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Förord

“Cities have the capability of providing something for everybody, only 
because, and only when, they are created by everybody.” 

― Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities
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Förord

A V G R Ä N S N I N G  C E N T R A L A  L A X Å

Det är med glädje vi kan presentera förslaget Centrala Laxå, en 
visionsskiss på hur centrala Laxå skulle kunna se ut inom ett antal 
år. Det är viktigt att inse att detta förslag är en vision, en inriktning 
och inte en färdig detaljplan. Den delen kommer senare.

Laxå kommun har under många år lidit av att det inte funnits en 
”bild” av hur kommunen ska vara i framtiden, detta gäller också 
den fysiska planeringen i centrala delarna av kommunens tätorter. 
När vi nu presentar Centrala Laxå tar vi första steget på en 
förnyelse av tätorten Laxå och dess centrum.

Detta förslag har tagits fram av en grupp med företagare och 
kommunala tjänstemän som vill vara med och bidraga till 
kommunens utveckling. Förslaget har debatterats, kritiserats och 
kommenterats med många förslag genom bl.a. den Facebook sida 
som byggförvaltningen öppnade under 2014. Denna sida hade 
ca 300 följare (folk som gillat sidan) och ett flertal inlägg och 
diskussioner kring utvecklingen av centrala Laxå. Under både 
2014 och 2015 har kommunen genomfört merborgardialoger där 
fokus har varit på detta förslag.

Detta förslag har utan jämförelse haft de största möjligheterna för 
kommunens medborgare att vara med i processen fram till färdigt 
förslag. 

När förslaget antas i Laxå kommunfullmäktige startar 
också processen att förverkliga dess intentioner genom bl.a. 
handlingsplaner. I det arbetet kommer invånare, både unga och 
äldre, att inbjudas för att vara en självklar del i kommunens 
framtida arbete för ett bättre Laxå.

Bo Rudolfsson
Kommunalråd Laxå kommun



5

Utgångspunkter
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Centrala Laxå har under flera år haft en negativ 
utveckling gällande handel, service och underhåll. 
Denna utveckling sker i flera mindra städer och 
kan ses som en konsekvens av externhandeln, 
människors förändrade livs- och rörelsemönster och 
en förändrad befolkningsstruktur (urbanisering). 

Utvecklingen av centrala Laxå leder till en negativ 
spiral där de tomma lokalerna skapar ett splittrat 
centrum och de kvarvarande butikerna får ett 
sämre kundunderlag och intrycket av centrum 
försämras gradvis. Genom att använda oss av de 
förutsättningar den negativa trenden har framkallat 
kan vi vända dessa till komparativa fördelar. 

De tomma lokalerna och förändrade befolknings-
strukturen kan ge förutsättningar för en ny typ av 
handel och service. Tomma lokaler ger möjligher att 
göra en omflytt av verksamheter för att samla dessa 
och bygga upp ett levande centrum i Laxå, anpassat 
efter sin tid.

Projektet syftar till att öka attraktiviteten och 
tillgängligheten till hela centrala Laxå. Styrgruppen 
har haft representanter från ett flertal viktiga 
funktioner inom centrala Laxå, eftersom det redan 
tidigt konstaterades att det viktigaste av allt för att 
lyckas med ett den här typen av arbete är samarbete. 

Arbetsgruppen har bestått av fastighetsägare, 
handlare, kommuntjänstemän och näringsidkare. 
Sammansättningen har varit viktig för att få en 
bra förankring och en realistisk chans att kunna 
förverkliga många av de idéer som kommit fram i 
arbetet.

En stor del av arbetet bestod av att samla in 
synpunkter från våra medborgare och besökare. Hur 
vill de att Laxå ska utvecklas? Frågan har vi bollat i 
enkäter/intervjuer och via sociala medier.

På det sociala nätverket Facebook har vi skapat 
sidan Laxå centrumutveckling för att få in 
synpunkter och idéer om utvecklingen av centrala 
Laxå. Sidan har idag (18 nov 2014) 304 personer 
som gillar sidan.

Tanken med sidan var att nå ut till en del av Laxås 
befolkning som inte fångas upp i de traditionella 
metoderna för medborgardialog, gärna den 
yngre befolkningen och kvinnor. Det största 
engagemanget på sidan har dock visat sig bestå 
av en åldersgrupp på 45-54 år, men med ett stort 
engagemang från kvinnor.

I början av december la vi även ut en enkät på 
internet, gällande hur de svarande upplever centrala 
Laxå idag och hur det kan förbättras. Enkäten gav 
ett stort gensvar och besvarades av närmre 200 
personer inom två dygn.

Vi upplever att våra medborgare är väldigt måna 
och medvetna om ”sitt Laxå” och visat en stor 
stolthet över sin stad. Dessa idéer och synpunkter 
har mynnat ut i detta dokument. Alla synpunkter har 
beaktats även om det inte ordagrant framgår här i 
dokumentet på vilket sätt.

Oändliga
möjligheter

Arbetet med centrumutveckling är en del 
av Laxå kommuns arbete att förbättra hela 
kommunens verksamhet. 
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Befolkning
Av Laxå kommuns ca 5600 invånare bor drygt 
3000 i Laxå tätort. Fördelningen mellan könen 
är jämn. Laxå kommun har sedan 1972 fram tills 
2012 haft en befolkningsminskning. De senaste två 
åren har trenden dock vänt och en försiktig ökning 
genom inflyttning har skett. För att bibehålla den 
knappa ökningen behöver samhällsstrukturen i 
Laxå ses över, vem är det som flyttar hit och varför 
och hur får vi dem att stanna? För att fortsätta 
undvika befolkningsminskning är det av största 
vikt att kommunen  lyfter fram det som är attraktivt 
och unikt med kommunen samt lyckas förstärka 
och förmedla detta.

Dessutom fanns det i november 2014, i Laxå, 
376 personer inskrivna i Migrationsverkets 
mottagningssystem. I huvudsak är det asylsökande 
som bor på anläggningsboende under tiden de 
väntar på beslut gällande uppehållstillstånd, men 
även personer med uppehållstillstånd kan bo kvar i 
väntan på bosättningsanvisning hos en kommun. 

Detta innebär ett tillfälligt tillskott av människor, 
som också kan bidra till ett framåtsträvande 
samhälle samtidigt som det är viktigt att 
kommunen lyckas anpassa orten utifrån denna 
ökning för att påvisa möjligheterna som finns, både 
för befintliga och eventuella nya Laxåbor.

Utbildning & Arbete
Andel personer med minst 3 års eftergymnasial 
utbildning i åldersgruppen 25-64 år var 2013 9,5%, 
jämfört med Sverigemedel som låg på 25,3 %. 

Under 2012 var det 79,5 % av befolkningen i Laxå 
kommun mellan 20-64 år som förvärvsarbetat 
någon gång under året. Andelen förvärvsarbetande 
i Laxå var högre än Sverigemedel som låg på 
77,1%. Även andelen av befolkningen som driver 
eget företag var något högre i Laxå kommun än i 
Sverigemedel under 2012, 7,6% jämfört med 6,7%.

För Laxås del kan vi alltså konstatera att 
utbildningsgraden är relativt låg men både andelen 
förvärvsarbetande och egna företagare är högre än 
riksgenomsnittet.

Den öppna arbetslösheten låg samtidigt något högre 
i Laxå kommun än Sverigemedel under 2013 då 
10,9 % av den registerbaserade arbetskraften, 16-
64 år, var öppet arbetslösa eller sökande i program 
med aktivitetsstöd i jämförelse med 8,5%.

Den största privata arbetsgivaren är ESAB 
Aktiebolag med ca 200 anställda medan den största 
offentliga arbetsgivaren var Laxå kommun med 450 
anställda.

Laxå kommun har de senaste 10-15 åren genomgått 
en omfattande strukturförändring i näringslivet. 
Tillverkningsindustrin har flyttat stora delar av 
produktionen utomlands och samtidigt har den 
produktion som finns kvar automatiserats i hög grad. 

Laxå har dock fortfarande ett differentierat 
näringsliv med flera framstående globala företag 
som t. ex. Esab, Stellana, Setra, OBH Nordica, Laxå 
Special Vehicles m.fl.

Medianinkomsten för personer som är 20 år eller 
äldre låg på 229 751 kr år 2013 vilket var något 
lägre än Sverigemedel som låg på 247 636 kr. 

Marknadsförutsättningar
Handeln i Laxå centrum är idag begränsad och 
relativt splittrad. De stora dragplåstren är Rastpunkt, 
Dollarstore, Ica Supermarket, Apoteket, biblioteket 
och Systembolaget.

Idag står många lokaler tomma och lokaliseringen 
av den handeln som finns är inte samlad. 
Tillgängligheten till den befintliga handeln och ett 
tydligt rörelsemönster i centrum är bristande. 

En stor del av nyetableringar sker idag längs med 
E20 och en samverkan mellan E20-området och 
Laxå centrum behöver utvecklas för att inte en, för 
centrum, utarmande konkurrens uppstår.

Det närmaste stora köpcentret är Marieberg som 
ligger strax söder om Örebro.

Eftersom Laxå är relativt litet och det inte kan anses 
realistiskt att befolkningen från andra kommuner 
kommer att se Laxå som sin primära handelsort 
är det viktigt att handeln i centrala Laxå anpassas 
till sin egen befolkning. Det är invånarna i Laxå 
kommun som i största utsträckning ska se fördelarna 
med att handla i sin egen centralort!



10



11



12

Komparativa 
fördelar

Läget i länet
I relation till sin storlek har Laxå väldigt 
goda kommunikationsmöjligheter med täta 
tågavgångar till hela Sverige!

Strukturen
Laxås gatu- och bebyggelsestruktur är 
både av mer klassiskt typ dvs rutnätsplan 
ner mot resecentrum, sen så har tyvärr den 
funktionalistiska planeringen varit vägledande 
runt torget vilket skapat en separering mellan 
funktioner och ett större bilberoende så det 
finns vissa svårigheter i strukturen men även 
möjligheter att göra det mycket bättre. 

Befolkningen
En positivt befolkningstrend ger ett bättre 
underlag för framtiden!

Kostnader
Medelkostnaden per kvadratmeter för en villa 
i Laxå är 5308 kr medan medelkostnaden 
gällande Örebro län är 13111 kr. En positiv 
befolkningstrend och satsningar på centrala 
Laxå kan innebära att villaköp i Laxå är en god 
investering för framtiden!

Låga trösklar
I Laxå kommun är trösklarna låga för att kunna 
etablera sig och testa sina idéer. Tomma lokaler, 
vilket ger låga hyror, och en vilja att växa öppnar 
för alternativa, kreativa och nytänkande individer 
att etablera sig!

1
2

3
4

5
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Vi gör så här!
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Bebyggelse

Fler pastischer
Pastisch är närmast ett skällsord i dessa 
sammanhang och i synnerhet när man pratar om 
arkitektur. Definitionen av pastisch är: ”något som i 
stil eller utförande är följsamt eller tydligt inspirerat 
av en äldre stil eller av ett specifikt äldre verk.”

Idag ser vi att många av husen som byggs i våra 
städer är ”nyfunkis” och hämtar mycket inspiration 
från 1930-talets funktionalism/modernism. 
Tyvärr är denna epok präglad av en minimalistisk 
arkitektur och använder inte de attribut och 
detaljrikedom som många av oss ser som attraktiva 
drag i en stadsmiljö.

Sanningen är den att människor i stor utsträckning 
uppfattar äldre bebyggelse som vackrare och 
intressantare. Mycket på grund av omsorgen i 
utsmyckningen och att byggnaderna faktiskt tillåts 
ha en egen identitet som tillsammans med andra 
byggnader skapar en intressant stadsbild.

Catharina Sternudd, Biträdande högskolelektor, 
PhD har skrivit en avhandling som heter Bilder av 
småstaden där hon utrett vad människor uppfattar 
som estetiskt tilltalande.

Hon menar att människor uppskattar personligt 
formspråk, detaljrikedom, färg, komplexitet och 
rik grönska för detta visar på att arkitekten visat 
omsorg för byggnaden.

Detta betyder inte att vi inte ska kunna bygga nytt i 
Laxå utan snarare att vi hela tiden ska tänka på vilka 
referenser och förebilder vi använder. Det finns 
väldigt vacker arkitektur i Laxå, och vid framtida 
byggnationer bör vi ta med oss dessa värden och 
applicera dem på det nybyggnationen. 

Flexibla byggrätter
En stad är ständigt i förändring och verksamheter 
och människor är hela tiden i rörelse. Därför är det 
näst intill omöjligt att göra detaljplaner som är för 
låsta i sin markanvändning.  

Ett utvecklat stadsrum

För att kunna utveckla ett stadsrum som är tilltalande måste vi tänka på samma sätt 
som vid inredningen av ett tilltalande rum hemma. Vi måste hitta rummets kvalitéer. 
Tyvärr glöms detta ofta bort i det moderna, upplösta stadsrummet som ofta saknar 
en mänsklig skala och relevans och istället är utformat för att vara ”nyskapande”. 

Rummet blir således mer intressant som fenomen än som ett faktiskt funktionellt och 
trevligt rum att umgås och mötas i.
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Även om markanvändningen kan vara flexibel 
så ska absolut inte den fysiska strukturen som 
detaljplanen föreslår vara det.

Lucktomter
En inventering av lucktomter skall utföras i centrala 
Laxå för att vi ska ha kunskap om exakt vilka 
möjligheter vi redan har för byggnation utan att behöva 
ta fram en ny detaljplan.  Med stor sannolikhet har vi 
redan idag många byggrätter som står oanvända där vi 
kan erbjuda intressenter en möjlighet att bygga bostäder 
eller etablera en verksamhet i centrala Laxå.

Vertikala rum
Det är vi människor som upplever staden, därför 
bör vår stadsmiljö vara dimensionerad efter en 
mänsklig skala. Tyvärr är mycket av det som byggs 
idag mer anpassat för att upplevas från en bil än 
som människa. Horisontala byggnader med tydlig 
riktning i sidled är ett exempel på detta. 

Förr i tiden var det mycket vanligare att bygga 
smalare hus som har en vertikal riktning. Vi 
människor behöver ny stimuli var 4:e sekund för 
att inte tröttna. Därför är det otroligt viktigt att inte 
bygga långa byggnader med upprepande element.

Människan upplever de första 0-3 höjdmeterna 
av en byggnad som de absolut viktigaste, så stor 
omsorg bör läggas på att få just den delen väldigt 
intressant.

Arkitektoniska detaljer
I stadskärnans bebyggelse finns massor av 
exempel på spännande arkitektur där detaljer i 
fasad och byggnad skapar diversitet och värden 
som bör bestå. Det kan handla om torn, balkonger, 
burspråk, frontespiser, markerade sockelvåningar 
och entrépartier, indragna toppvåningar och olika 
takutformningar. Vid ny- och ombyggnation 
finns stor anledning att bevara eller skapa nya 
omsorgsfullt gjorda detaljer som bidrar till vackra 
och varierande byggnader.
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Vi klämmer ihop oss!
Nya exploateringar ska framförallt förläggas till 
centrala Laxå samtidigt som befintliga verksamheter 
i största möjliga mån ska flyttas ihop i centrum.  
Kommunhuset och biblioteket flyttar vi till torget 
för att samla flera viktiga funktioner.

Definiera hörn & fogar
Ni kanske har upplevt den känslan man får när man går 
in i ett vardagsrum som känns avskalat och långt ifrån 
färdigt, även om golv och väggar är på plats?

Ofta har det att göra med att det saknas taklister, 
sockellister, foder och något som definierar hörnen i 
rummet. 

Om ni tittar på en byggnad som betraktas som vacker 
– ett slott, en herrgård eller ett rådhus kanske? Så har 
de ofta just dessa aspekterna gemensamma oavsett 
vilken epok eller doktrin som skolat arkitekten i fråga, 
eftersom vissa saker ansågs så självklara att man inte 
frångick dessa.
Även om vi kommer bygga mer modern arkitektur 
än den beskriven ovan så ska vi se till att just hörnen, 
fogarna och entréerna till byggnaderna på något sätt 
utmärks och tydliggörs i stadsrummet.

Sekvenser av rum
Ett stadsrum är ofta svårare att definiera än det vi 
traditionellt menar med rum, det är ofta något subjektivt 
och en känsla man har. Om ett rum är tydligt definierat 
så känner man när man gör ”entré” i rummet.

Det är viktigt att ha en sekvens av olika rum, inte bara 
för att det är trevligt utan för att det är nödvändigt för 
att man som människa ska kunna placera sig själv i ett 
sammanhang. 

Vi människor vill gärna vandra mellan olika rum och 
därför är det viktigt att rummen utformas i rätt skala, 
det kan handla om en allé av träd som markerar det 

”mänskliga rummet” från bilarnas väg som vi har på 
postgatan.  Eller så kan det handla om ett väl utformat 
räcke eller plank som ytterligare förstärker en plats 
och ett rum. Givetvis är det mest rumsdefinierande 
våra byggnader och således måste rummen kring nya 
byggnader verkligen beaktas innan bygget sker.

Vi människor vill även ha möjligheten att äga rum i 
en stadsmiljö. Det handlar inte om något permanent 
ägandeskap utan om att temporärt vara den som har 
besittningsrätt på platsen när vi är där och nyttjar den. 
Det kan handla om en bänk inramad av buskar där vi 
känner att vi kan sitta och prata ganska privata saker 
med en nära vän, eller att vi äger en liten inramad 
gräsplätt när vi tar en picknick. Därför är det viktigt att 
erbjuda möjligheten för våra invånare att faktiskt äga ett 
rum, alla rum behöver inte vara heloffentliga bara för att 
de finns på allmän plats.

Bostäder
För att ha en hälsosam bostadsmarknad på en ort 
krävs det ett diversifierat utbud av olika typer av 
boendeformer. Sen krävs det även att man har en viss 
del av beståndet ledigt hela tiden för att det alltid ska 
finnas möjlighet till rörelse och flytt.

I Laxå finns det just nu tre villor, två radhus och en 
bostadsrättslägenhet till salu på hemnet.se, vilket är 
alldeles för lite för att det ska finnas ett relevant utbud 
för någon som kan tänka sig att köpa och flytta till Laxå.

Samtidigt har vi bekymret att bygga hus kostar ca 22-
25tkr per kvm och vid en försäljning i Laxå kan man 
förvänta sig att få kanske 6 tkr per kvm tillbaka. Det 
skapar en situation som är svårhanterlig och kräver 
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ett kommunalt initiativ till byggnation av bostäder 
så att vi kollektivt hjälps åt att skapa en mer attraktiv 
boendemarknad för att öka värdet på bostäder i Laxå.

Alla nya bostäder som byggs i Laxå bör vara i centrala 
delarna av Laxå om det inte uppenbart är olämpligt 
(t ex hästnära boende är lämpligare utanför). För att få 
fler personer att bo och tillföra centrumlivet aktivitet, 
trygghet och rörelse så behöver vi klämma ihop oss. Det 
finns även stora möjligheter att omvandla befintliga hus 
och lokaler till moderna och funktionella lägenheter i 
centrum.

I den omfattning kommunen har möjlighet att påverka 
lokaliseringen av typboende såsom seniorboende 
och äldreboende ska vi placera dessa kring centrum. 
Lokaliseringen ingår i arbetet med att förtäta centrala 
Laxå, skapa ett bättre kundunderlag och möjliggöra för 
ett levande centrum.

Fler boende ökar attraktiviteten i centrum samt minskar 
bilberoendet och ökar kundunderlaget för butiker i 
centrum. 

Det är viktigt att vi förstår att människor inte flyttar hit 
innan vi erbjuder nånting som de faktiskt efterfrågar – 
på samma sätt som butiker inte flyttar hit innan det finns 
en infrastruktur som möjliggör deras verksamhet.

Det är självklart för de flesta att skola, vård och annan 
service är bra innan människor väljer att flytta till 
en plats – det är ett måste. Sen börjar vi se till andra 
aspekter så som rekreationsmöjligheter, estetik, trygghet 
osv. Har vi inte det förstnämnda är det svårt att charma 
med det senare.

STÄLLNINGSTAGANDE
För att skapa en sammanhållen attraktiv bebyggelse 
i centrala Laxå, såväl till utseende, tillgänglighet 
och använding tar vi ställning till:

Att göra flexibla byggrätter i våra detaljplaner

Att visa omsorg för befintlig bebyggelsen och 
applicera dess attraktiva detaljer och formspråk vid 
ny- och ombyggnationer i centrum.

Att jobba med vertikala rum för att skapa en 
intressant stadsmiljö.

Att samla handel, verksamheter samt exploateringar 
kring centrumtorget.

Att med etableringar och bebyggelse skapa tydliga 
rörelsemönster och god tillgänglighet till staden, 
handlarna ska gynna varandra och helheten.



18



19



20

Handel & 
verksamhet
Laxås strategiska läge längs och mellan E20 och Västra Stambanan ger stora 
möjligheter även för de centrala delarna av Laxå. Det är viktigt att ta sig 
an och förvalta dessa möjligheter samt se och förstå vilka synergieffekter 
dessa kan ge. E20, med den stora trafikmängd den har, är i sig en magnet 
som lockar till sig både Laxås befolkning och mer tillfälliga besökare. 
Kundunderlaget ska adderas till det som kommunen i övrigt genererar och 
tillsammans bildar det den kundbas som  kommunen har att förhålla sig till.

Flytta centrum till E20?
De etableringar som sker vid och längs E20 är bra 
för kommunen i stort och ger ”ringar på vattnet”. 
Det gäller dock att de etableringar som kommer till 
är ”rätt”, i den bemärkelsen att de tillför kvaliteter 
som inte kan inrymmas i de mer centrala delarna 
av Laxå. De måste istället bli komplement till den 
service och det utbud som ska och behöver finnas i 
centrum.

En butik vid E20, med ett likvärdigt koncept och 
samma eller liknande målgrupp, kan snabbt slå ut 
den butik av samma typ som finns i centrum – något 
som inte kan anses vara Laxå till gagn. 

Laxås centrala delar behöver innefatta den mest 
grundläggande offentliga servicen dit medborgare  
men även tillfälliga besökare kan söka sig för att 
få de mest basala behoven tillgodosedda. Sådan 
service är post och/eller bank, livsmedel, apotek, 
bibliotek, kommunal service, servicehus osv. Annan 
service kan med fördel finnas längs E20. 

För att sammanhanget och helheten ska fungera 
måste kopplingen mellan E20 och Laxås centrala 
delar bli tydlig. Det innebär att det måste gå att 
se och förstå hur man ska röra sig mellan dessa. 
Infarten till centrala Laxå behöver utformas så att 
fler hittar dit och inte minst de som egentligen inte 
hade tänkt sig att göra ett besök. ’

Låt butikerna växa!
Det ska finnas goda möjligheter för butikerna att 
marknadsföra sig utanför deras fysiska lokal. Då 
framförallt framför sin egen butik eller gratis på 
utpekad plats på torget.

Centrumhandel
För att ha en fungerande centrumhandel så krävs 
det en hög koncentration på butikerna och att de 
inryms inom ett avgränsat område. Det är en absolut 
förutsättning för att centrumhandel ska fungera så 
kunderna kan lätt ta sig mellan de olika butikerna 
och att butikerna på så sätt lever i symbios.
Centrumhandeln har också ett stort antal boende 
i sin nära omgivning och utbudet av butiker kan 
kompletteras av ett rikt utbud av caféer, resuranger 
och nöjen. Det innebär att centrumhandeln 
innehåller ett mycket mer varierat utbud och kan 
innehålla aktiviteter över en större del av dygnet. 
Detta gör också att centrum blir en mer attraktiv 
arena för angränsande arrangemang än externa 
köpcentrum.

Laxå centrum vinner på att utveckla den särprägel 
som gör centrumhandeln unik och som inte kan 
ersättas av externhandel.
 
Externhandel breder ut sig över stora ytor i 
närheten av kommunikationsstråk, vilket i vårt 
fall är framförallt E20. Den stora fördelen som 
externhandel har förutom det bra skyltläget är 
även att de i princip alltid erbjuder kunder gratis 
parkering och god tillgänglighet med bilen.

Dessa förutsättningar är fördelaktiga för mer 
skrymmande typ av handel - sällanköpsvaror i stil 
med möbler, byggvaror, elektronik mm. 
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Torghandel
Ett torg är en planerad 
öppen plats som kompenserar 
täthet i kringliggande bebyggelse 
i städer och tätorter. För att det ska bli 
lyckat krävs alltså en annars tät bebyggelse för 
att skapa ett rum kring torget. Torget behöver sedan 
bli levande i sig vilket kräver människor i rörelse.

Handel på torget kan vara en bidragande faktor 
för att skapa ett levande torg. I centrala Laxå 
tillåts torghandel på Centrumtorget varje vecka 
från måndag till lördag, med vissa undantag för 
storhelger. För centrala Laxå är torhandeln på 
centrumtorget något postivit. 

Utvecklingen av torgets funktioner kräver planering 
då handeln ska få en naturlig plats i relation till 
torgparkering, lekplats och plats för konst och 
kultur.

Det är viktigt att vi skapar platser på torget  som 
kan nyttjas på flera sätt för att inte skapa ett torg 
som lever endast några få gånger i månaden. Den 
plats som torghandeln upptar ska kunna användas 
som parkering under den tiden som handeln inte 
pågår.

Vi har inte råd att sprida ut oss!
Handel föder handel, och människor går dit människor 
redan finns.  Det är mycket naturligare att röra sig i ett 
stadsrum där det redan är människor som befinner sig. 
Det är samma upplevelse som när man sätter sig på en 
uteservering eller restaurang, det är lättare att sätta sig 
där om det redan är någon som gör det.

STÄLLNINGSTAGANDE
För att stärka handeln i centrala Laxå bör vi:

Samla handeln genom att flytta verksamheter till 
Centrumtorget.

Samordna öppettiderna och anpassa dessa efter 
kundunderlaget

Utveckla ett samarbete mellan kommunen och 
handlarna för att skapa ett helhetsintryck av handeln 
i centrala Laxå



22

Ökad tillgänglighet för biltrafik

Inga återvändsgator/säckgator!
Återvändsgator och säckgator är tyvärr ett av de 
största problemen i dagens städer. Länge har det 
det varit praxis att använda sig av matarleder och 
bostadsgator för att sammanstråla trafik till en 
huvudled/matarled istället för att sprida ut/integrera 
trafiken. Detta har tyvärr förstört människors 
naturliga rörelsemönster i staden. 

När du går/cyklar/åker in på en återvändsgata får du 
känslan ”här är någons gata”, det känns onaturligt 
att röra sig längs gatan utan att ha någon bekant 
längs med sträckan som man ska besöka. 

En given effekt av detta är att det blir väldigt liten 
trafik på själva bostadsgatan men en ökad trafik 
på den huvudled som matar trafiken till dessa 
bostadsgator.  Säckgator/återvändsgator delar 
upp städer och ökar segregationen och avstånden. 
Stora delar av centrala Laxå är redan planerade 
efter denna modernismideologi som förespråkade 
återvändsgator men i framtiden ska vi göra 
annorlunda!

Ny infart till Laxå centrum
Som en del i utvecklingen av centrala Laxå har 
kommunen arbetat för en ny naturlig infart till Laxå 
centrum.  En detaljplan har tagits fram för området 
där Röforsvägen har en gång- och cykelinfart, och 
senare en enkelriktad infart även för motorfordon, 
för att möta Tavernagatan.

Denna infart har utvecklats i detaljplanen för 
att skapa en naturlig väg in till Laxå centrum. 
Planen möjliggör en ombyggnation där 
Röforsvägen svänger in mot centrum vilket blir 
den huvudsakliga riktningen av vägen. För att 
fortsätta på Röforsvägen, ner mot järnvägsstationen, 
måste föraren göra ett aktivt val att svänga av mot 
stationen. Detaljplanen är utformad för att fungera 
tillfredställande för busstrafik och gång- och 
cykelvägar ska finnas på alla sidor om bilvägarna.

WSP Akustik fått i uppdrag av Laxå kommun, via 
Sydnärkes byggförvaltning, att utreda trafikbuller-
nivåer för byggnaderna närliggande den planerade 
gatan som förbinder Postgatan med Röforsvägen. 
Utredningen innefattar beräkningar för två 
trafiksituationer, en nutid efter ombyggnad och en 
framtidssituation 2030. 

Ljudnivåerna vid fasad understiger riktvärdet både 
i situation 2014 och situation 2030. Även maximal 
ljudnivå vid uteplats understiger riktvärdet. Båda 
situationer uppfyller därmed de uppställda kraven.

Den nya infarten är av stor vikt för att få människor 
att röra sig mot centrum och genom att göra den 
både funktionell och vacker ska den ge besökare 
ett bestående postivit intryck av Laxå centrum. Vid 
sidan om vägen, efter svängen in mot centrum, är 
två bergskörsbärsträd och fyra oxlar planterade.

Trafik
Hur tar vi oss fram?
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 ”- Jag är övertygad om att om folk faktiskt fick 
möjlighet att själva ta hänsyn, då gör man det. 

- Idag tittar vi på skyltar och är helt styrda av dem 
istället för att titta på trafiksituationen.”

Carl Gustaf Wrangler
Chef för trafikpolisen i Stockholm

Inga farthinder
Hastigheten ska kännas naturlig för att det ska 
fungera tillfredställande. Människor anpassar sig 
naturligt till rådande omständigheter. Naturligt så 
kör du fort om vägen är bred, husen står långt ifrån 
vägen och väggrenen är stor. 

På samma sätt så kör du sakta om du upplever ett 
gaturum med hus direkt inpå gatan med entréer ut 
mot gatan och gärna med sidoparkerade bilar där 
någon ”kan slänga upp dörren när som helst”. 

I Laxå vill vi undvika vägbulor, chikaner och 
blomlådor mitt i gatan så långt det går. Givetvis kan 
det ibland vara nödvändigt att ställa ut en blomlåda 
när problemet redan existerar på platsen, men då 
handlar det om en korttidsåtgärd som rimligen 
borde lösas på annat sätt i framtiden. I nyplanerade 
områden ska aldrig farthinder finnas.

Ta bort parkeringar!
Centrala Laxå har omvänt bekymmer mot många 
andra stadskärnor/centrum. Till skillnad från andra 
så har vi för mycket parkering, sannolikt är detta 
beroende på det låga markvärdet inne i centrum. 
Idag så har vi flera enorma parkeringar som 
omgärdar torget och skapar döda, ödsliga, otrygga 
platser.
Vi är en landsbygdskommun och ska givetvis ha ett 
tillgängligt centrum för bilar - men på rätt sätt. Det 
är viktigt att komma ihåg att parkeringens placering 
påverkar människors rörelsemönster. 

Många av oss är bekväma och vill inte släpa runt 
på flera påsar i olika butiker utan tar istället vägen 
direkt ut till bilen från exempelvis Apoteket (dit vi 
hade ett ärende från början) istället för att gå vidare 
till en annan butik som man kanske annars hade 
gjort om man kunde ha ställt ifrån sig påsarna i 
bilen. 

Många skulle i det här fallet argumentera med att 
säga att en promenad är nyttig, men samtidigt är 
det många som avstår att handla mer pga sjukdom/
rörelsehinder. Mycket av den handel vi ser idag 
handlar om inte det nödvändiga utan vi vill givetvis 
att det ska vara roligt, spännande och bekvämt att 
handla i centrala Laxå.

Vi ska arbeta för att parkering ska ske på torget och 
framför butikerna, så du enkelt kan göra ditt ärende 
på ena butiken och sedan ställa av dig i bilen för att 
sedan traska iväg till nästa butik.

Vi ska arbeta för att de stora parkeringar som 
idag finns på baksidan av torget blir byggrätter/
parkmark/mindre parkeringar och istället 
möjliggöra för mer tillgänglig och handelsbejakande 
parkering mitt på torget.

Inga enkelriktade gator!
Enkelriktade gator är tyvärr ofta en 
kompromisslösning som slår helt fel. Enkelriktning 
av gator leder till längre bilresor eftersom du 
måste köra en omväg för att ta dig dit du vill. 
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Detta betyder förstås att resan blir längre och att 
trafikmängden ökar på de ”riktiga gatorna”. Det är 
också så att enkelriktade gator ofta leder till högre 
hastigheter/högre buller då man som bilförare ser 
att det inte finns någon risk för möten. Istället borde 
vi i Laxå arbeta med mötesplatser/tursystem där 
vägarna är för smala för att få till tvåfiligt.

Inga trafikskyltar!
Vi kommer aldrig ifrån att det behövs vissa 
skyltar för att reglera trafikregler och för att kunna 
orientera sig. Dock så är skyltar ett stort problem 
för trafiksäkerheten inne i centrum. 

Rimligen bör du som trafikant vara lagom 
förvirrad och lite på spänn när du ska ta dig fram 
bland gångtrafikanter och cyklister. Du bör ha 
din uppmärksamhet på killen med barnvagn som 
korsar gå-gatan istället för att leta efter skyltar och 
signaler.

Det finns en problematik som uppstått i samband 
med modernismens planering, det finns inget 
utrymme för cyklisten eller gångtrafikanten i ett 
centrum som byggts på 50-70 talet utan det var 
tydligt att man skulle ta sig med bil till centrum. 
Istället har man överdrivit skyltar/signaler/
farthinder/trafikljus/enkelriktade gator. Alla dessa 
åtgärder är behandlingar av symptom orsakad av 
den tidigare planeringen. 

Ingen parkeringsnorm!
En parkeringsnorm är en kommuns regelverk 
för hur bilparkering ska ordnas vid ny- eller 
ombyggnation. Parkeringsnormen ställer krav på 
antal bilplatser per lägenhet, per anställd, eller per 
kvadratmeter byggnadsyta. Detta ger ett minsta 
antal parkeringsplatser som krävs för bygglov.

I Laxå ska vi inte ha någon parkeringsnorm som 
både gör det dyrare att bygga och främjar ett ännu 
större bilberoende.

Vi vill att våra butiker, företagare och medborgare 
”klämmer ihop sig” det skapar större underlag för 
butiker och ökar möjligheten för möten mellan 
människor. Laxå är idag en till ytan väldigt stor 
tätort och skulle må bra av att inte sprida ut sig mer. 
Så en parkeringsnorm är helt motsägelsefullt.

Gatorna är till för alla!
Inom centrala Laxå skall principen av shared 
space efterföljas. Shared space är ett gemensamt 
utrymme för skyddade samt oskyddade trafikanter 
där platsen skall användas på förutbestämda villkor. 
Det handlar alltså om ett stadsrum där gångare, 
cyklister och bilister delar på ytan med ansvar och 
respekt för varandra. I Sverige kallar vi det även 
gångfartsområde. 

En generell regel är att gatan är reserverad för 
fotgängaren, men att även cyklister samt bilister 
är tillåtna men skall tillämpa särskild omsorg och 
hänsyn till fotgängare. Fotgängarna skall i sin tur 
inte hindra trafiken medvetet.

Shared space används för att skapa en attraktivare 
stadsmiljö för alla och ett levande stadsrum, där 
ytorna anpassas för att alla oavsett hur man tar 
sig fram kan man ta sig genom stadsrummet på 
ett tryggt sätt. Fördelarna med Shared space är att 
man inte delar upp gaturummet, utan ytan finns till 
för alla. Hastigheten sänks och risken för olyckor 
minskar samt att anpassningen av ytorna blir bättre. 

Denna princip är mycket användbar i centrala Laxå 
då vi eftersträvar det täta gaturummet som ger 
småstadskänsla. En viktig del i utvecklingarbetet 
med gaturummet är den fysiska utformningen, att 
markbeläggning, planteringar och liknande utformas 
så att hastigheterna hålls nere och tillgängligheten 
är hög. 

Givetvis separeras oskyddade trafikanter från fordon 
när hastigheterna ökar utanför ”shared space”-zoner. 
Inom hela planområdet så får motorfordon endast 
framföras på gångtrafikanternas villkor. Det är ett 
gångfartsområde med mycket folk i rörelse.

STÄLLNINGSTAGANDE
För att skapa ett enkelt, tydligt och tryggt trafiknät i 
centrala Laxå ska vi:

Minimera antalet återvändsgator, farthinder, 
enkelriktade gator och trafiksskyltar.

Anlägga en ny infart till Laxå centrum.

Inte använda oss av parkeringsnormer utan istället 
begränsa antalet parkeringar. 

Möjliggöra för effektivare parkering genom att 
tiillåta parkering på Centrumtorget.
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Konst & 
Kultur

Konst med flera funktioner
Offentlig konst påverkar hur vi ser på en stad eller ort. 

Den offentliga konsten ska utvecklas och ges en 
mer framträdande position i stadsmiljön. Konsten 
ska vara relevant och förankrad i vår historia samt 
representativ för Laxå.

Konsten ska helst inte bara vara vacker utan även 
stimulera till möten, vila, rörelse, lek eller på annat 
sätt vara interaktiv. Den offentliga konsten ska bidra 
till ökat engagemang och framförallt för en ökad 
stolthet för Laxå.

År 1937 beslutade Riksdagen att 1% av 
byggnadskostnaderna skulle avsättas till konst. Den 
så kallade 1% -regeln blev i praktiken varken en regel 
eller en lag utan en rekommendation. Men det viktiga 
var att regeln blev norm för både kommuner, landsting 
och privata aktörer. Idag efterföljs rekommendationen 
med olika variationer i länets kommuner.

Lyft fram kulturen!
Kultur är ett mycket vitt begrepp som ursprungligen 
betyder odling. Ordet kultur används huvudsakligen 
om andlig odling, alltså sådant som människor 
ägnar sig åt för att dom tycker om det och att det ger 
upplevelser av olika slag.

Forskning visar att kulturupplevelser aktivt kan bidra 
till hälsa och snabbare  rehabilitering. De stimulerar 
sinnena och kan bidra till välbefinnande samt  en 
känsla av sammanhang och meningsfullhet.

I centrala Laxå är biblioteket en viktig kulturell 
samlingspunkt. För att lyfta fram kulturen i centrala 
Laxå bör bibliotekets flyttas till torget.

STÄLLNINGSTAGANDE
För att öka attraktiviteten i centrala Laxå ska vi:

Konsekvent avsätta 1% av kostnaden för ett projekt 
till konstnärlig utformning i byggprojekt (även när 
det gäller enbart markprojekt).

Ge biblioteket en mer central plats vid torget och 
stödja kulturen i centrala Laxå som gagnar alla våra 
medborgare.
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Alla sammanlagda grönområden och vattenområden, 
både offentliga och privata, i en tätort bildar ortens 
grön- och blåstruktur. Strukturen har flera viktiga 
funktioner både för människor, djur- och växtliv.

Grön- och vattenområdenas påverkan på ortens 
klimat kan ses genom dess förutsättningar för att 
sänka temperaturen vid värmebölja, skapa skugga 
och genom detta minskar behovet av att kyla 
byggnader. Vid nederbörd underlättar grönområden 
för att minska översvämningsrisken och utöver detta 
bidrar även gröna och blå områden till en varierad 
miljö, möteplatser i staden, lekytor, och en biologisk 
mångfald.

Centrala Laxå har en stor omfattning av grön-
områden och en framträdande grönstruktur som 
framgår av ortofoto över orten. Grönstrukturen har 
dock bristande kvalitéer och behöver ses över inom 
ramen för utvecklingsarbetet med centrala Laxå.

Den blåa strukturen framgår inte lika tydligt i 
centrala Laxå men det finns ett naturligt vattenstråk 
i Bergskanalen som löper runt Midsommarberget 
i östra delen av tätorten. Utöver Bergskanalen 
finns vattenkontakten i en svetsskulptur av en 
stångjärnshammare utförd av Kari Hanhineva i Laxå 
centrum.

Bodarneparken
Det största sammanhängande grönområdet i 
centrala Laxå är Bodarneparken på drygt en hektar. 
Parkområdet består av klippt gräsmatta, artificiella 
kullar och planterade träd (vårtbjörk, lönn, blodlönn, 
asp, oxel och ek). 
Den nordligaste delen av parken används sommartid 
av seniorer som spelar boule på den anlagda 
boulebanan. I mitten av parken står ett riksträd, en 
ornäsbjörk, med tillhörande minnestext.

Blå- & 
grönstruktur

Bodarneparken har stor potential att bli 
mer attraktiv och nyttjat, och därmed ingå i 
helheten av tätortutvecklingen. 

Den stora ytan bör delas upp i olika typer av rum. 
Parken behöver avgränsas, få ingångar och tydliga 
stråk. Utökad möblering av parken och anläggande 
av en vattenpark skapar förutsättningar för en ökad 
använding av området. Yttre avgränsningar sker 
förslagvis genom bebyggelse i form av bostäder och 
anläggande av en så kallad citycamp 

Genom att leda vattnet från Bergskanalen in till 
Bodareneparken skapas möjligheter för bad, fiske, 
skridskoåkning och andra vattenrelaterade aktiviteter 
mitt i centrala Laxå.

STÄLLNINGSTAGANDE 
För att förbättra de blå och gröna strukturerna i 
centrala Laxå ska vi:

Utveckla Bodarneparken till en park med höga 
kvalitéer för Laxås invånare och besökare.

Utveckla de blåa strukturerna genom att lyfta fram 
Bergskanalen i centrala Laxå och jobba med vatten i 
offentlig konst.

Värna om gröna områden med höga kvalitéer

Värdera våra grönområden för att se vilka kvalitéer 
som behöver tillskapas för att den gröna markytan 
ska vara effektivt använd.
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Tryggt 
& Välskött

Vikten av ett välskött centrum
Vi laddar staden med olika begrepp och värden som 
påverkar hur vi investerar, fördelar och prioriterar. Det 
påverkar oss som medborgare. Normen smittar av sig 
och påverkar hur vi ser på oss själva och andra. När 
orten jag bor i inte anses värd att satsas på är det indirekt 
mig och mina livsval det inte är värt att satsa på.  Detta 
gör att det är otroligt viktigt att vi alla hjälps åt för att 
få ett bättre centrala Laxå. Alla vi som bor i Laxå eller 
vistas mycket i centrum har ett gemensamt ansvar. Dels 
att bidra med idéer och förslag kring utvecklingen av 
centrum. Dels att bidra till skötsel och förädling av det 
centrum vi har, och inte minst att fylla vårt attraktiva 
centrum med liv och rörelse.

Håll hög standard!
En misskött miljö tappar i värde vilket direkt motiverar 
en hög standard på den basala skötseln av centrala Laxå.

Den goda standarden på skötslen blir enklare att uppnå 
och effektivare att jobba med om ett samlat centrum kan 
uppnås. Genom att samla handeln kan en gemensam 
plan och struktur upprätthållas och den välskötta miljön 
ses i sin helhet av de som rör sig i centrumhandeln.

I grundsstandarden måste ingå papperskorgar som töms 
i tillräcklig grad, sittplatser, grönska, väderskydd och 
gärna offentliga toaletter. 

För att skapa ett extra värde utöver det basala är det 
viktigt att reflektera över funkton och utseende i den 
offentliga miljön. Kan vi få folk att komma ihåg den 
trevliga miljön i Laxå centrum med dom där sköna 
bänkarna, trevliga belysningen, vackra dekorationer 
anpassade efter årstid/högtider, bra cykelställ osv så 
ökar  incitamenten till att välja Laxå för att uträtta sina 
ärenden.

Skapa trygghet!
Det ska kännas tryggt att röra sig i centrala Laxå för alla. 
Eftersom trygghet är en upplevelse finns det ett stort 
antal faktorer som kan ge trygghet eller otrygghet för 
olika individer. 

De mest konkreta trygghetsfaktorerna kan handla om 
belysning, buskage/öppenhet, placering av sittplatser/
väntplatser/samlingspunkter, trafiklösningar, standard på 
byggnader och gångvägar osv. 
Konkreta fysiska åtgärder kan även leda till en upplevd 
trygghet genom att skapa ett liv och rörelse i centrum. 
Fler ögon ger en ökad upplevd trygghet.

Trygghet ligger även i att känna sig välkommen till 
en plats. Det är viktigt att skapa en plats som inte bara 
tilltalar ett visst klientel. I arbetet med att förbättra 
centrum är det därför av största vikt att lyssna på 
människor av olika kön, härkomst, åldrar, social 
bakgrund osv. 

STÄLLNINGSTAGANDE
För att skapa ett attraktivt centrum genom skötsel och 
trygghetskänslan innebär det att:

Skötseln av Laxå centrum ska hålla en god basstandard

Offentliga miljöer och möblering av dessa ska ske 
med genomtänkta gestaltningsalternativ för att skapa 
attraktiva platser i centrala Laxå.

Laxå kommun ska arbeta tydligt med medborgardialog 
vid utformning av centrala Laxå för att skapa en miljö för 
alla dess medborgare.

Belysningen i centrala Laxå  ska ses över och en plan för 
belysningen, underhåll och utveckling ska tas fram.

Varje år ska en besiktning av centrummiljön genomföras 
för att identifiera vilka förbättringsåtgärder som kan 
krävas.
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Fler mötesplatser
I enkäterna och intervjuerna har vi sett att ett 
stort problem vi har idag i centrala Laxå är att 
människor helt enkelt inte träffar varandra. Man 
upplever att det inte finns några mötesplatser och 
man känner att det är ”dött och öde”. 

För att lösa detta krävs både strukturella 
förändringar som vi förordat i andra avsnitt, bl a 
funktionsintegrering, trafikintegrering och ökad 
tillgänglighet, men även direkta insatser i form av 
direktåtgärder (möteslokaler, offentliga platser) 
från oss som kommun och andra fastighetsägare. 

I Laxå har vi billiga lokaler och detta är en stor 
fördel i dessa sammanhang. Möteslokaler ska 
givetvis placeras på platser där vi vill att många 
människor ska röra sig och vara, detta betyder i 
vårt fall att de skall förläggas runt torget. 

Avgränsa och tydliggör
För att skapa en plats eller ett stråk är det av 
största vikt att kunna avgränsa och tydliggöra vad 
det är som skapar känslan av en sammanhållen 
plats eller ett stråk.

Avgränsningar kan t.ex skapas genom den om-
kringliggande bebyggelsen, växtlighet eller möb-
lering. Tydliggörande av en plats eller ett stråk 
handlar till stor del om enhetlighet, att platsen 
eller stråket håller ihop.

Om vi tydliggör och avgränsar platser och stråk 
i Laxå är det lättare att skapa sig en helhetsbild 
av centrum genom att platserna och stråken i sig 
skapar avgränsningar för vad som är ett centrala 
Laxå. Tydliga avgränsningar gör även att platser 
kan få sina egna namn, officiella eller bara all-
mänt vedertagna, vilket skapar igenkänning och 
underlag för att prata om vad som kännetecknar 
centrala Laxå.

Ny lekplats på centrumtorget
Hur roligt är det för barnen att ”gå på stan”? Hur får 
vi våra barnfamiljer att välja att göra sin huvudsakliga 
ärenden i centrala Laxå?  Vi skapar en plats för barnen 
så det kan bli en rolig aktivitet att komma in i centrum 
även för dem.  

Platser & Stråk
Genom att anlägga en lekplats på centrumtorget får barnen 
roligt och vi får ett än mer levande torg! Det krävs en 
genomtänkt lekplats för att tilltala ett brett åldersspann av 
barn och samtidigt fungera estetiskt med omkringliggande 
bebyggelse.

Vattenpark Bodarneparken
Utvecklingen av Bodarneparken innebär till stor del 
att avgränsa den, ge den tydliga funktioner och skapa 
flera platser inom den stora ytan som parken utgör.

Som nämnts under avsnittet om blå- och grönstruk-
tur behöver parken få tydliga ingångar och stråk för 
att skapa ett grundläggande rörelsemönster. Genom 
detta känns det mer inbjudande att nyttja parken och 
tillgängligheten tillåter också för fler människor att 
kunna röra sig inom parkområdet. 

Bodarenparken ska avgränsas med bebyggelse i kan-
ten av det nuvarande parkområdet och anläggande av 
en citycamp där husbilar kan stanna och besöka Laxå 
centrum och ändå bo bland både grönska och vatten.

Möbleringen av parken behöver anpassas till rätt 
målgrupper. Kring boulebanan kan vi förvänta oss en 
äldre målgrupp som behöver möbler anpassade efter 
dem. I andra delar av parken kan möblerna utformas 
för att fungera för såväl sittande, klättrande och lek. 
Möbleringen kring vattnet behöver prioriteras för att 
inbjuda till såväl rekreation, skridskopåklädning, bad 
och fiske, beroende på vilka funktioner vattnet kan 
inrymma.

STÄLLNINGSTAGANDE
För att göra centrala Laxå till en levande plats där 
människor träffas, ska vi:

Anlägga en lekplats på torget

Utse viktiga platser och stråk som avgränsas och 
tydliggörs i sin utformning

Utvecklar Bodarneparken till en levande och 
välkomnande plats med aktivitetsmöjligheter för såväl 
invånare som besökare.

Möjliggör för lokaler för möten kring centrumtorget.
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Turism 
& Evenemang
Turism
Som turistort lockar Laxå kommun i huvudsak med 
sina naturområden, främst Tiveden. Under rubriken 
turism - aktiviteter på Laxå kommuns hemsida är 
det midsommarbadet och bowlingen som är de 
mest centrala aktiviteterna som finns. De vanligaste 
besöksmålet i centrala Laxå är dock Ramundeboda 
kyrka. 

Det är viktigt att ta tillvara den fördubblingen av 
trafikmängd som sker på E20 under jul och augusti. Den 
turism som sker inom kommunen men utanför centrala 
Laxå gagnar även de centrala delarna då turisterna kan 
behöva använda sig av de tjänster som finns i centrum. 
Centrala Laxå erbjuder den kommersiella servicen 
till turisterna och det gäller särskilt ICA som har sina 
absolut bästa månader i juni, juli och augusti.

I arbetet med centrumutveckling är det viktigt att 
skapa attraktivitet som även når turisterna. Genom 
att identifiera vad turisterna kan behöva för tjänster, 
hur de väljer att tillgodogöra sig de tjänsterna och vad 
som ligger till grund för deras val kan vi öka värdet av 
turismen. 

Ett samlat småskaligt centrum med blandade former av 
handel och caféer, tillsammans med ett levande torg och 
en attraktiv park gör hela centrala Laxå till ett turistmål.

Att ta sig med husbil eller husvagn till Laxå är enkelt 
och vi ska därför skapa en central camping för denna 
typ av turister. I Bodarneparken finns goda möjligheter 
att avsätta plats för en citycamp vilket kan utgöra 
ytterligare en funktion i parken för att göra den levande 
och inbjudande.

Evenemang
På centrumtorget i Laxå hålls allsång under fyra kvällar 
under juli och augusti, Luciafirande i december och 
julgransplundring i januari. Utöver detta arrangeras 
ibland evenemang av föreningar och företag på 
centrumtorget under året.

En större utökning av antal evenemang som sker i 
centrala Laxå kan vara svårt att åstadkomma och det 
är därför av största vikt att planera för ett centrumtorg 
med flera funktioner. Om torget används för runt 10 
evenemang per år är det inte effektivt att avsätta ett 
större utrymme för detta. Vi ska skapa möjligheter för 
evenemang på centrumtorget, på ytor som vi resterande 
dagar använder till andra funktioner.

STÄLLNINGSTAGANDE 
För att ge både invånare och besökare en intressant och 
attraktivt intryck av centrala Laxå ska vi:

Ytterligare förstärka en enkel och välkomnande infart 
till centrala Laxå.

Se till att utbudet av handel och verksamheter är samlat 
och marknadsfört under sommarmånaderna då antalet 
besökare ökar som mest.

Tillskapa en citycamp för husbilar i Bodarneparken.

Skapa ett funktionsblandat centrumtorg där 
evenemangen får plats tillsammans med andra 
funktioner som gör torget levande.
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Laxå för alla!
Centrala Laxå ska vara en plats för alla att känna sig välkomna till. 
Vi ska utveckla centrum ur flera perspektiv för att såväl yngre som 

äldre, och de där mellan, ska känna att detta visionsdokument gäller 
även dem.

Funktionshindrade
I Laxå ska alla känna sig välkomna och det 
innebär att vi behöver genomtänkt fysisk 
utformning av vårt centrum. Det ska vara tydligt, 
framkomligt och tillgängligt även för de som har 
nedsatt rörelseförmåga, nedsatt syn eller andra 
förutsättningar att ta sig fram i centrum och vara 
med i de aktiviteter vi vill möjliggöra för.

Barn & Ungdomar
Vår framtid finns i de unga Laxåborna, vi vill att de 
ska minnas sin uppväxt i Laxå som något positivt 
för att sedan försvinna ut i världen och sprida den 
bilden. Förhoppningsvis kommer de senare tillbaka 
för att själva skapa sin familj i ett välfungerande 
och attraktivt Laxå.

I centrala Laxå vill vi skapa platser som lockar 
såväl barn som ungdomar. En central lekplats ger 
färg, liv och rörelse till utemiljön. En tillfällig 
isbana kan locka barn och ungdomar (och vuxna 
för den delen) till centrala Laxå, även under den 
mörkaste årstiden.

För ungdomarna i Laxå är det viktigt med 
mötesplatser som känns trygga, inbjudande 
och attraktiva. Surfzoner med gratis wifi, 
caféverksamhet, platser där ungdomar faktiskt 
tillåts sitta, prata och umgås utan att vara ”i vägen” 
för andra.

Unga vuxna
De unga vuxna i Laxå är de som snarast kan vara 
troliga att själva bilda familj och ge effekt på Laxås 
framtidsprognos. Det är en utmaning att behålla 
dessa Laxåbor, även om de skulle försvinna iväg 
ett tag måste bilden av ett attraktivt Laxå hunnit 
befästas som en lockelse att komma tillbaka.

Möjligheterna i Laxå för de unga vuxna är många, 
även fast de kanske inte framstår som de vid en 
första anblick.

I Laxå står många lokaler tomma, det bör leda 
till billigare lokalhyror och lägre trösklar för att 
få möjlighet att testa sin företagsidé. Precis som 
med lokalhyror är även bostadspriserna lägre 
vilket ger möjligheter att skapa sitt drömboende 
tidigare än vad som är möjligt i de större städerna. 
Laxås goda kommunikationsmöjligheter och läget 
mellan Örebro, Göteborg och Stockholm ger en 
stor arbetsmarknad inom rimliga avstånd.

Konkreta idéer som kan vara attraktiva för unga 
vuxna, tillsammans med andra ålderkategorier, är 
anläggande av ett utegym i centrala Laxå.

Äldre
En stor del av befolkningen i Laxå tillhör 
kategorin äldre. Det är en viktig grupp människor 
som möjliggör ett levande centrum dagtid. Genom 
god gestaltning, genomtänka mötes- och aktivits- 
och pausplatser skapar vi förutsättningar för ett 
mer levande centrum och en högre livskvalité för 
våra äldre.

STÄLLNINGSTAGANDE 
För att få centrala Laxå att kännas attraktivt för alla 
våra medborgare ska vi:

I varje utvecklingsprojekt ta hänsyn till 
funktionshindrade för att skapa rätt lösningar från 
början. 

Möjliggöra för centrala mötesplatser för barn och 
ungdomar

Inspirera och motivera unga vuxna till företagsamhet 
genom att marknadsföra våra centrala lokaler på ett 
attraktivt sätt för målgruppen.

Skapa mötersplatser och centrala verksamheter som 
är anpassade efter den äldre befolkningen och deras 
livsstilsmönster.



31



32

Konsekvenser

Bebyggelse
I centrala Laxå är det av stor vikt att vi klämmer 
ihop oss. Befintliga verksamheter ska samlas i 
centrum och nya exploateringar ska förläggas tätt 
intill dessa. Navet  blir centrumtorget och såväl 
kommunhus och bibliotek ska få plats kring detta för 
att hjälpa till att samla viktiga funktioner.

Konsekvenserna av att samla verksamheter kring 
centrumtorget blir att de gator där verksamheterna 
idag finns helt tappar det liv och den rörelse som 
sker kring de nyttjade lokalerna idag. Tomma lokaler 
längs med gatorna skapar stråk som kan uppfattas 
otrygga, ovälkomnande och oattraktiva.  Postgatan 
och Järnvägsgatan påverkas i störst utsträckning 
av denna omflytt. De tomma lokalerna som skapas 
längs med gatorna bör kunna byggas om till 
attraktiva bostäder. Bostäder på bottenplan, med 
närhet till både centrala Laxås verksamhetsutbud 
och järnvägsstationen är ett positivt tillskott till 
kommunens bostadsmarknad. En stor del av 
lägenheterna kan vara passande att nyttja som 
seniorboende eller liknande.

De lucktomter som redan finns och som kan 
tillkomma i centrala Laxå måste nyttjas. Det är inte 
alltid aktuellt att bebygga uppkomna lucktomter 
vilket kan skapa centralt onyttjad mark med åsidosatt 
skötsel. För att göra lucktomterna till en del i 
stadsbilden kan träd eller växter planteras i fasadlivet 
som en grön fasad för förbipasserande.

För att genomföra visionsdokumentets förslag 
behöver kommunen föregå med gott exempel och 
samarbeta med fastighetsägare och boende inom 
centrala Laxå.

Handel & Verksamhet
Utvecklingen av centrala Laxå ska ses som 
en del i att skapa balans mellan E20-området 
och Laxås centrala kärna. Konsekvenserna av 
visionsdokumentet för handel och verksamheter 
bör bli att kundunderlaget ökar då vi tränger ihop 
oss så att det är lättare för de människor som rör 
sig i centrala Laxå att ”bara titta in” i en butik eller 
verksamhetslokal.

Utvecklingsarbetet gällande handel och 
verksamheter ger konsekvenser för såväl kommunen, 
handlare, verksamhetsarrangörer, fastighetsägare 
och själklart Laxås befolkning och besökare. Det 
är av stor vikt att kommunen föregår med gott 
exempel och drar igång omflyttningsarbetet för att 
visa potentialen i att samla handel och verksamheter 
kring centrumtorget.

Trafik
Visionsdokumentet för centrala Laxå föreslår flera 
förändringar i trafikstrukturen för att möjliggöra 
bättre tillgänglighet och effektivare markanvänding. 

För att få en naturlig infart till centrala Laxå har 
ett förslag till detaljplan tagits fram. Detaljplanen 
möjliggör för en ombyggnation av Röforsvägen som 
kommer få en ny huvudriktning in mot centrum, där 
den idag möter Postgatan. 

Konsekvenserna av Röforsvägens ombyggnation 
blir en ökad trafikmängd in till centrala Laxå och 
en känsla av att det är enkelt att ta sig dit även för 
förstagångsbesökare.

Utvecklingsplanen för centrala Laxå innehåller flera förslag som 
kommer att påverka den befintliga strukturen. Det är viktigt att 
se de konsekvenser detta för med sig och hur kommunen ska 
hantera det som ”blir kvar” när omstruktureringen genomförs. 
Utvecklingsarbetet av centrala Laxå medför konsekvenser som 
i helhet kräver ett stort engagemang, finansiering och vilja. Det 

svåraste arbetet börjar när utvecklingsplanen är färdig och krafter 
ska samlas för att genomföra de förändringar som föreslagits.



33

I närhet till den nya infarten ligger äldreboendet 
Ramundergården. Konsekvenserna för de boende 
är att mer trafik kommer att passera söder om 
fastigheten. Ur bullersynpunkt beräknas inte 
naturvårdsverkets riktvärden överskridas. 

Således kommer den nya infarten att påverka 
rörelsemönstret i centrala Laxå men det kan inte 
förväntas öka trafiken så drastiskt att infartstrafiken 
plötsligt skulle uppfattas störande i någon större 
omfattning. 

För att skapa ett jämnare trafikflöde med god 
tillgänglighet ska återvändsgator, överflödiga 
trafikskyltar, enkelriktade gator och farthinder 
i största mån försvinna från centrala Laxå. 
Parkeringsutbudet måste också omfördelas för att 
skapa mer effektiva parkeringsytor. 

Konsekvenserna av att fler gator öppnas upp för 
genomfartstrafik, trafiksskyltar försvinner och 
farthinder förändras kan bli en oro för invånarna i 
centrala Laxå. Tanken är dock inte att trafiken ska 
öka i någon drastisk omfattning utan istället att 
fördelningen mellan gatorna kan bli jämnare. Något 
mer trafik på en gata kan lätta trycket på en annan. 
Trafiksskyltar som tas bort och farthinder som 
görs om ska inte heller behöva orsaka en osäkrare 
trafiksituation eftersom ändringarna ska göras med 
omsorg och säkerställa en naturligare flöde.

I arbetet med trafikutvecklingen är det i huvudsak 
kommunen som måste genomföra förändringarna.

Konst & Kultur
Konsekvenserna av att lyfta fram konsten och 
kulturen i centrala Laxå är positiva genom 
att det skapar karaktär, medvetenhet och är 
hälsofrämjande. Det innebär dock också att både 
tanke, tid och pengar måste avsättas för att det ska 
bli genomförbara förbättringar. För att se nyttan 
med ett utvecklat konst- och kulturarbete behöver 
just de positiva sluteffekterna lyftas fram i arbetet. 
De personer som ska ansvara för konst- och 
kulturutvecklingen i centrala Laxå behöver vara 
engagerade och gärna få utbildning inom konsten 
och kulturens postivia effekter.

I arbetet med utvecklingen av konsten och 
kulturen är det i huvudsak kommunen som är 
ansvarig. Det är dock av stor vikt att vara öppna 
för konstintresserade, kulturutövare och arrangörer, 
fastighetsägare och övriga som kan bidra till ett ökat 
konst och kulturutbud i centrala Laxå.

Blå- och grönstruktur
Konsekvenserna av utvecklingen av de blåa 
och gröna strukturerna i Laxå centrum enligt 
visionsdokumentet är i helhet positiva och 
skapar ett mervärde i redan befintliga strukturer. 
Bodarneparkens utvecklingspotential är stor och ger 
plats åt ett utvecklingsarbete som kan gynna alla 
befolkningsgrupper i Laxå. 

Förändringar i blå- och grönstrukturen är det i 
huvudsak kommunen som ansvarar för.

Tryggt och Välskött
Konsekvenserna av ett välskött och tryggt centralt 
Laxå är självklart positiva. Det är arbetet för att 
komma dit och upprätthålla en hög standard som 
är utmaningen. Det kräver tid, pengar, kunskap och 
engagemang för att leva upp till visionsdokumentet.

Det krävs inköp av möblemang, växter, belysning 
osv vilket sedan kräver skötsel och en genomtänkt 
plan för placering och underhåll. För att även 
skapa trygghet krävs kunskap om vad som upplevs 
otryggt för olika människor. Utifrån kön, ålder, 
lokalkännedom och andra faktorer har vi olika 
uppfattningar och alla dessa behöver komma fram i 
utformningarbetet med ett tryggt centralt Laxå.

Det är i huvudsak Laxå kommun som måste driva 
arbetet för att göra centrala Laxå till tryggt och 
välskött. Genom att genomföra ett grundligt arbete 
kan detta förhoppningsvis leda till en stolthet över 
centrala Laxå och vilja hos fastighetsägare, boende, 
invånare och besökare att bidra till upprätthållandet 
av tryggheten och skötseln.

Platser & Stråk
Visionsdokumentet för centrala Laxå betonar 
vikten i att skapa fler mötesplatser och avgränsa 
tydliga stråk och platser. I centrum ska en ny 
lekplats anläggas och Bodarneparkens utveckling 
ska skapa en attraktiv park med flera platser i sig. 
Konsekvenserna av detta kan bli att fler människor 
känner sig ”hemma” i centrala Laxå då de vet vilka 
platser och stråk som finns och kan förhålla sig till 
dessa i sitt rörelsemönster. Utvecklade platser och 
stråk ger också konsekvenser för besökare som får 
tydliga förhållningspunkter och kan lättare prata om 
vad som finns i centrala Laxå.

Negativa konsekvenser kan uppstå då det alltid 
finns människor som känner sig trygga i de platser 
och stråk de upplever idag och risken med att 
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dessa omarbetas kan kännas påträngande. Platser 
och stråk som idag är relativt onyttjade används 
förmodligen av ett färre antal människor som efter 
utvecklingsarbetet måste dela med sig av området 
och som inte längre kan känna sig lika trygga i sitt 
användande. Utvecklingsarbetet ska dock se till 
helheten och skapa platser där både de nuvarande 
nyttjarna och de som inte känner sig bekväma med 
vissa platser och stråk, får möjlighet att hitta sitt sätt 
av röra sig på och använda sig av specifika områden.

Utvecklingen av platser och stråk sker på flera 
sätt men de stora konkreta arbetena måste skötas 
av kommunen. Ger kommunen förutsättningarna 
för människor att känna att ”här är en plats” eller 
”här är ett stråk”, kommer platserna och stråken 
sedan fortsätta utvecklas när de börjar användas. 
Kommunen måste sedan stå för underhållet 
och trygghetsaspekten för att upprätthålla 
tillgängligheten och inkluderandet av alla människor 
i centrala Laxå.

Laxå för alla
Konsekvenserna av visionsdokumentets idéer kring 
ett Laxå för alla innebär att kommunen måste ta 
sig tid och kraft för att lyssna på just alla grupper 
som ska få ta del av centrala Laxå. För att utveckla 
centrala Laxå till att vara anpassat för de grupper 
som tas upp i texten krävs kunskap. 

Kommunen måste genomföra förändringar 
men i det arbetet ingår ett nära samarbete med 
just funktionhindrande (av olika slag), barn 
och ungdomar, unga vuxna och äldre. Görs 
utvecklingsarbetet med ett tätt samarbete med 
de befolkningsgrupperna kan konsekvenserna 
bli mycket positiva. Om samarbetet brister men 
utvecklingsarbetet ändå fortskrider kan det leda 
till mycket negativa konsekvenser som minskar 
befolkningen, skapar en negativ bild av centrala 
Laxå och minskar underlaget för ett levande centralt 
Laxå.

Turism & Evenemang
I arbetet med att utveckla turismen och evenemangen 
i centrala Laxå finns vissa risker. Det är viktigt att 
ge plats åt tillfälliga arrangemang men samtidigt 
förhålla sig till dess tillfällighet. Det ska finnas plats 
för evenemang men dessa platser får inte stå tomma 
under all den tid evenemang inte pågår. 

Visionsdokumentet föreslår ett upplägg där turismen 
och evenemangen blir en integrerad del av centrala 
Laxå istället för att ta upp en egen plats som är 
svår att fylla resten av året. Genom att utveckla 
centrala Laxå med handel, verksamheter, viktiga 
funktioner, utvecklad gröna och blå strukturer, 
tydliga platser och stråk där konst och kultur 
får ta plats, blir Laxå i grunden attraktivt även 
för turister. Vid ett sådant upplägg minimeras 
eventuella negativa konsekvenser med turism och 
evenemangsutvecklingen.

Finansiering
För att realisera visionsdokumentet för centrala 
Laxå krävs utrymme för att finansiera förslagen. En 
stor del av de kostnader som uppkommer är Laxå 
kommuns ansvar att hitta utrymme för i sin budget. 
Där de tillkommande värdena gynnar flera behövs 
dock samverkansavtal som är anpassade efter det 
akutella projektet. 

Visionsdokumentet kräver ett starkt engagemang 
för att realiseras och det har därför har varit 
avgörande att den styrgrupp som jobbar med 
visionsdokumentet har bestått av såväl tjänstemän 
som fastighetsägare, handlare och näringsidkare. 
Genom att skapa samarbete redan kring inriktningen 
på utvecklingsarbetet ser de medverkande värdet i att 
även finansiellt engagera sig.

Laxå kommun har en viktig uppgift i att föregå med 
gott exempel och visa att kommunen kommer att 
genomföra de förändringar som de själva föreslår. 
Genom att satsa och hitta finansieringsmöjligheter 
ger det ett underlag för andra att våga spendera 
pengar på sin verksamhet.

En genomförandeplan behöver tas fram för att räkna 
på de faktiska kostnaderna för utvecklingarbetet, vad 
kommunen ska stå för, vilka projekt som flera kan 
vara villiga att delfinansiera och hur kostnaderna ska 
fördelas över kommande år.
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