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BAKGRUND

Geografi
Tiveds socken återfinns längst söderut i Laxå kommun. I väst avgränsas Tiveds socken 
av sjön Unden och angränsar i söder till Karlsborgs kommun samt Askersunds kommun 
i öster. 

Tiveds socken består till större delen av kuperad skogsbygd och upplevs på många 
ställen som vildmark. Längs med Undens strand är det odlad mark. 

Den större byn Tiveds socken är Tived som består av två delar; Sannerud och 
Kungsbacken. Sannerud ses som centralort för området. Tived ligger vackert i en 
sluttning ner mot Unden och angränsar till länsväg 575. 

Andra byar och platser i Tiveds socken är Åboholm, Kopparhult, Baggekärr, 
Häggeboda och flera andra små byar samt enstaka gårdar och torpställen. 

Befolkning
Enligt befolkningstatistik från Statistikdatabasen (SCB) uppgick befolkningsmängden 
i Tived år 2018 till 347. Detta är en liten ökning från föregående år. År 2015 uppgick 
folkmängden till 316. Medelåldern i Tived var år 2018 47,8 vilket är något högre än för 
Laxå kommun i helhet som har en medelålder på 46,7. 
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HISTORIA
Tiveds socken bildades 1842 när de bröt sig ur Undenäs socken. 

När kommunalförordningarna trädde i kraft 1863 upprättades Tiveds landskommun. 
Kommunalförordningarna innebar att den tidigare socken ersattes med två olika typer 
av kommun, borgerlig och kyrklig. 

Vid kommunreformen 1952 bildades Tivedens landskommun genom en sammanslag-
ning av Finnerödja landskommun och Tiveds landskommun. Tivedens landskommun 
flyttades till att ingå i Örebro län och upphörde 1967 då den istället blev en del av Laxå 
köping som bildats 1946 genom en ombildning av Ramundeboda landskommun. 1971 
bildades Laxå kommun som Tived idag ingår i. 

1 januari 2016 inrättades distriktet Tiveden. Detta är en geografisk indelning av Sverige 
som utgörs av 2523 områden. Indelningen utgår från den territoriella församlingsindel-
ning som fanns tidigare. 

Tived nämns flertalet gånger under historiens gång. Bland annat så beslutades det i 
riksdagen 1527 att vägen över Tiveden skulle jämnas och breddas på grund av dess 
funktion som länk mellan norra Sverige och de västra delarna. På en åker vid St Moss-
hult fann man stenyxor. 

Tiveden var under medeltiden ett tillhåll för fredslösa och de som inte passade in i 
samhället. 

En vanlig sysselsättning inom Tiveden under 1700-talet var att framställa stål i det som 
kallas masugnar. Till detta användes stora mängder kol och på många ställen var skogen 
kal på grund av intensiv avverkning. 

BEBYGGELSEUTVECKLING
En av de första Tivedsborna som omnämns i skrift är Ödbjörn och hans husfolk som 
bodde i Ösjö, dessa nämns år 1388.

Människor har rört sig längs med Undens strand och i skogarna ända sedan stenåldern. 
Området verkade efter digerdödens härjande stå tomt och vildmarken tog över områ-
dett igen. Pesten samt de efterföljande krig som kom medförde att nästan en tredjdedel 
av gårdarna i socknarna kring Tivedens nationalpark stod tomma år 1569.

När Gustav Vasas yngsta son Karl tilldelades hertigdömme från Värmland till Västergöt-
land ansåg han att det inte var praktiskt att ha en obebodd fläck där tiveden idag finns. 
Han beslöt sig då för att försöka locka dit invånare från finska Savolax. Många av dessa 
slog sig ner i de redan befintliga övergivna boplatserna. 

Omkring mitten av 1600-talet byggdes det som senare skulle utvecklas till Tivedstorp. 
Det uppkom efterhand fler och fler byggnader och byn hade sin höjdpunkt på 1870-ta-
let då det bodde cirka 140 personer här. 
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KULTURHISTORISKA MILJÖER

Om Tiveden finns mängder av sägner och sagor om troll, jättar, rövare och liknande. 
Dessa myter är viktiga och identitetsskapande för Tived då det visar på tiders fantasi 
och rädslor men även på den tro som fanns på att det alltid fanns något gott och alltid 
ett större syfte för miljöer, platser och saker. 

Den täta och mytomspunna tivedskogen bidrar till en rik kulturmiljö tillsammans med 
alla de speciella och fascinerande naturförteelser som återfinns inom skogens gränser. 
Den äldre delen av bebyggelsen inom Tived visar tydligt på den utveckling som skett i 
samhället och på hur människor i dessa områden klarade sig på egen hand länge. Detta 
syns tydligt i Tivedstorp där man kan se hur denna bebyggelse vuxit fram och anpassats. 
Här finns också chans för turister och kringboende att besöka och uppleva kulturen. 

På följande sida finns en av de sägner som finns om Tiveden. 
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I tiveden finns ett flyttblock på cirka 15 meters höjd och därmed är naturreservatets 
största flyttblock. Berättelsen om flyttblocken lyder:

Junker Jägares sten

Sägnen berättar om Junker Jägare som ville gifta sig med en flicka, vars far ville gifte bort 
henne med en annan man. Den unga flickan och Junker beslöt sig för att fly tillsammans. 
De begav sig in i skogen tillsammans med flickans hund. De slog läger vid ett jättestort 
flyttblock. Junker gav sig ensam ut på jakt och flickan stannade kvar för att vakta elden. 

Flickans far hade skickat ut spanare efter de båda förälskade, och de fann flickan och hen-
nes hund vid elden. En av männen dödade med ett spjut hunden. Då grep flickan spjutet 
och stötte det i ögat på den som dödat hennes hund. En annan av männen högg så av 
huvudet på flickan. Sedan tog man med sig de båda liken till flickans far, då man lovat att 

föra tillbaka flickan levande eller död. 

När Junker Jägare kom tillbaka så var hans älskade borta. Han förstod då han såg blod-
fläckarna vad som hade hänt, och han fortsatte ensam flykten. Sedan den dagen kallas det 

stora flyttblocket Junker Jägares sten.

Det påstås att man sett Junker Jägare vandra runt stenen. Det berättas också att man sett 
en huvudlös jungfru vandra, varv efter varv runt stenen - och om man är väldigt tyst, kan 

man höra de dröjande sorgsna stegen...
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UTVECKLINGSOMRÅDEN

Trivsel & service
Kännetecknande för Tived är att det här finns ovanligt många eldsjälar som brinner för 
sin bygd och kämpar för des utveckling. Föreningslivet är omfattande och engagerade 
Tivedsbor är ofta aktiva inom flera föreningar. Personer kan vara kassör i en förening 
och styrelseordförande i en annan. 

Skolan i Sannerud, som är en viktig mötesplats, ägs och hyrs ut av Skolbyggnaden 
i Tived ekonomisk förening. Tiveds hembygdsförening huserar i hembygdsgården i 
Dammtorp. På sin webbplats skriver föreningen ” Föreningen har till uppgift att väcka 
intresse för hembygdsvården, sprida kännedom om bygdens kulturhistoria, verka för 
tillvaratagandet och bevarandet av de värden i form av fornlämningar, naturminnesmär-
ken och kulturföremål som är ägnade att belysa folkliv och odlingshistoria. Föreningen 
vill även söka slå vakt om landskapsvården genom att stimulera sina medlemmar att 
var på sin ort verka för skyddandet och bevarandet av sådana naturföremål, träd o.d. 
som bilda karaktäristiska inslag i landskapsbilden och på så sätt hindra att denna förfu-
las genom obetänksamma åtgärder.” Hembygdsföreningen arrangerar flera evenemang 
under året så som musikkvällar, nationaldagsfirande, kolmiledag och på hösten en ljus-
fest på Lomsjön i Dammtorp. På tisdagskvällar inbjuds det till vävning och snickeri. 

Tiveds utvecklingsgrupp är ett byalag i form av en ideel förening och som samlar alla 
som vill verka för Tiveds utveckling. Ett viktigt evenemang är Sannerudsmarken som 
arrangeras av Tiveds utvecklingsgrupp och äger rum den sista lördagen i augusti varje 
år. Marknaden har ca 10 000 besökare och har också blivit en hemvändardag för många 
utflyttade. Tiveds utvecklingsgrupp ansvarar också för Konst-i-ring som är en kombi-
nerad konst- och motionsslinga samt Lek- och kulturskogen som är fyra lekgläntor i 
skogen med Tivedstema. 

Församlingshemmet i Sannerud ligger mitt emot Tiveds kyrka och här arrangerar 
Svenska kyrkan stick-kafé, soppluncher och musikuppträdanden. I kyrkan arrangeras 
det förutom gudstjänster också konserter. I Stora Mosshult är missionshuset, som drivs 
av EFS i Mosshult, en livaktig mötesplats. 
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I Åboholm finns den största samlingslokalen som också är idrottslokal och drivs av 
Tiveds IF. På söndagar är det barngympa och gympa för vuxna, på onsdagar innebandy 
och motionsgymnastik på torsdagar. Det finns ett litet gym och en bastu. På midsom-
mar afton arrangeras firande med dans, lekar och lotterier. 

Engagemanget hos Tivedsborna visar sig också när det gäller motståndet mot en even-
tuell gruvprospektering (i Karlsborgs kommun) som drivs under sammanslutningen Vi 
som brinner för Unden. På föreningens webbplats framförs att; ”Vi som brinner för Un-
den är till för att samla människor, intressen och information kring Unden. Vi vill visa 
vårt motstånd mot prospektering och eventuell gruvbrytning i närheten av Unden.” Vi 
som brinner för Unden har också, tillsammans med besöksnäringen, engagerat sig för 
att försöka förhindra att det uppförs vindkraftverk (I Töreboda kommun) på andra sidan 
Unden samt påverka att så kallade ljusföroreningarna från befintliga vindkraftverk inte 
stör boende och turister längs Undens östra strand.

På Tivedstorp arrangeras pubkvällar och flera konserter med spännande musik från hela 
världen samt ett traditionsenligt midsommarfirande. Det finns ett kapell på Tivedstorp, 
Vandrarnas kapell, där det genomförs musikarrangemang och andakter. 

För att skapa en tydligare mötesplats inom samhället Sannerud längs med Sanneruds-
vägen uppkom förslag vid rundtur med boende och verksamma inom Tived att det ska 
finnas en torgliknande yta vid den öppna plats där det idag finns en stuga med turistin-
formation. Denna yta föreslogs innehålla sittplatser, planteringar och en scen. Platsen är 
idag privatägd och har brukats som yta för auktioner. 
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Ställningstagande

För att stärka och utveckla Tiveds socken tar i ställning för:
•	 Att fler ska handla i lanthandeln så den kan ha fortsatt öppet året runt. 
•	 Att jobba för att samla verksamheter i Sannerud så att byn fortsätter vara en central 

och levande plats. 
•	 Att jobba för att utveckla skolan och mötesplats med bibliotek och annan service. 

Till exempel att Frivilligcentralen kan arrangera träffar. 
•	 Att fördjupa oss i behovet av äldreomsorg och vilka lösningar som kan finnas. 
•	 Att bevaka om strandskyddsreglerna förändras så att fler kan bygga villor för året-

runt-boende. Främst gäller det området i Sannerud nära befintlig bebyggelse. 
• Att jobba för att Sannerud får en drivmedelsfunktion samt en laddningstation för 

bilar. 
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Turism och företagande
Besöksnäringen är den dominerande branschen i området. Flest gästnätter har Cam-
ping Tiveden och de flesta av deras gäster kommer från Nederländerna och Tyskland. 
Ösjönäs har öppet för konferenser och privatpersoner från april till oktober och erbju-
der, förutom boende, ridturer samt höghöjdsbana och cykel- och kanotuthyrning. Stora 
läger brukar arrangeras på Ösjönäs. Grönelid erbjuder ridturer och boende. Hemma 
hos Martha och Anders arrangeras kurser, yoga och man erbjuder ekologiskt boende 
på lantgård. Nybyggda Hamgården har lite lyxigare stugor och har öppet året runt. 
Rödjorna erbjuder boende, yoga och meditation för gäster från hela världen. Bakstugan 
servar kaffe och mat under sommarsäsongen samt på beställning. I närheten erbjuder 
man boende i kolarkojor. 

På Tivedstorp finns det vandrarhemsboende och enklare tältplatser samt kaffe- och 
matservering. Det finns också ett antal mindre företag och privatpersoner som hyr ut 
enstaka stugor i Tivedsområdet.  I Sanneruds finns Tiveds Kafferosteri och Café, Ti-
veds lanthandel (livsmedel med mera) och Post-Lisas butik där man kan köpa allt som 
behövs för kropp och själ inklusive healingmassage. I Tiveds socken finns det också 
ett antal lantbruksföretag och gårdar med skogsbruk. Helt dominerande skogsägare är 
Sveaskog som har avsatt drygt 2000 hektar runt nationalparken för hyggesfritt skogs-
bruk. Andra företag är Hag Cues i Davidstorps skola som tillverkar biljardköer i världs-
klass. Det finns ett antal företag inom kreativa näringar som till exempelvis Häggeboda 
glas. Ett företag är Tivedens Motor i Sannerud som trimmar 2-taktsmotorer. Utöver 
ovan finns det ett antal mindre företag inom olika branscher. 

Turisterna besöker i första hand Tivedens nationalpark, ett kuperat, bergigt och block-
igt område. Nationalparken brukar räknas som Sveriges sydligaste vildmark och här 
finns den 15 meter höga Junker Jägare sten, den gamla offerkällan Stenkälla samt det 
fina badet Vitsand. Tivedsområdet har varje år cirka 150 000 besökare varav hälften är 
utländska, de flesta från Tyskland. Nationalparken har många besökare vilket gör att det 
ofta är fullt med bilar på parkeringar.

Genom Tiveds socken går Bergslagsleden. 

Ställningstagande
 
För att stärka och utveckla Tiveds socken tar vi ställning för: 
• Att jobba för att Tivedstorp förblir en viktig mötesplats för turister och boende med 

kaffeservering och evenemang. 
• Att fördjupa oss i vilka möjligheter det finns för entreprenörer att driva verksamhe-

ter som efterfrågas i enkäten. Främst gäller detta någon form av matservering för 
turister med som också kan besökas av boende. 

• Att cykelleder och vandringsleder utvecklas till nytta för miljön, turister, boende 
och besöksnäringen. 

• Att utveckla konst, teater och musik för att få fler turister att upptäcka den. Vi utgår 
från konst-i-ring och andra aktiviteter som redan görs. 

• Att gymnastik i Åboholm kan fortsätta
• Att fördjupa oss i hur turisters sopor ska hanteras, vad det kan anordnas en offentlig 

toalett samt hur turistinformationen ska ordnas. 
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Kultur
Inom Tived och samhället Sannerud har det inte funnits något vuxenbibliotek i kommu-
nal regi. Det som tidigare fanns var skolbiblioteket som fick sina böcker och underlag 
via bokbussen. Efter att bokbussen lades ned i slutet av 1990-talet startade byborna 
ett eget bibliotek med hjälp av skänkta böcker. När sedan skolan lades ned i början av 
2000-talet bildades Skolbyggnaden i Tived, ekonomisk förening som tog över de gamla 
skollokalerna. 

I Tived finns ett flertal aktiva inom kulturområdet, både yrkesmässigt och ideellt. Till-
sammans bildar de en stark grupp för att också gemensamt kunna utveckla konst- och 
kulturområdet, gemensamma projekt har genomförts så som utställningen Hylla var-
dagen i Tiveds kafferosteri. Samarbetet för att utveckla ytterligare en musikscen utöver 
Tivedstorp har påbörjats. 

I Tived arrangeras årligen en konstutställning, Konst-i-rind, där etablerade konstnä-
rer, lokala amatörer och barn medverkar med konstverk som placeras längs en slinga i 
skogen i närheten av Skolbyggnaden. Utställningen är uppskattad och besöks av många 
boende och besökare. 

Ställningstagande
 
För att stärka och utveckla Tiveds socken tar vi ställning för: 
• Kulturen kan utvecklas för att ge den en större dragningskraft och större räckvidd 

för att nå fler intresserade. 
• Ett ökat samarbete mellan verksamma inom kulturen i Tived kan verka för att locka 

fler och verka som stöd och kunskapsutveckling för varandra. 
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Information och marknadsföring
Det finns relativt mycket information om Tived och Tivens nationalpark vilket bidrar 
till bra informationsspridning om området överlag. På Tivedens hemsida finns infor-
mation kring flertalet evenemang, boende, platser att äta, aktiviteter. Även Tivedens 
lanthandel i Sannerud samt samhället Sannerud framhävs på hemsidan. 

Denna marknadsföring och infomation gällande aktiviteter och besöksmål medför 
att Tived kan utvecklas och skapa förutsättningar för företagsutveckling. En positiv 
utvecklinig kring turism medför även bra konsekvenser för boende inom området då 
tursim bidrar till butiksunderlag och liknande. 

Infarterna till samhället dyker snabbt upp och för de bilister som inte redan planerat att 
åka in till Sannerud eller är medvetna om vad som finns riskerar man att missa detta.  
För att skapa intresse för resande som egentligen har målet på annan ort bör det finnas 
bra och tidig information om vad som finns inne i samhället. 

Vid samhället Sannerud finns idag skyltar som visar mot bland annat Askersund, Rö-
fors, Finnerödja och Undenäs. Det saknas skyltar som visar mot Laxå vilket medför 
att turister och besökare inte blir medvetna om att de även kan åka till Laxå och inte 
endast Askersund. Vid utfarterna från Sannerud finns idag inga skyltar som visar mot 
Laxå eller Askersund. 

Ställningstagande 
 
För att stärka och utveckla Tiveds socken tar vi ställning för: 
• Att utveckla infarterna till Sannerud så att trafikanter uppmärksammas på att det 

finns en lanthandel, ett café och annan service.
• Att jobba för att det ser trevligt ut med blomsterarrangemang eller liknande på 

utvalda platser, till exempel vid infarter. 
• Att det i framtiden finns en bemannad turisinformation. 
• Att marknadsföra Sannerud som ”Tivedens charmiga by”. 
• Att utflyktsmål är bra beskrivna på tiveden.se och att det bidrar till att turisterna inte 

bara besöker nationalparken.
• Att leder för vandring, cykling, ridning och paddling är bra beskrivna på tiveden.se.
• Att fler skyltar som talar om vad som finns i närheten kan finnas. 
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Trafiksäkerhet
Länsvägen 575 går precis öst om Sannerud och trafikmängden varierar över året. Det 
förekommer att bilar och lastbilar kör fortare än vad hastighetsbegränsningen medger. 
Ett orosmoment är när barn som går på fritids i skolbyggnaden ska gå till bostaden i 
Sannerud och då passerar vägen. I samarbete med Trafikverket behöver detta utredas. 

Genom Sannerud går den gamla vägen och uppstår där trafikfarliga situationer. Under 
sommaren är det många bilar och eftersom det inte finns någon ordnad parkering par-
keras bilar och husbilar längs med vägen när lanthandeln och cafét ska besökas. Därför 
finns förslag att man ska anordna en parkering där turister och besökare kan parkera 
sina bilar. Då bör det även finnas en skylt vid affären och cafét att en parkering längre 
bort finns att tillgå. Cafét har en parkering med plats för fyra bilar. Många turister kör 
sakta genom byn men det förekommer att Tivedsbor kör fort och därmed är en po-
tentiell olycksrisk. Den största risken i Sannerud förefaller vara att gångtrafikanter och 
cyklister blir påkörda. Särskilt stor risk är det att barn drabbas. Åtgärder bör göras för 
att komma tillrätta med problemen.  

En annan risk är den omfattande trafiken på den lilla vägen mellan Askersundsvägen 
och Tivedens nationalpark, främst under sommarhalvåret. Vägen är smal och möten 
i trafiken sker inte helt utan risk. Ett stort antal utländska husbilar, på väg till och från 
nationalparken, ökar dessa risker. Ibland dyker det också upp större turistbussar. Vid 
huvudentrén inne i nationalparken blir det ofta fullt på parkeringen och många bilar 
parkerar då ute på vägen i dikeskanten vilket ökar risken för olyckor. 

Snöröjningen fungerar inte alltid i området vilket skapar en risk för avkörning och 
fara för oskyddade trafikanter. Det gäller främst den snöröjning som Trafikverket och 
vägsamfälligheterna ansvarar för. Tivedsborna själva är vana vid större snömängder och 
kör ofta försiktigt på dubbdäck men besökare på vintern kan få problem. 

Ställningstagande 
 
För att stärka och utveckla Tiveds socken tar vi ställning för: 
• Att det ska finnas säkra övergångar och vägar för oskyddade trafikanter som rör sig 

mellan Sannerud och skolområdet. 
• Att det ska finnas ordnade parkeringar för att arbeta bort situationen som idag råder 

med bilar som parkerar vid cafét och affären på sådant sätt att de blockerar för öv-
riga trafikanter.

• Att man ska se över hur vägarna till och från nationalparken kan göras säkrare både 
för skyddade och oskyddade trafikanter. Även vägen från Kungsbacken och skol-
området kan ses över. 

• Att snöröjningen ses över för att se hur det kan förbättras. 



14

KONSEKVENSER
Vilka effekter får vi?

Utvecklingsplanen för Tived ska verka för att utveckla området på olika vis. De utvecck-
lingsområden och ställningstaganden som tydliggörs i tidigare avsnitt medför konse-
kvenser. 

Trivsel & service 
Ställningstagandena om att man ska jobba för att samla verksamheter i Sannerud och 
att byn ska fortsätta vara en central plats samt  skapa underlag för att affären ska kunna 
fortsätta vara öppen året om kan medföra vissa konsekvenser. Det kan tänkas innebära 
ökade trafikmängder på vägen inom Sannerud. 

En utökning av verksamheter och butiksunderlag för med sig flera postivia konse-
kvenser. Det innebär bland annat att boende i byn och runt om kan fortsätta handla i 
affären och att affären eventuellt kan utvecklas om behov finns. Det kan även medföra 
att Sannerud med omnejd blir mer attraktivt för företagare eller boende och att det blir 
mer uppmärksammat. Ett utvecklingsförslag kopplat till trafiken är att det kan finans 
en drivmedelstation och laddningsstation inom Sannerud. Även detta kan medföra 
ökade trafikmängder men även att bilister kör in i samhället när de är påväg till annan 
ort. Detta medför ökat underlag för lokal service. Man vill även utveckla service och 
mötesplatser vid skolområdet vilket har postivia konsekvenser för boende i närheten. 

Äldreomsorg är en fråga som avses undersökas för att se vilka behov som finns. Möj-
lighet till äldreomsorg på orten innebär att äldre inte behöver lämna sin hemorter och 
umgänge. Detta anses positivt då fler kan välja att bo på orten. Det innebär även arbets-
tillfällen på orten. Strandskyddsreglerna ska bevakas för att se om fler villor kan byg-
gas. En utökad bebyggelse kan medföra större underlag för service. Man bör beakta vid 
exploatering de värden som finns på platsen och göra avvägning gällande vad en explo-
atering kan medföra för dessa värden. Att badplatsen avses vara avsedd för boende och 
inte marknadsföras utåt bedöms positivt för boende intill. Denna badplats är liten och 
har redan ett stort antal besökare på sommaren i och med boende och dess besökare. 

Turism & företagande
Utvecklingsförslagen för turism och företagande innebär bland annat att man vill arbeta 
för att Tivedstorp ska fortsätta vara en viktig mötesplats. Detta arbeta bör vara positivt 
då man med detta arbete kan skapa bättre förutsättningar för Tivedstorp. Viktigt i detta 
arbete blir att se till att det stöd man eventuellt ger inte medför försämring för andra 
kringliggande företag och verksamheter. Detta går in i ställningstagandet kring att man 
vill se över vilka möjligheter som finns för entreprenörer att driva efterfrågade verk-
samheter. Ett sådant arbete medför positiva konsekvenser då detta medför en utveck-
ling av företagarkulturen i området. 

Man vill se över hur turismen kan utvecklas. I detta arbete ingår bland annat att se över 
cykelleder och vandringsleder och hur de kan utvecklas till nytta för miljön, turister, 
boende och besöksnäringen. Man vill också utveckla konst, teater och musik för att få 
fler turister att upptäcka den. Det ska ses över hur turisters sopor kan hanteras samt var 
det kan anordnas en offentlig toalett. 
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Att se över frågor gällande turism och dess aktiviteter och renhållning innebär en posi-
tiv utveckling. En ökning av turister på evenemang och liknande innebär att drivande 
företag och organisationer kan utvecklas sina aktiviter och bidra till större turismverk-
samhet. Att se över sophantering och toalett för turister innebär ökad trivsel för turister, 
men framförallt för Tivedsbor då de inte behöver lida av turismen på samma sätt under 
sommaren. 

Kultur
I ställningstagandena kring kultur framgår att kultururen kan utvecklas för att ge den 
större dragningskraft och större räckvidd för att nå fler intresserade samt att ett ökat 
samarbete mellan verksamma inom kulturen i Tived kan verka för att locka fler och 
verka som stöd och kunskapsutveckling för varandra.  
 
En utveckling som medför att kulturen i området lockar fler besökare och får en större 
roll som turistmål kan medföra olika konsekvenser. 
 
En konsekvens kan vara att det krävs resurser för att kunna hantera att besöksverksam-
heter utvecklas. Om det kommer många besökare för att exempelvis se Konst-i-ring 
kan det krävas bra anordnade parkeringar där alla kan få plats. För alla besöksmål som 
eventuellt utvecklas krävs att besökare kan både åka dit och parkera på lämpligt sätt. 
Alternativt att det finns bra förbindelser för att kunna åka kollektivt till dessa platser.  
 
En konsekvens som kan ses som både bra och dålig är att turism kan sprida sig. Ex-
empelvis kan turister som kommer för att se något av det kulturutbud som finns tänkas 
utforska vidare. Detta kan exempelvis medföra att de besöker byn Sannerud vilken 
kan medföra ökad underlag för servicen där. Detta kan även innebära att det även här 
behöver anordnas exempelvis parkeringar och annat som underlättar ökade kund- eller 
besöksunderlag. Boende inom området kan även påverkas av att turisnäringen utveck-
las då det blir mer människor i rörelse. Detta kan upplevas som både bra och dåligt 
beroende på personliga värderingar.  

Utveckling av turistnäringen och turistmål bedöms i stort posititvt om man kan ta emot 
ett ökat underlag. 

Information & marknadsföring
I ställningstagandena kring information och marknadsföring framgår att man vill 
utveckla infarterna till Sannerud så att trafikanter uppmärksammas på den service som 
finns. Infarterna lyfts som en plats där man kan ha blomsterarrangemang för att förbätt-
ra det visuella och trivseln genom det. 

Förbättrade infarter gällande information och trevnad kan skapa en mer inbjudande 
effekt än det som finns idag. Det är idag endast en vanlig infart till samhället och det 
finns bara lite information om den service som finns. Denna skylt kommer även tätt 
inpå infarterna vilket medför att bilister inte har tid att diskutera om de ska svänga in. 
En skylt som ger bilister längre betänketid kan medföra att fler väljer att åka in i sam-
hället.  
 
Det lyfts också att det saknas information gällande vad som finns i närheten. Skyltar 
som förtydligar bland annat vilka tätorter som finns i närheten kan skapa positiv effekt. 
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Det framförs att man vill marknadsföra Sannerud för ”Tivedens charmiga by”. En 
sådan lyckad marknadsföring kan innebära att det blir ett tydligare besöksmål och dess 
identitet blir tydligare. Man vill också att det ska finnas mer information gällande leder 
för vandring, cykling, ridning och paddling samt utflyktsmål på tiveden.se. Mer in-
formation medför att turister inte endast besöker nationalparken utan även kan besöka 
övriga Tiveden. För att öka turistinformationen finns en vilja om att det i framtiden ska 
finnas en bemannad turistinformation. Mer information för turister har en positiv ver-
kan på hela Tiveden och dess samhällen då turister får information om andra platser än 
de nu mest kända. Detta medför möjlighet för fler verksamheter och företag. 

Trafiksäkerhet
I ställningstagandet framgår en vilja om att det ska finnas säkra övergångar och vägar 
för oskyddade trafikanter som rör sig mellan Sannerud och skolområdet. Även vägarna 
till och från nationalparken bör ses över för att skapa säkerhet för både skyddade och 
oskyddade trafikanter.  
 
Att skapa säkra övergångar och vägar för gående och cyklister är positivt då man ar-
betar bort stor del av den otrygghet som idag råder. Att de över trafiksäkerheten på så 
många ställen som möjligt är bra. Smala vägar medför att det är trångt att möta lastbilar 
och husbilar men det innebär också att det är svårt att få plats att väja för gående/cy-
klister eller djur.  
 
Parkeringsplatser i närheten till café och affär medför att man undviker trafikblockning 
i anslutning till dessa platser. Ordnande parkeringar innebär även att sikten förblir god 
och störs inte av bilar parkerade längs med vägen vilket innebär att trafiksäkerheten 
förbättras.  
 


