering som ersätter den 
nuvarande. Här är ännu inte 
beslut taget av styrelsen, men 
resan lär fortsätta och inves-
teringen den här gången blir 
i så fall nära en halv miljard 
kronor och den största hittills 
i Hasselfors.

– Trots pandemi, kriget i 
Ukraina och de oroligheter 
i världen som följer av det 
upplever trävaruindustrin en 
högkonjunktur. Efterfrågan 
är hög på konstruktionsvirke 
och satsningen i Hasselfors är 
en följd av Setras strävan att 
öppna upp världsmarknaden. 
Setra Hasselfors trävaror ex-
porteras till USA, Australien, 
Japan och Europa. 

Trä är på frammarsch. Kors-
limmat trä konkurrerar väl 
med prefabricerade betong-
element. Att bygga med trä är 
miljövänligt och lika hållbart 
som stål. Dessutom är det mer 
motståndskraftigt vid brand. 
Limträbalkar står emot hettan 
längre än metall som smälter 
ner och viker sig. 

Setra har i sin vision myn-
tat uttrycket grönsamhet, som 
innebär att man strävar efter 
en verksamhet som är lön-
sam för alla, inte minst miljön. 
Transporterna till sågen är 
korta och varje uns av träden 
tas tillvara, inget spill alls!

– Vi tar in granskog från ett 
omland på 85 kilometer. Allt 
används på timmerstocken. 
Barken värmer vi virkestor-
ken med, sågspånet skickar vi 
till Eons värmepanna i Örebro 
och flisen går till massaindu-
strin. Att förse världen med 
ett klimatsmart konstruktions-
material från ansvarsfullt bru-
kade skogar är vårt bidrag till 
klimatomställningen.

Satsningen i Hasselfors inne-
bär oförändrad personalstyr-
ka. Man räknar med att klara 
sig med samma antal anställda 
som idag, men alltså produce-
ra betydligt mer.

Setra är ett svenskt aktiebo-
lag och ägs till 50 procent av 
Sveaskog och 49,5 procent av 
skogsägarföreningen Mellan-
skog. Övriga 0,5 procent ägs av 
1500 mindre aktieägare.

Fotnot: Namnet Setra är samman-
satt SE, landskoden för Sverige, 
och tra = trä med anpassad vokal 
för användning internationellt.
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Träd är en lönsam affär för Setra i Hasselfors. Platschef Jonas Fintling gläds 
över den planerade storsatsningen på en halv miljard.

Setra ger jobb även utanför anläggningen. Här väntar Stefan Bergström, 
Stefans Transport & Schakt i Mullhyttan på last som ska köras till Hallsberg 
för vidare transport med järnväg till Göteborg och därefter med båt till 
Kobe i Japan.

Träd en lönsam affär
Setra satsar miljard i Hasselfors



Öringens och flodpärl
musslans överlevnad säk
ras när Skagersholmsån nu 
restaureras från utloppet  
i Skagern upp till Åbydam
men.

För drygt fem miljoner kronor 
ska vattendraget återställas till 
ett naturlikt tillstånd, så som 
det tedde sig innan 1600-talet 
då vattnet började användas 
för kraftförsörjning med en 
rad dammar. Det innebär att 
fisk och annan vattenlevande 
fauna ska kunna vandra fritt 
som den kunde innan ån ex-
ploaterades.

Skagersholmsån är klassad 
som ett nationellt värdefullt 
fiskevatten just på grund av att 
en spillra av flodpärlmusslan 
fortfarande finns kvar i åns 
huvudflöde. Flodpärlmusslan 
är dock beroende av öringen, 
eftersom dess larver parasite-
rar på fiskens gälar, ett tillstånd 
som även öringen har fördel  
av.

– I dag för flodpärlmusslan 

en tynande tillvaro och kom-
mer att försvinna om inget 
görs, säger Daniel Bergdahl, 
vattenvårdshandläggare på 
länsstyrelsen i Örebro, ansva-
rig för projektet.

Omfattande insatser krävs för 
att återställa vattendrag. Hela 
avrinningsområdet kan inte 
åtgärdas, därför koncentreras 
arbetena till åns huvudfåra. 
Insatser ska göras vid Ska-
gersholms herrgård, vid Ner-

hammaren med bland annat 
skapandet av en permanent 
våtmark, Opphammaren och i 
ån från E 20 och upp till Kvarn-
dammen öster om Finnerödja, 
en sträcka på 2 265 meter. 

Den längsta sammanhäng-
ande strömsträckan finns från 
Kvarndammen och ner till 
idrottsplatsen i Finnerödja. Här 
ska bortrensade block och ste-
nar läggas tillbaka i vattendra-
get för att få till bättre rörelse 
i vattnet. Botten ska röras om 

för att få upp mindre sten och 
grus som hamnat under större 
stenar. På vissa sträckor kan 
finare material även tillföras. 
Arbetet ska göras av en maskin 
som går i ån, allt för att mini-
mera avverkning vid åkanten 
och undvika påverkan vid Fin-
nerödja kvarn och Finnerödja 
såg som utgör fornlämningar. 
Vid dammen i Nykvarn ska den 
raserade delen öppnas upp.

Arbetet med restaureringen 
pågår under två år med bör-
jan 2022 och sker mellan den 
1 juli och 30 september. Kost-
naden finansieras med statliga 
pengar via LOVA, Lokala vat-
tenvårdsprojekt, med drygt 4 
miljoner kronor, från Natur-
skyddsföreningen, Bra miljö-
val, med nära en miljon kro-
nor och Laxå kommun med 
20 000 kronor.

Det är inte bara flodpärl-
mussla och öring som kommer 
att dra fördelar av restaure-
ringen. Även övrigt djur och 
växtliv gynnas.
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I dag lever flod-
pärlmusslan en 
tynande tillvaro 
och kommer att 
försvinna om 
inget görs.

’’

Öring och flodpärlmussla 
räddas i Skagersholmsån

Det största och mest publika som händer i ån är vid Kvarndammen, öster 
om Finnerödja. Skissen visar hur det är tänkt att bli.

Öringens forna lekplatser uppströms Skagersholmsån är stängda. Nu blir det ändring på det. Flodpärlmusslan 
för en tynande tillvaro i Skagersholmsån. Öringbrist och pärlfiske så långt fram som till mitten av 1900-talet är 
orsaken.
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– Det här skulle vi jättegär
na göra igen, med samma 
kompisar och med samma 
ledare!
Mikaela och Alexandra 
Nordin, AnnaMaria 
Nyström, Märta och Ester 
Skoglund och Thyra Mith
ander i årskurserna 7 och 
8 på Centralskolan är helt 
överens.

Konstprojektet de deltagit i 
åtta veckor under vårterminen 
gav mersmak! Det resulterade 
i en QR-promenad i centrala 

Laxå och en tre veckors ut-
ställning på Tavernagatan där 
de presenterade sitt verk. Ut-
ställningen rönte stort intresse 
och blev välbesökt, inte bara 
anhöriga och kompisar tittade 
in utan även allmänheten. 

Många har också sökt upp 
platserna och med hjälp av 
QR-koden i telefonen fått ta del 
av filmerna som flickorna pro-
ducerat.

Communitydans är ett arbets-
sätt där community symboli-
serar en grupp människor som 

hänger ihop eller förenas av 
en eller annan anledning. 

– Vi ser en tydlig koppling 
mellan community och ung-
domskultur, speciellt i vår 
globalt uppkopplade tid, säger 
Martina Fischer, som tillsam-
mans med Karin Raudsepp och 
Love Andersson i dans- och 
scenkonstkollektivet Dansban-
det, lett ungdomarnas arbete.

Projektet har dans och koreo-
grafi som utgångspunkt för 
skapande i olika konstformer.

– Vi ger verktyg och inspi-

rerar till eget skapande utan 
att värdera resultatet, allt för 
att få en trygg miljö där det är 
tillåtet att testa gränserna för 
vad vi är kapabla till, där vi är 
tillåtna att göra ”fult” och ”fel”, 
säger Karin Raudsepp.

I ett högt tempo växlar del-
tagarna snabbt mellan olika 
övningar som man lämnar 
ifrån sig någon annan för att 
slutföra.

– Vi tänker inte ”slutpro-
dukt”, ”koreografi” och ”dans” 
då det har en stark association 

Här är Laxå med 
de ungas ögon

Trädens framtid, Dagen i Parken, Vid fiskdammen, Vattentornet, Skogen och Vid biblioteket är de sex filmer 
som ingår i QR-kodspromenaden.

En grupp som hänger ihop har gjort                     sex filmer om Laxå: Från vänster Mikaela Nordin, Thyra Mithander, Märta Skoglund, Alexandra Nordin och Ester Skoglund. Anna-Maria Nyström 
saknas på bilden men har också del-                     tagit.



till något annat än det man 
själv gör, säger Love Anders-
son. 

Längre fram i processen har 
ungdomarna haft som ut-
gångspunkt egna minnen, hän-
delser, berättelser och platser 
som de har en relation till, ett 
personligt landmärke. På så 
vis har alla sex deltagare adop-
terat en egen plats och skapat 
kring det. 

I det här fallet blev resul- 
tatet sex filmer som kopp-
lats till en QR-kod som visas 

på varje ställe och som kan 
scannas och länkas till en film  
som varje elev skapat kring 
platsen. Varje elev koreografe-
rade och regisserade sin egen 
film.

– Det här var så roligt och 
häftigt att göra, säger Ester 
Skoglund, en av de sex del-
tagarna. 

– Det var ett annorlunda 
skolarbete och vi lärde oss 
mycket av våra ledare och av 
varandra. 

Utställningen på Taverna-
gatan pågick i tre veckor. QR-

koderna är tänkt att bli perma-
nenta på de olika platserna.

Communityprojektet i Laxå är 
en del av Ansats, ett treårigt ut-
vecklingsprojekt som drivs av 
Region Örebro län/Dans i Öre-
bro län. Projektet finansieras 
med stöd av Kultur rådet och 
EU. Film For Freedom hjälpte 
till att filma.

Kultursekreterare Sofie 
Nordenhaag Law och kultur- 
och fritidskonsulent Sanna 
Söderström, Laxå kommun, 
samordnade projektet.
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En grupp som hänger ihop har gjort                     sex filmer om Laxå: Från vänster Mikaela Nordin, Thyra Mithander, Märta Skoglund, Alexandra Nordin och Ester Skoglund. Anna-Maria Nyström 
saknas på bilden men har också del-                     tagit.

Ullacarin och Bengt Haraldsson, 
morföräldrar till Ester och Märta 
Skoglund, tittade in på utställ-
ningen för att se sina barnbarns 
verk. De blev både nöjda och lite 
tagna av det fina arbetet. ”Som 
en fransk kortfilm på tv! Va kul!” 
tyckte morfar Bengt. 



Två genomgripande hän
delser har färgat tillvaron 
för barn och pedagoger 
i Jordgubbens förskola i 
Finnerödja. Den ena är ut
märkelsen ”Årets hållbara 
förskola 2021” som Jord
gubben stolt erhöll från 
Håll Sverige rent. 

Diplomet sitter på väggen med 
motiveringen: ”För en håll-
barhetsresa där barnen varit 
delaktiga, haft inflytande och 
visat stort intresse för att lära 
sig om djur i sin närmiljö”.

Jordgubben bäst i hela lan-
det! Och har dessutom spridit 
sitt lärande till andra förskolor 
i kommunen och lokalmedia 

och varit med i ett forsknings-
projekt på Örebro universitet.

Den andra stora händelsen 
är flytten i vintras över gatan 
från de tidigare nedslitna loka-
lerna på andra sidan Ordens-
vägen in till nya i Finnerödja 
skola. Även här var barnen 
delaktiga och att det var roligt 
att hjälpa till med flytten slår 
Anton fast. Han är sex år och 
deltog tillsammans med de 
andra barnen med liv och lust 
med att bära lådor och kasta 
skräp.

Förändringar kan vara ut-
manande men förskolepeda-
gogen Helena Karlsson konsta-
terar att personalen var med 

på tåget hela vägen och väl 
informerade under besluts-
processen.

– Ledningen, rektor Ellen 
Sundh och skolchef Katarina 
Holmsten, lägger vinn om en 
god utveckling och ser till bar-
nens lärande och trygghet uti-
från kommunens framtagna 
syn på barn, pedagogik och 
undervisning.

Jordgubben kan nu i de nya 
lokalerna arbeta på ett helt an-
nat sätt med pedagogisk konti-
nuitet vilket kommer barnen 
tillgodo.

–  Tre–fem-åringarna äter 
lunch tillsammans med års-
kurs 6 i matsalen. Det är po-

sitivt både för förskolebarnen 
och sexorna. Våra barn ser 
fram emot att äta i matsalen 
med de stora barnen och de i 
sin tur tycker att det är roligt 
med kontakt med de mindre. 
Miljön är lugn.

Närheten till skolan innebär 
även att pedagoger i förskola 
och skola på ett enkelt sätt kan 
utbyta erfarenheter. En annan 
fördel är att övergången mel-
lan förskola och förskoleklass 
blir smidigare. Barnen har 
också fler vuxna runt sig.

Visserligen var inte den nya 
förskolans gård klar när verk-
samheten flyttades över, men 
det gjorde inte så mycket, för 
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Finnerödjajordgubbar är bäst i hela    landet
Tuva och Viktoria lägger Sverigepussel.
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Särli-Rita Sarkissian, Lukas Öberg och Olle Nordlund får ordning på sin dag genom bildstöd. Förskolepedagogerna 
Therese Björk och Jenny Edwardsson observerar, reflekterar och leder barnen framåt i lärandet.

Finnerödjajordgubbar är bäst i hela    landet
Beviset för framgången sitter på 
väggen.  Foto: Helena Karlsson

Leea, Eddie och Anton lär sig 
teckenbokstäver lär av varandra och 
ljudar ihop orden tillsammans.

Sexåringarna Olle Nord
lund, Lukas Öberg och 
SärliRita Sarkissian på 
Lindåsens förskola ska 
börja i förskoleklass till 
hösten. Det är spännande. 
Men de tre är redan vana 
vid rutiner som liknar 
skolans. 
Det har deras förskole
pedagoger sett till. 

Varje morgon börjar med att 
deras åldersgrupp på Älgens 
avdelning slår sig ner på gol-
vet för att gå igenom dagens 
schema. Det sker med hjälp av 
bilder. 

– Vi arbetar med bildstöd 
när vi berättar vad dagen 
innehåller, säger Therese 
Björk, förskolepedagog. Vi bör-
jar med att prata om vad det är 
för veckodag, därefter vad vi 
ska göra, moment för moment.  

Förutom samlingar, mat, vila 
och lek lägger vi in ämnen som 
svenska, naturvetenskap och 
idrott och barnen bestämmer 
en del aktiviteter själva och 
andra är mer styrda av oss pe-
dagoger. Vi vill skapa tydlighet 
och struktur för barnen. 

Detta upplägg gäller inte bara 
de barn som ska börja försko-
leklass. Även i de yngre åldrar-
na används bildstödet som en 
metod att få struktur på dagen. 

– Vi får bra rutiner och bar-
nen vet vad de kan förvänta 
sig och blir delaktiga på ett an-
nat sätt.

Pedagogerna lägger vikt 
vid att observera varje enskilt 
barns färdigheter och behov. 

– De observationerna tar vi 
med oss till reflektionstiden 
en timme i veckan då vi går 
igenom och analyserar hur 

vi kan stödja och leda varje 
enskilt barn bäst, säger Jenny 
Edwardsson, förskolepedagog. 
Därefter planerar vi komman-
de vecka och utformar arbetet 
efter det. Så rullar det på.

Detta sätt att arbeta innebär 
också flexibilitet. Vad barnen 
intresserar sig för varierar och 
beror på sammansättningen i 
barngruppen. En dag kan ett 
barn intressera sig särskilt för 
matematik och lockar med sig 
andra. En annan gång kan det 
gälla att bekanta sig med färger.

Bron över till förskoleklas-
sen ska vara stadig och trygg 
för varje barn.

– Vi har studiedagar tillsam-
mans med de lärare som tar 
över barnen efter oss och läg-
ger oss vinn om den pedago-
giska kontinuiteten, säger The-
rese Björk. 

Lärande i förskolan 
bygger trygga broar

under våren har barnen ge-
nom fönstren fått följa arbetet 
med hur deras gård växt fram. 
De har sett hur maskiner och 
manskap jobbat för att sätta 
upp lekredskap, preparera 
sandlådor och ordna till lek-
ytor.

– Det har varit spännande 
för barnen att följa det arbetet, 
och en del av flyttprocessen.

Nu ser Jordgubbens barn fram 
emot att få lära de stora bar-
nen i skolan vad de arbetat 
med och vad som lett fram till 
att de fått ta emot ett fint pris.

– Vi ska lära dem om bä-
vern och berätta om vårt Grön 
Flagg-arbete!



Esabrestaurangens gamla 
kök har åter kommit till 
heders för tillredning av 
skolmat till Centralskolans 
och Saltängsskolans elever, 
detta som ett provisorium 
under det ordinarie skolkö
kets modernisering.

De tre kockarna som nu rege-
rar i köket heter Lasse Schönn, 
Urban Edpil och Lotta Tåls-
gård. 

Att sparka igång den avsom-
nade arbetsplatsen krävde en 
del insatser. En rejäl skurning 
av alla ytor från golv till tak  
genomfördes och föråldrat 
material ersattes.

– Köket motsvarar inte da-
gens krav, men fungerar för en 
kortare period, säger Eva Sjö-

gren kommunens måltidschef. 
Kökets begränsningar inne-

bär att skolmatsedeln är be-
gränsad under den här tiden 

fram till jul. Varken soppa el-
ler potatismos kan till exem-
pel tillredas eftersom grytorna 
inte är dimensionerade för det. 

Dessutom finns bara kapacitet 
för att tillaga en rätt. I vanliga 
fall finns alltid två lunchval så 
alla smaker kan tillgodoses.
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Grönsaksbuffén som Helena Filipsson ställt fram är obligatorisk på skolmatsedeln även under tiden med det provisoriska köket.

Nya kockar i gammalt kök, Lasse Schönn, Urban Edpil och Lotta Tålsgård.

Ebba Andersson var matmamman 
nummer ett i Laxå. När Esabs per-
sonalmatsrestaurang i Tallåsen stod 
klar 1947 tog hon köket i besittning. 
Fram till 2014 var grytorna i tjänst 
under olika kockar. Efter att ha varit 
avstängda i åtta år sattes plattorna 
på igen den 19 april 2022.

Ebbas kök har öppnat för     nya kockar



170 förskolebarn såg den 
tvåspråkiga barnteaterföre-
ställningen Solen sover med 
stockholmsgruppen Uusi Teat-
teri i ett samarbete mellan 
Finskt förvaltningsområde 
och Laxå kommun. Alla barn 
3–6 år hade bjudits in till Cas-
selgården den 28 april och fö-
reställningen, som gavs till 80 
procent på svenska och till 20 
procent på finska.

Solen sover är en föreställ-
ning som lockar till en mängd 

olika associationer och tolk-
ningsmöjligheter. Den berättas 
med hjälp av musik, tal och rö-
relse och ger plats för tankar, 
känslor och glädje.

– Extra roligt och värdefullt 
var teatern för barnen med 
finsk anknytning och för dem 
som kan prata finska, säger 
Hanna Engwall, finsk samord-
nare i Laxå kommun. Flera 
barn berättade stolt att de kun-
de andra språk som engelska 
och arabiska.
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Uusi Teatteri gästspelade med tvåspråkig föreställning.  Foto: Hanna Engwall

Klass 4A och 4B är först på plan när skolmatsalen flyttade in i Idrottshallen. 
Här får eleverna i Centralskolan äta fram till jul.

Ebbas kök har öppnat för     nya kockar
– Vi tillagar cirka 800 por-

tioner varje skoldag med olika 
slag av specialkost. Vi brukar 
alltid ha två rätter så de elever 
som äter vegetariskt eller inte 
äter fläskkött kan välja en av 
dessa. Nu får vi ordna det på 
annat vis, anpassa maten så att 
alla kan få sitt. 

Första dagen med nya kö-
ket serverades pannkaka, en 
omtyckt rätt hos de flesta. På 
menyn de kommande två da-
garna stod de populära rät-
terna vegetarisk lasagne och 
hamburgare med klyftpotatis.

– Vi får fjäska lite under in-
körningsskedet, kommentera-
de Lasse Schönn de barnvän-
liga rätterna.

Renoveringen och uppgra-

deringen av det ordinarie skol-
köket i Centralskolan pågår året 
ut. Kostnaderna beräknas till 
nära 8 miljoner kronor. Laxå 
kommun hyr den före detta 
Esabrestaurangen av ägaren 
för 170 000 kronor året ut.

Maten som tillagas körs till 
den provisoriska matsal som 
iordningsställts i Idrottshallen. 
Här får barnen äta med träbe-
stick på papptallrikar eftersom 
inga diskmöjligheter finns. 

– Det kan kännas ovant för 
barnen till en början, men vi 
hoppas att allt ska fungera väl 
trots all förändring, säger Eva 
Sjögren, som ser fram emot ett 
nyrenoverat kök vid årsskiftet. 
Det innebär ett stort lyft båda 
vad gäller arbetsmiljö och ef-
fektiv tillagning.

Solen sover – teater
på svenska och finska

Äntligen Americana
– med Drew Young
Ska det äntligen lyckas Drew 
Young och hans band från New 
Orleans att gästa årets Tiveden 
Americana i Sannerud?

Pandemin satte stopp för två 
försök, 2020 och 2021, men i år 
tror producenten Åke Lund-
ström på Eyra Media i Örebro, 

som bokar artisterna till den 
musikaliska begivenheten i Ti-
veden, att gästspelet äntligen 
ska bli av. Den 9–10 september 
äger evenemanget rum på Lu-
ripompa i Sannerud. Vilka fler 
band som dyker upp är ännu 
inte klart. 



Nu har Öppna förskolan i 
Laxå hittat hem. Efter två 
år med pandemi och av 
utevistelse i lekparken kan 
nu barn och föräldrar sam
las i egna lokaler en trappa 
upp i vårdcentralen, dit 
barnmorskemottagning, 
barnavårdscentral och 
kurator även flyttar under 
hösten. 

– Så skönt att tillvaron bör-
jar normaliseras! säger Jes-
sica Gunnarsson, pedagog och 
samordnare. När alla grenar i 
familjecentralen flyttas sam-
man kan föräldrar och barn få 
en bättre uppfattning om vil-

ken verksamhet som erbjuds 
under barnens första tid.

Öppna förskolan är precis 
som namnet säger öppen för 

alla föräldrar och barn två för-
middagar och en eftermiddag 
i veckan. Tisdagar är det ba-
bykafé och då kommer gärna 
ettåringarna Signe, Lisen och 
Harry med sina mammor.

Har de tur är även biblio-
tekspedagogen Anna Lejer-
skog med intressanta böcker. 
Babykafét är öppet för barn 
0–18 månader och på månda-
gar och onsdagar välkomnar 
förskolan barn mellan 0–6 år. 

Förskolans verksamhet med 
samvaro, lek, sångstunder och 
sagostunder är gratis och hit 
är man välkommen även om 
man bor utanför Laxå kom-
mun.

– Ofta kommer föräldrar hit 
som känner varandra och har 
gjort det sedan tidigare. Även 
om man flyttat återvänder 
man gärna när barnen kom-
mit för att ses en stund på 
Öppna förskolan! 

Böcker intresserar ettårige Harry 
Andersson-Källgren. Mamma Lin-
nea Källgren hjälper till med 
bläddrandet.

Ettåringarna Lisen Hultgårdh Wååg och Signe Dernvall tillsammans med sina mammor Li Hultgårdh och Linnea Tingö.
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Nytt hem för Öppna förskolan

FAKTA

Öppna förskolans 
öppettider:
Mån 13.30–15.30 (0–6 år)
Tis 9.00–11.30 (babykafé 0–18 
månader)
Ons 9.00–11.30 (0–6 år)
Sagostund på Laxå bibliotek 
första fredagen i månaden 
kl 14.



Tre nya tankar för biologisk rening har ersatt det gamla öppna karet (i bak-
grunden) vid kommunens avloppsverk.

Nyrenoverat reningsverk i Hasselfors.

VÅRT LAXÅ  #1 / 2022 17

Nu digitaliseras 53 naturpärlor 
i Laxå och Tiveden. Det är Na-
turguiden över Tiveden ekotu-
rismområde som i text och bild 
blir tillgängligt via söksidan på 
nätet naturkartan.se.

Arash Vahdati, kommunika-
tör vid Laxå kommun står för 
arbetet.

– Jag hoppas vara klar till 
sommaren. Tanken är att vår 
natur ska bli mer åtkomlig för 
gamla och nya invånare, samt 
turister. 

Informationen finns på 
svenska och engelska och näs-

ta år kommer en digital natur-
guide även på finska.

Via den digitala naturguiden 
ska man också hitta platser 
där man kan motionera, bada, 
cykla och vandra.

Digitaliseringen sker med 
hjälp av bidrag om 144 500 
kronor från LONA, Lokal na-
turvårdssatsning förmedlade 
av Länsstyrelsen i Örebro. 
Pengar är avsatta fram till 
2024 och bekostar även digi-
talisering och översättning av 
naturguiden till engelska och 
finska.

Naturpärlorna digitaliseras

Till semestern finns Borasjön bland alla andra naturpärlor Laxå kommun på 
naturkartan.se.

Hasselfors reningsverk har fått 
en in- och utvändig uppfräsch-
ning med ny fasad, nya fönster 
och nytt tak. Dessutom har ke-

mikaliehanteringen byggts om 
från fast till flytande form med 
nya lagringstankar. Åtgärderna 
kostade 2,3 miljoner kronor.

Reningsverket vid Laxå 
Vatten har fått bättre och 
stabilare biologisk rening. 
Den gamla anläggningen 
som togs i bruk i början av 
1970talet renade vattnet 
i ett öppet kar på en bädd 
av stenar.

Det nya verket renar vattnet 
i tre slutna behållare som var 
och en är fyllda med 39 830 
runda bärare i plast. På dessa 
bildas en hinna av mikroorga-

nismer som växer till alltefter-
som avloppsvattnet passerar 
för att till slut lossna och fara 
ut i form av slam genom tan-
kens avlopp. Till detta slam 
sätts kemikalier. Efter centri-
fugering och torkning används 
det som täckmaterial på den 
gamla Mosjötippen för att den 
ska få en ny växtyta.

Den nya reningsanlägg-
ningen har tillstånd för 5 500 
personer och kostade cirka 3 
miljoner kronor. Uppfräschat i Hasselfors

Bättre vattenrening

Företagarna i kommunen är 
fortsatt nöjda med företagskli-
matet. Det visar den senaste 
mätningen Nöjd Kund Index 
(NKI) i Sveriges Kommuners 
och Regioners mätning av 
kommunernas service.

Laxå hamnar tillsammans 
med Karlskoga högst i länet på 
78, vilket är högre än Örebro 

kommun som ligger snäppet 
under, på 77.

– Det är glädjande! säger 
Hans Traav, utvecklingschef. 
Nu fortsätter arbetet mot ett 
fortsatt starkt företagsklimat i 
Laxå kommun.

Totalt deltog 200 av landets 
kommuner i rankningen och i 
Örebro län deltog alla.

Laxåföretagen nöjda
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Midsommarbergets tall
skog med sina gamla träd 
är värd att bevara. Det 
konstateras i en utredning 
av Sydnärkes miljöförvalt
ning. Här finns höga natur 
och rekreationsvärden som 
behöver säkras för framti
den. 

Det centrala och lättillgängliga 
läget innebär att många kom-
muninvånare kan utnyttja 
området samtidigt som det 
är attraktivt för bostäder och 
verksamhetsutveckling.

För att säkra områdets ställ-
ning som allmängiltigt grön-
område och bevara det för 
framtiden är det bästa sättet 
att bilda ett reservat.

På Midsommarberget finns 
många äldre tallar och tallar 
i olika åldrar vilket ger goda 
förutsättningar för området 
att utvecklas till en värdefull 
naturskog. Dessutom finns här 
en hög koncentration av sig-
nalarten tallticka, förmodligen 
den högsta i kommunen, säger 
Sydnärkes Miljöförvaltning i 
sin utredning.

Tallar 
att vara 
rädd om

Det är bra att ta del av 
föreläsningar och få hand
gripliga tips.
Det tycker Lovisa Larsson, 
som driver enmansföreta
get Traceless in Tiveden. 
Hon deltog i projektet 
Företagskoordinator som 
Region Örebro arrangerade 
för besöksnäringsföretag 
i länet mellan maj 2021 
och april 2022. 80 företag 
deltog, varav 11 från Laxå 
kommun.

Traceless in Tiveden är före-
taget som tar dig med i skogen 
på naturupplevelsen som inte 

lämnar spår. Lovisa är natur-
guide och skapar kurser och 
guidade turer med träkanot. 
Hon ordnar även vandring- 
ar och lägereldskurser i sko-
gen.

– Jag döpte mitt företag till 
Traceless in Tiveden för det 
beskriver hur jag vill leva 
mitt friluftsliv. Enkelt, lokalt i  
balans med naturen och med 
så liten negativ miljöpåver-
kan som möjligt, berättar Lo-
visa.

Hon hittar sina kunder 
främst genom sin hemsida och 
facebook och välkomnade att 
med kunnigt IT-folk gå igenom 

sitt digitala avtryck i turist-
branschen.

– Jag fick konkreta råd hur 
jag ska dirigera besöken bättre 
och dessutom en spark i baken 
att sätta i gång.

Andra Laxå-företag som del-
tog i projektet var Bålby säteri, 
Hamgården & Tivedens gui-
der, Hyrsjö, Larssons sportfis-
ke, Naturguide Tiveden, Norra 
Tiveden Holiday Homes and 
Nature Adventure, Outdoor-
fika Vildmarkskaffe, Post-Lisas 
Butik, Tivedens guider och 
Ösjönäs Tiveden Adventure.w 
Företagen deltog kostnadsfritt.

Naturguiden Lovisa
fick goda digitala råd

Lovisa Larsson driver företaget Traceless i Tiveden. Här i sin träkanot tillsammans med den finska lapphunden Peikko.  
 Foto: Erik Stormark

En av Midsommarbergets högresta 
tallar speglar sig i fiskdammen i Dr 
Hannerz park.
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Det blev en hasselhoppa! 
Med stålkropp och träben, 
ett konstverk som tagit av
stamp i Hasselfors historia 
för ortsborna att betrakta, 
beundra och umgås med. 
Nu står den i all sin prakt 
i parken vid Nygatan, till
sammans med lekredskap 
och gungor och vid sidan 
av en belyst pulkabacke för 
vinterns nöjen. Här finns 
något för alla åldrar.

Byalagets styrelsemedlemmar 
är mer än nöjda. 

– Så roligt och tillfredsstäl-
lande att Laxå kommun satsat 
på Hasselfors! säger Cristina 
Söderberg, kassör i förening-
en. Det känns också särskilt 
bra att så många varit inblan-
dade i processen! 

Den 15 maj invigdes konstver-
ket. Med servering och under-
hållning, sång av förskolan 
Junibackens barn och tipspro-
menad samt aktiviteter för 
hela familjen.

Hasselhoppan är unik för 
Hasselfors. Någon hasselhop- 
pa finns inte i Sveriges fauna. 
Det är nu två och ett halvt år 
sedan som arbetet med att 
ta fram ett konstverk för Ny-
gateparken påbörjades. I no-
vember 2019 samlades has-

selforsborna för att tala om 
hemorten, om livet, minnen, 
drömmar, förhoppningar, his- 
toria och framtid. Berättel-
serna samlades med hjälp av 
konstnären Katja Aglert och 
ekonomiskt stöd kom från Laxå 
kommun och Statens konstråd. 

Hasselforsbornas funderingar 
medverkade till att styra konst-
verkets utformning. Konst- 
närsduon Aguirre/Jonnson, 
Örebro, valdes ut bland tre 
konstnärer att genomföra  
det. 

Hasselfors byalag hör till 

de mer aktiva. Mopedens dag, 
nationaldagsfirande, midsom-
marfirande, Hasselforsdagen, 
Trolljakt och julmarknad står 
på programmet för 2022. Till 
den raden läggs måhända 
kommande år Hasselhoppans 
dag i mitten av maj.

Några dagar innan Hasselhoppans invigning den 15 maj inspekterade delar av Hasselfors byalags styrelse konstver-
ket och fann det vara gott. Från vänster: Annika Söderberg, sekreterare, Andreas Gustafsson, ordförande, Cristina 
Söderberg, kassör och Ingvar Åberg, styrelseledamot.

Hasselhoppan har landat

Mikael Ahlinder  
är ny chef för 
Laxå Vatten 
sedan den 6 maj. 
Han har arbetat 
i verksamheten 
som VA-ingenjör med olika 
arbetsuppgifter sedan 2003. 
Laxå Vatten har nio anställda.

PÅ NYA POSTER

Dan Lekberg, Karlskoga, är en av de 
konstnärer som visat sina verk i Laxå 
konsthall i vår.

Laxå konsthall väcker allt 
större intresse hos konstnärer 
som önskar ställa ut sina verk. 
Under vårterminen har Rok-
hsar Mohammadi, Karlskoga, 
konstnärsparet Aguirre/Jonn-
son, Örebro och Dan Lekberg, 
Karlskoga ställt ut sina verk.

– Glädjande nog har vi 
många förfrågningar, säger 
Sofie Nordenhaag-Law, kultur-
sekreterare. Vi har extra fokus 
på lokala och debuterande 
konstnärer, men har även rönt 
intresse från orter utanför 
Örebro län.

Konsthallen i fokus



Margareta 
Österberg, 
Laxå:

– För mig är det 
är en plats man 
flyttar ifrån för att återvända 
till.

Marika Appel, 
Stavåna:

– Hembygd 
betyder trygg-
het för mig. Där 
känner jag de flesta och där 
finns mina barn och barn-
barn. Här kan jag sadla min 
häst och rida ut i naturen.

Pernilla 
Ljungstedt, 
Laxå:

– Hembygd 
innebär många 
som hjälps åt att göra saker 
som är bra för alla som bor 
på den platsen.

Jörgen 
Söderberg, 
Hasselfors:

– Hembygden 
det är Hassel-
fors för mig! Dess människor 
och natur. Där har jag mina 
rötter och där trivs jag.

En synnerligen vital 
75åring firas i år. Det är 
Laxå motorklubb som haft 
full gas i sin verksamhet 
sedan starten i augusti 
1947.

Klubben högtidlighåller sin 
födelsedag med buller och 
bång och bjuder på bilkortege 
genom samhället och en his-
torisk exposé i kommunens 
utställningshall. Dessutom är 
klubben värd för en stor täv-
ling den 27 augusti, Svenska 
rallycupen, med 200 förare. 

Klubben satsar också på ut-
givning av en jubileumsbok 
som berättar om klubbens 
livaktiga verksamhet genom 
alla år, insatser som haft stor 
betydelse för motorsporten 
inte bara lokalt utan även na-
tionellt.

– Vi vill med vårt jubileum 
hålla fram Laxå motorklubbs 
betydelse för kommuninvånar-
na och för våra grannar i omgi-
vande landskap, säger Per-Olof 
Einerfeldt, ordförande. Otaliga 
motorintresserade har lagt ner 
tusentals timmar i frivilligt ar-
bete för att skapa en verksam-
het som givit genklang genom 
åren i hela Sverige. 

Stora stjärnor har gjort sina 
första lärospån på Venaba-
nan vid Laxå motorstadion. 

Ronnie Peterson är den mest 
namnkunnige men också stor-
heter som roadracingåkaren 
Anders Andersson och cross-
cartmästaren Kalle Andersson 
har klubben att tacka för bety-
delsefull stöttning. Här frodas 
också familjesporten folkrace 
som drar deltagare och publik 
från när och fjärran. 

I samband med jubileet 
skänker en stor mc-stjärna 
på 1950-talet och som arbetat 
ideellt i klubben under flera 
decennier, Sven-Olov Kum-
lin, grundare av Mekverken 
i Laxå, en summa stipendie-
pengar som ska främja motor-
intresset och belöna bra insat-
ser bland ungdomar.

Laxå motorklubbs utveckling 
hänger intimt samman med 
kommunens tillväxt och även 
företaget Esab:s etablering. Ge-
nom åren har klubben lyckats 
upprätthålla en vital verksam-
het med smidiga generations-
växlingar i arrangörsstaben 
och i klubbens ledning. 

Allmänheten kan ta del av 
historien i jubileumsboken 
som omfattar 200 sidor och 
som kommer ut i början av au-
gusti. 

Snygg uppställning av rallybilar på Laxå motorstadion. Sekretariatshuset är nybyggt och har tagits i bruk detta jubi-
leumsår 2022.

Håkan Larsson presenterar sin rally-
pärla, en ljusblå Ford Escort.

Otaliga motor-
intresserade har 
lagt ner tusen-
tals timmar i 
frivilligt arbete 
för att skapa en 
verksamhet som 
givit genklang 
genom åren i 
hela Sverige.

’’
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FRÅGAN

Vad innebär 
hembygden 
för dig?

Full gas i vital 75-åring


