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Hasselfors kommer att få en egen
paketbox från PostNord.
Istället för att få varorna man beställer
till ett ombud, i t.ex. Laxå eller Mullhyttan, kan man välja leverans till
Paketbox.
Paketboxen kommer att komma under
september och vara placerad utanför Hasselfors
g:a hotell. Där kan du hämta ditt paket dygnet runt.
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
I skrivande stund faller regnet utanför fönstret
Samma kväll, den 11 september, innan mörkret sänoch kanske har sommaren gått över så smått mot ker sig, väntar vi spänt vid Olstorp på tranorna på
höst.
väg söderut. Hur många kan du räkna till? Mer info
hittar du längst bak.
I den kalendariska definitionen är det höst när september är här, men med den meteorologiska definitionen av hösten måste det vara en sjunkande temperatur där dygnstemperaturen är under 10,0 C , men
inte i 5 dygn i följd. Sen är det faktiskt inte tillåtet att
bli höst tidigare än 1 augusti, men det datumet har vi
ju passerat vid det här laget.

Och sist, men inte minst, höstens och spänningens
höjdpunkt… den 4 november, dagen då alla troll och
väsen vaknar till liv i Lillängen.
Den dagen, med Trollvandring, ser vi fram emot
med en skräckblandad förtjusning!

Så även om ni helst skulle vilja gå in och kura ihop
Hösten är en årstid som känns gjord för upplevelser. er, gör inte det… Kom och upplev hösten med oss!
Tänk dig ljuset mot alla starka färger i naturen, men
Varmt välkomna!
också spänningen när mörkret faller.
En del av oss följer kanske valet med spänning den
11 september. Det är en viktig del av vårt samhälle
och för att få allt att klarna lite inför Kommunvalet
har vi låtit fem invånare i Hasselfors fått ställa fem
frågor till de olika partierna. Ni kan läsa både frågor
och svar lite längre fram här i Hasselbladet.

/Andreas Gustafsson

P.S. om ni hellre vill stanna inne och läsa en däckare, eller något annat, så finns ju mini biblioteket i
Hasselgården där man kan låna böcker från Laxå
bibliotek.

Ahti lämnar över
Den första december 2004 började Ahti Parkkonen jobba som vaktmästare hos Hasselfors
byalag och den 30 juni i år var det dags att
kliva av och bli pensionär.
Bland arbetsuppgifterna har gräsklippning legat
Athi varmt om hjärtat. Bruksparken, Lillängen och
Hasselvallen är områden som Ahti alltid hållit
välskötta, till glädje för många.
Byalagets styrelse tackar Athi för lång och trogen
tjänst och önskar en god fortsättning på livet som
”friherre”.
Efterträdare till Ahti är Pontus Bolin från Hasselfors. Styrelsen hälsar Pontus varmt välkommen till
nya jobbet som vaktmästare hos byalaget.

HASSELBLADET
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Solen strålade när Hasselfors
byalag bjöd in till en heldag i
Bruksparken, ett arrangemang
som välkomnar besökare från
när och fjärran. Många var nog
tacksamma för de stora träden
i parken som gav välbehövlig
skugga den här riktigt varma
augustilördagen.
Nytt för i år var servering av
stenugns-bakade pizzor som
tillagades utanför Kvarnen.
Mattias Schön från Hasselfors har
tillverkat ugnarna, som eldas med
ved. Idag fick Mattias hjälp av ett
gäng ”pizzabagare” för att klara
efterfrågan. När doften av pizzor
spred sig över bruket strömmade
gästerna till. Drygt 150 pizzor
levererades under dagen.
En eloge till gänget framför
ugnarna som höll ut i värmen.

Sanna och Nelly sålde åkband till
den uppblåsbara rutschkanan.
Kvarnen, pizzeria för en dag.

Uppskattat inslag av ett 50-tal barn.

”Brukets special” på gång
Rebecka och Moa Elliot stod för
det musikaliska inslaget under
dagen. Rebecka med rötter i
Hasselfors är nu på väg att flytta
tillbaka till hemtrakten igen.
Att rida är populärt. Laxå Ridklubb
passade även på att bjuda in nya
ryttare till sin verksamhet i Ågrena.
HASSELBLADET
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Mats och Monica Karlsson från
Hallsberg säger så här om Hasselforsdagen: ”För ett antal år sen
kom vi av en slump till Hasselforskalaset under en mc-tur.
Sedan har det blivit en tradition.
Att vi återkommer beror på att vi
tycker det är trevligt och kul att se
att ni har en så aktiv förening.

Hasselfors Brandvärn gjord många
uppskattade ”utryckningar”.

Pizza ”Bruket” med ost och
skinka serveras av Josefine. Även
I år var guidningen i museet en
höjdpunkt och så var pizzan proff- kaffe- och våffelserveringen inne
i Kvarnen var välbesökt.
sigt god och även våfflorna.”
Intresset var stort för de vedeldade
ugnarna. Här är det Roland Palmér
från Mullhyttan som ställer frågor
till Pontus.

Många passade också på att ställa
frågor till kommunens politiker
som fanns på plats i Bruksparken.

Ingen hasselforsdag utan chokladhjul. Maskinister är Therese och
David.

Extra fin var Kommunals representant Frida Larsson. Frida
berättade att hon gift sig dagen
innan lite i hemlighet och att kompisarna därför ordnat med möhippa på Hasselforsdagen.

/Cristina Söderberg

Har ni en berättelse ni vill berätta, annat bidrag till tidningen eller bara åsikter
bra/dåligt, vänligen kontakta ansvarig utgivare och ordf.
Andreas Gustafsson, på mail: info@hasselforsbyalag.com
HASSELBLADET
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SKAGERSHULTS FÖRSAMLING

En hösthälsning
Mumin-trollets verkliga mamma; -skriver i sin melankoliska höstvisa ” Skynda dig älskade, skynda att
älska, dagarna mörkna minut för minut, tänd våra
ljus, det är nära till natten,
snart är den blommande sommarn slut”.
Ja, stjärnorna tänds återigen över Skagershults
skogar, hagar och sjöar så här på kanten mot hösten.
Höstmörkret växer dag för dag. Därför tänder vi
lampor och ljus på kvällarna. Ute i världen är det på
många håll också ett annat slags mörker: krigets och
oförsonlighetens. Motmedicin mot mörker är ljus,
och mot hat, kärlek. Detta är en också Jesu viktigaste budskap till oss människor. Oavsett vilka omständigheter vi befinner oss i, kan vi välja vara ljus
i mörkret och sprida kärlek till vår omgivning istället
för hat.
Detta är kanske anledningen till varför våra härliga
miniorer får lära sig sången ”Det lilla ljus jag har,
det ska få lysa klart”.
För varje människa har en uppgift att bidra till att
ljus och kärlek förökas där man själv finns.

Mänsklig gemenskap är också oerhört värdefull. Ett
tack till dig som före, under och efter pandemin hört
av dig till någon som lever själv. Ett tack till dig som
hälsar på och pratar med nyinflyttade, ett tack till dig
som hälsar vänligt, även på sådana personer du inte
känner. Det lilla kan betyda så oerhört mycket.
Skagershults församling vill genom gudstjänster,
samlingar, studiegrupp (”Dagledigkademien”) hälsa
alla välkomna till en öppen gemenskap i vår hembygd. I programmet kan du läsa mer om våra soppluncher och andra samlingsplatser.
Präst (Janne) och diakon (Camilla) finns för Skagershult för den som önskar hem- eller sjukbesök.
Med önskan om fina höstdagar!
Janne Wallgren

Janne Wallgren
Församlingspräst Skagershults församling
Kyrkoherde för Bodarne pastorat

Soppluncher:
Kl. 13.00 i församlingshemmet
29 september
27 oktober
24 november
Studiecirkel i kyrkohistoria och kristen tro.

I samverkan med
Hasselfors Rödakorskrets
HASSELBLADET

kl. 10.00 – 11.30, i församlingshemmet.
31 augusti, 14 september, 28 september, 12 oktober,
26 oktober, 9 november och 23 november.
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Vi reserverar oss för att ändringar i planeringen kan komma att ske. Om ändringar sker meddelas det på anslagstavlorna och i predikoturerna. Du är alltid välkommen att ringa om Du undrar över någonting eller t.ex. vill ha
skjuts till kyrkan eller Ramundeboda kyrka.
Tel. Elisabeth Backteman 076-9346731, Berit Bergqvist 076-3073556, Bengt Engman 072-1817778,
Aina Karlsson-Andersson 070-3525357, Anders Olofsson 070-3590143, Kjell Wiberg 073-8170852, eller pastorsexpedition i Ramundeboda församling 0584-10020 tisdagar kl. 13.00-15.00 och torsdagar kl. 10.00-12.00
Vår präst Jan Wallgren 0584-444630, (mobil koppling). jan.wallgren@svenskakyrkan.se
Vår diakon Camilla Kristoffersson 0584-444633
Vår vaktmästare Stefan Persson nås på 070-2933860, Vår kantor Kalle Hult nås på 0584-444645

4 september kl.10.00

Tolfte söndagen efter trefaldighet.

Mässa i Ramundeboda kyrka. Katarina Markusson
präst.

11 september kl.15.00

Trettonde söndagen efter trefaldighet.

Mässa i Skagershults kyrka. Jan Wallgren präst.

18 september kl.10.00

Fjortonde söndagen efter trefaldighet.

Mässa i Ramundeboda kyrka. Katarina Markusson
präst.

25 september
kl.15.00

Femtonde söndagen efter trefaldighet.

Musikgudstjänst i Skagershults kyrka.
Anna Eriksson präst. Anuskakören medverkar.

2 oktober kl.10.00

Den helige Mikaels dag.

Mässa i Ramundeboda kyrka. Jan Wallgren präst.

9 oktober kl.11.00

Tacksägelsedagen.

Kyrksöndag i Finnerödja kyrka. Anna Eriksson
präst.

16 oktober kl.10.00

Artonde söndagen efter trefaldighet.

Mässa i Ramundeboda kyrka. Katarina Markusson
präst.

23 oktober kl.15.00

Nittonde söndagen efter trefaldighet.

Födelsedagsfest för våra jubilarer i Skagershults
kyrka. Anna Eriksson präst. Håkan Isacsson
medverkar.

30 oktober kl.10.00

Tjugonde söndagen efter trefaldighet.

Mässa i Ramundeboda kyrka. Jan Wallgren präst.

5 november

Alla helgons dag.

Kyrkan öppen kl. 11.00-15.00.
Musik 11.00-13.00 Kalle Hult.
Varm korv och kaffe serveras vid vaktmästarexpeditionen. Kl. 15.00 Sång och musik med Per
Nordin. Musikgudstjänst med ljuständning för de
under året bortgångna. Jan Wallgren präst.

6 november kl.15.00

Söndagen efter alla helgons dag.

Mässa i Skagershults kyrka. Katarina Markusson
präst.

13 november kl.10.00

Söndagen före domssöndagen.

Mässa i Ramundeboda kyrka. Anna Eriksson präst.

20 november kl.15.00

Domssöndagen.

Gudstjänst i Skagershults kyrka.
Katarina Markusson präst.

27 november kl.15.00

1:a advent.

Mässa i Skagershults kyrka. Katarina Markusson
präst. Bordanekören medverkar.

4 december kl.15.00

2:a advent.

Kyrksöndag i Skagershults kyrka. Jan Wallgren
präst. Diakon Camilla Kristoffersson medverkar.
Anuskakören medverkar.

11 december kl.10.00

3:e advent.

Mässa i Ramundeboda kyrka. Katarina Markusson
präst.

Reservation för eventuella förändringar av programmet

Nästa planeringsmöte Torsdag 29 september kl. 18.30 i församlingshemmet,
Just DU är välkommen att komma med förslag och att påverka !
HASSELBLADET
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ADVENTSFEST med julmacka
15 december, kl.13.00,
i församlingshemmet.
Ingen föranmälan. Bara kom.

I samverkan med Hasselfors
Rödakorskrets.

Stora Rankemossen i Skagershults socken

Som i sagorna
Här kan Du skänka en gåva till
Skagershults församlings
”blomsterfond”
.
Swedbank 8452 – 5 934.239.411 – 2
Kontakta Exp. 0584-10020

Den säregna miljön på Rankemossen har satt fanstasin
i rörelse. En bergknalle vid Stora Rankmossen kallas
Koberget. Det sägs att en ko ska ha blivit bergtagen
av trollen där.
I Gäddsjötorp ligger resterna efter Elias Perssons torp.
Han var känd för att vara en god skytt, men enligt
sägnen råkade han skjuta en älg som var sadlad;
skogsråets älg! Skogsrået fick sin hämnd, Elias tog
strax efteråt sitt eget liv.

Holmbergs
Begravningsbyrå
Fd, Fondkistan

Reidun Eklind Holmberg
I
Karlskoga

EN VÄRDIG BEGRAVNING TILL
EN RIMLIG KOSTNAD

Fast pris, Din Trygghet.
Telefon 0586-585 01, 0585-501 01
0584-122 00

HASSELBLADET

Gäddsjötorp låg vid sydöstra kanten av Lilla
Rankemossen. Här bodde statsminister Magdalena
Anderssons mormors farfars farfar Per Jansson.
En av Pers söner var skytten Elias Persson. Torpet är
nu borta, men finns uppmärkt av Hasselfors byalags
”Torpgrupp” med en metallskylt.
Platsens koordinater är X6546728/Y1425140
-8-
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Från Raoul Wennström kommer följande…

Kan ni hitta namnen på nio platser i Hasselfors närområde i texten nedan?
Mejla namnen till info@hasselforsbyalag.com eller lämna dem till byalagets expedition i Hasselgården,
senast 31 oktober 2022. Tre trisslotter får vinnaren, som lottas fram bland de rätta svaren.
”När mor Fanny sätter på spisen vet alla barnen att Såja, vi får se vad vi ska göra med Östens mos
det vankas en god rätt. Ingen kan motstå hennes
senare, säger mor lugnande.
mat. Det är nästan kalas varje dag.
Det får Åsa och Bo dagen efter lägga i sina matGe Sven stor portion, uppmanar far. Han har mask lådor. Potatismos är det bästa Bo vet.”
i magen. Det har i alla fall Tor påstått.
Anna klagar högljutt över att Östen inte äter upp
potatismoset.

MULLHYTTAN * 0585-40042

Vardagar 9-19, lördag 9-15, söndag 10-15

HASSELBLADET
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Hasselfors
Hej på er!
Välkomna tillbaka efter sommaruppehållet.
Hoppas sommaren varit bra, trots den extrema
värme som förekommit stundtals. Det kan kännas ganska jobbigt för oss lite äldre.
Hösten närmar sig fort och då är det snart dags att
starta upp vårat höstprogram.
•

Mopedens dag, 21 maj, var en riktigt bra
dag då vi sålde slut på hela vårt lotteri!

•

Utflyktsresan till Olshammarsgården, där
20 personer deltog, blev trevlig på alla sätt,
god mat, strålande sol och god gemenskap.

•

Vid kvalspelet i boule, i Askersund, kom
Hasselfors Lag 1 (bestående av Maj, Bert
och Kjell) efter bra spel på en andra plats.
Och kvalificera sig därmed till DM i Örebro.

Vad det gäller vårt eget boule-spel uppe vid torget
Tisdagar 9.30-11.30 håller på fram till oktober.
Nya spelare hälsas varmt välkomna.
Medtag eget fika.
•

Vid Hasselforsdagen, 13 augusti, var vi med
och sålde återigen våra populära lotter.

Till sist, medlemmar och övriga, om ni har något
hemma att bidra med till vinster eller om ni vill/kan
sponsra vårt populära år-lotteri på våra medlemsmöten vore vi tacksamma.
Nu hoppas jag att vi ses under hösten på några givande och trevliga möten, med det första den 21 september.
Varmt välkomna!
På återseende!

/Kjell Wiberg
Ordförande
HÖSTENS PROGRAM:
Medlemsmöten i Hasselgården, kl. 14.00
21 september
sillsexa

•

DM i boule, i Örebro, 9 augusti, gick inte så
bra. Hasselfors PRO vann två matcher av sju
matcher totalt, men hade snudd på seger i
ytterligare två av matcherna.

26 oktober
gäst från PRO-distriktet

23 november
naturbilder med Jonas Forsberg, Träntorp
14 december
underhållning – Elvistema
med Gary D. Pearson, Vintrosa

Sommaren går fort...
Tillsammans med kyrkan har vi haft sommarcafé med
allsång i prästparken. Det var uppskattat. Se bild.
Och så var vi på plats i Bruksparken och sålde lotter
under Hasselforsdagen.
Nu planerar vi för hösten med sopplunch m.m.
Alla är välkomna!
Styrelsen/Bissen
HASSELBLADET
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5

FRÅGOR

5

SVAR

Ingen har väl missat att det är val,
den 11 sep, i år. Vi har bett fem hasselforsbor ställa var sin fråga som vi sammanställt och bett alla partiföreträdare i
Laxå Kommun svara på.
Sju partier har svarat och svaren redovisas
på kommande sidor utan betydande ordning.
Frågornas färg har inte heller någon betydelse utan är enbart för tydligheten.

Här nedan följer frågorna samt namnen på
vem som ställt dom och därefter svaren från
partierna i följande ordning: Sverigedemokraterna, Centern, Kristdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Socialdemokraterna
och Vänsterpartiet. Inom parentesen kan ni
se vem i respektive parti som svarat.

1. Nelly Reinholdsson, 14 år
Vad är era framtidsplaner för mig som ung i Hasselfors?

Sverigedemokraterna
(Walle Åkerstedt)

2. Linn Herstad, 36 år
Hur tänker ni angående skola och pedagogisk omsorg
i Hasselfors? Som förälder känns lokalerna i dagsläget för trånga för att bedriva både förskola och
fritids. Ute på gården vid Junibacken är det inte
anpassat för att barn med funktionshinder smidigt
kan medverka i den dagliga leken.

1. Jag känner inte till vilka behov unga behöver
i Hasselfors. Men jag kan tänka mig att goda
kommunikationer är ett viktigt steg för att
kunna ta sig till aktiviteter och liknande.
2. Finns det tillräckligt med barn och antalet
ökar, så måste det givetvis ordnas lokaler,
personal och annat som behövs.

3. Titti Dalenius, 74 år
Vad gör ni politiker för att öka antalet invånare i
Hasselfors?

3. Det som den politiska sidan kan bidraga
med är att se till att det finns den service som
behövs. Såsom skola, äldreboende och
kommunikationer.

4. Per Bergström, 77 år
Vad anser ni är viktigast för Hasselfors under den
kommande mandatperioden? Nämn max tre objekt,
förutom väg 511, som ni kommer att driva. Motivera
gärna svaren.

5. Johan Hellman, 48 år
Jag undrar vilken grund du som förtroendevald politiker bygger ditt beslutsunderlag på?

4. Det jag ser som är viktigast för Hasselfors är
att det satsas på ortens önskemål. För mig är
det viktigt att det satsas på ytterområdena för
där finns det potential för att växa. Alla kan
inte bo i Laxå tätort.
5. Jag representerar partiets hållning.

A, Du har fått mandat av väljarna att förvalta efter
eget omdöme.
B. Du representerar Partiets hållning.
C. Du representerar väljarnas vilja.
Om du svarar C.
Hur förankrar du ditt beslutsfattande?
HASSELBLADET
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Centerpartiet

(Arne Augustsson)

1. För oss är det viktigt att det finns en väl fungerande fritidsverksamhet och ett starkt föreningsliv
för dig när du är ung. Det tror vi kan utvecklas ordentligt om invånare, företag, föreningar och kommun kraftsamlar gemensamt.
Det är också viktigt att ni som är unga uttrycker er
vilja för framtiden. Här är det vårt ansvar som politiker att träffa er unga för samtal.

Sedan är det också viktigt att vi verkar för att skapa
nya arbetstillfällen i närområdet, så att du ser fram
mot ett liv som vuxen i Hasselfors efter att du utbildat dig och upptäckt världen.

2. Som politiker kan vi som första steg lyssna på de anställda om tänkbara steg, för att sedan enas om en
som arbetar inom verksamheten för att få reda på
fortsättning som vi som politiker tillsammans med
hur de ser på att utveckla Junibacken till något ännu er ska försöka genomföra.
bättre. Därefter ta en dialog med föräldrar, barn och
3. Vi tror det bästa sättet att öka antalet invånare i
vår kommun är att vi som redan bor här trivs så bra
som möjligt. Här har vi som politiker ett ansvar, inte
bara att den kommunala verksamheten är väl fungerande, men även tillsammans med föreningar och
företag hitta nya vägar att göra vår kommun mer attraktiv för människor som går i tankar att flytta.
Om vi lyckas, så kommer ryktet om vad vi redan
vet, att livet i vår kommun är bra.

Ökat invånarantal i lagom takt är bra för den kommunala verksamheten, men även bra för företag som
vill och kan växa. Det är även bra för föreningsliv
och olika serviceverksamheter.
Här kan vi alla hjälpas åt att ta initiativ, som vi politiker ska stötta. Sedan finns såklart praktiska frågor,
som översiktsplaner för exempelvis underlätta för
nybyggnationer, förbättrade kommunikationsmöjligheter m.m.

4. Generellt sett oavsett om det är Hasselfors eller
Finnerödja, ser vi ökad livskvalitet oavsett i vilken
del av livet du befinner dig så som vi beskrivit lite i
föregående frågor.
När det gäller Hasselfors specifikt tror vi mer på att

initiativet till förändring startar lokalt och att vi som
politiker försöker hitta vägar att göra verklighet av
dessa förväntningar istället för att vi ger valfläsk i
frågor som vi har svagare lokal kännedom om än de
som bor på respektive ort.

5. Samtliga svarsalternativ är med i vårat svar, men
som utgångspunkt ligger alltid c) eftersom vi alltid
måste ställa oss frågan som politiker: Ger det här
beslutet något mervärde för invånarna.
När det gäller a) så kan det efter förtjänat förtroende
från väljarna vara så att de förväntas att omdömet är
tillräckligt gott för att både förvalta och utveckla
efter eget huvud i vissa frågor, så länge man fortsatt
ställer sig tidigare fråga.
Och b) finns ju också med som en, när det kommer
till exempelvis värderingar, men inte lika tydligt

som på riksnivå, då den typen av övergripande frågeställningar inte är så vanliga lokalt.
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Kristdemokraterna

(Jan Wallgren)

1. Vi vill att Hasselfors fortsättningsvis ska vara en
trygg plats att växa upp på. Konkret vill verka för att
fritidsgård kommer till stånd i samverkan med
kommun och föreningar i Hasselfors.
2. Vi vill verka för att utbyggnad verkställs av Junibacken så att alla våra barn som behöver barnomsorg/pedagogisk omsorg får plats i ändamålsen-

liga lokaler och ytor utomhus som inbjuder till säker
och tillgänglig miljö för lek och lärande för alla
barn, oavsett förutsättningar.

3. Vi tre förtroendevalda har själva valt att flytta till
Hasselfors för att det är tryggt, naturnära och en fantastisk plats att bo på. Här är det nära till ortsbor och
till naturen. Det finns en god sammanhållning på
orten. Det vill vi bevara.

Viktigast för kommundelens utveckling är att jobben
blir kvar. Det betyder att företagen i Hasselfors ska
ha fortsatt goda förutsättningar, att det finns god
barnomsorg, och att föreningslivet utvecklas.

4. Hasselfors behöver vara fortsatt attraktivt att
framtidens jobb och företagande i Hasselfors.
flytta till och att bo kvar i.
3) Fortsatt goda förutsättningar för föreningslivet att
Därför behövs: 1) utvecklad barnomsorg,
utvecklas, inte minst ungas fritid.
2) Lära oss mer vilka förutsättningar som behövs för
5. Kommunpolitik är väldigt praktiskt inriktat och
har väldigt lite med nationell partipolitik att göra.
I KDs partiprogram står det att alla beslut ska fattas
så nära människorna som berörs som möjligt och
med allas bästa för ögonen.
En förtroendevald hos oss i Laxå är med i beslutsprocessen utifrån alla tre punkter i olika grad bero-

Moderaterna

ende vilken lösning som bedöms vara allas bästa.
Som förtroendevalda är vi grannar till dig i Hasselfors och vi är även yrkesverksamma i kommunen.
Det gör att vi får med oss en hel del frågeställningar,
förslag och utmaningar till det kommunpolitiska
arbetet.

(Ylva von Schéele)

1. —
2, 4. Skolan och tågstopp är nyckeln till Hasselfors
utveckling.

att få livspusslet att gå ihop, skall man inte behöva
hämta och lämna sina barn för långt från hemmet.
Den viktigaste frågan i Laxå kommun är att vi måste Skolskjutsarna måste koordineras barnens restider är
för långa.
ta ett helhetsgrepp i skolan dels vad gäller utbildning
men även lokaler. Det är trångt i förskolorna i Laxå Vi vill att en röst på Moderaterna skall vara för att vi
och Hasselfors. Det måste göras en långsiktig plan
står för ett tydligt ledarskap och ärlighet.
och framförallt sprida ut skolorna den centralisering
som pågått i många år utvecklar inte kommunen.
Skolorna skall finnas där man bor. Med tanke på
drivmedelspriserna och den egna tiden man har för
3. Bra skolor i kommunen leder till inflyttning.
5. C, vi jobbar med dialog.
HASSELBLADET
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Liberalerna

(Niklas Tapper)

1. Som ung i Hasselfors är det viktigt att man har en
fungerande kollektivtrafik, en mötesplats där man
kan umgås med vänner. Men även aktiviteter. Man
ska vilja växa upp i Hasselfors och vilja bo kvar.
2. Det har nog inte undgåtts att kommunen den senaste tiden har slagit ihop vissa verksamheter och gett
barnen en mindre yta att vara på per barn. Det är
viktigt att vi har fungerande verksamheter inom
kommunen som är anpassade efter behovet.

Samtliga verksamheter borde vara anpassade för
barn med funktionshinder inom en kommunal omsorg. Vi ska inte bidra till utanförskap utan ska helt
motverka det.

3. Jag har inte samma insyn som dom som idag är i
Kommunfullmäktige men min åsikt är att det är
viktigt att varje kommun, varje ort har det mest
grundläggande som en fungerande kollektivtrafik,

förskola, skola och ett samhällsutbud. Det är viktigt
att vi politiker/ kommun ser till att varje ort har ett
fungerande utbud för dom boende och även för att
göra det attraktivare att bosätta sig där.

4. (a) Förskolan bör byggas ut så förutsättningarna
blir bättre men givetvis även utvecklingen för både
barn och personal.
(b) Det är viktigt att vi kollar över möjligheten att

bygga ut dvs bygga nya bostäder för att göra
Hasselfors attraktivare.
(c) Något jag anser är att grön skötseln borde bli
bättre samt att dom kommunala ytorna förbättras.

5. (C) Om jag väljs in i KF så har jag fått ett mandat återspeglar invånarnas önskemål och för det poliutav väljarna och då är det ju oerhört viktigt att jag tiska arbetet och åtar mig det förtroendet jag har fått.

Socialdemokraterna

(Therese Magnusson)

1. Vi behöver ställa frågan till ungdomarna i Hasselfors, vad de vill.
2. Det har vi uppmärksammat vid verksamhetsbesök och har lyft på Barn och utbildningsnämnden.
Det är frågor som måste diskuteras, hur det löses
på bästa sätt. Viktigt är att barnomsorg finns kvar

och möjligheten till fritis finns.
Ev. utreda möjligheten att fritisbarn får gå kvar
på skolans fritis och får åka taxi hem senare på
dagen.

3. För oss är det viktigt att säkra de arbetstillfällen
som finns och marknadsföra säljbara tomter och den
fina naturen.
4.
• Fräscha upp torget för mer trivsel.
• Tillgänglighetsanpassa utegården vid Junibacken.
• Se över möjligheten att få till trygghetsboende i Hasselfors.
5. Jag representerar partiet Socialdemokraternas hållning i samråd med våra väljare.
HASSELBLADET
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Vänsterpartiet

(Clara Dahlen)

1. Vi vill att du som är ung i kommunen ska trivas
och må bra. Vi vill också att du under din uppväxt
ska få med dig trygghet, kunskaper och betyg som
gör att du kan skapa ett liv du trivs med.

- Vi vill hitta ett sätt att erbjuda hemskjutsning av de
ungdomar som stannar kvar i Laxå efter skolan för
att besöka den öppna fritidsverksamheten (gamla
allaktivitetshuset).
- Vi vill förbättra skolan i kommunen. Vårt mål är
Några saker som vi vill göra, som skulle kunna
hjälpa till för att du som är ung i Hasselfors ska tri- att alla elever som lämnar grundskolan ska kunna gå
den gymnasieutbildning de vill.
vas och må bra, är:
- Vi vill utveckla den anropsstyrda närtrafiken så att - Vi vill utveckla samarbetet med och stöttningen av
ideella krafter, till exempel föreningar, som ordnar
du kan åka kollektiv till och från Hasselfors.
aktiviteter och mötesplatser för kommunens unga.
2. Den dag det är pedagogiskt försvarbart ser vi
gärna en skola i Hasselfors, men än så länge är elevunderlaget för litet.
Vi vill att den pedagogiska omsorgen ska finnas
kvar i Hasselfors och vid behov byggas ut.

Att gården vid Junibacken ska vara anpassad så att
alla barn kan vara med i den dagliga leken är en
självklarhet och om det inte är så behöver det åtgärdas.

3. Det vi som politiker kan göra för att få fler att
vilja flytta till Hasselfors är att jobba för att hela
kommunen ska vara en plats där människor trivs
och vill bo. Vi behöver också ta ett särskilt ansvar
för att de mindre orterna och landsbygden runt omkring prioriteras och satsas på.
Vissa frågor som är särskilt viktiga för de mindre
orterna och landsbygden runt dem ligger hos region
och riksdag. Det är till exempel kollektivtrafiken,
fiber och telefoni. I regionen jobbar Vänsterpartiet
för att få till en fungerande kollektivtrafik i hela
länet, även utanför tätorterna. Fungerande fiber och
telefoni för alla är en viktig fråga där Vänsterpartiet
i riksdagen jobbar för att staten ska ta ansvar för att
hela landet ska få tillgång till fungerande fiber och
telefoni.

Det Laxå kommun kan göra för att stärka hela
kommunen är att aktivt samarbeta med boende,
föreningar, byalag och andra verksamheter.
Under de senaste mandatperioderna har detta gjorts
till viss del. Det är bra men det behöver göras mer.
För att utveckla hela kommunen vill vi att dialogen
med medborgarna utvecklas och det behöver bli mer
verkstad av de idéer och förslag som kommer fram.
Därför vill vi att kommunen börjar investera utanför
Laxå tätort. Vi vill att kommunen utbildar och stöttar föreningar och verksamheter i Laxå kommun
kring möjligheter att söka bidrag och stöd för olika
typer av projekt.
Vi vill också att kommunen tar ansvar för att
samordna och skapa nätverk mellan föreningar,
verksamheter och företag i kommunen

4. Det viktigast som kommunen behöver göra under Det är Hasselforsborna som bäst vet vad som behövs
nästa mandatperiod är att fortsätta att utveckla sam- för att orten ska må bra och utvecklas.
arbetet med de som bor i Hasselfors.
5. I olika situationer byggs beslutsunderlaget på
olika saker och därför svarar vi a, b och c.

municeras bygger därför beslutet till viss del på hur
de väljare som röstat på oss räknar med att vi ska
agera. I de situationerna är svaret framför allt a,
I många frågor har vi varit tydliga med vad vi tycker men även lite b och c.
och vill under lång tid. I de frågorna så byggs vårt
beslut på partiets hållning. Eftersom partiets hållning I större frågor där vi inte tydligt kommunicerat vad
varit tydlig under lång tid är det så de som valt att
vi tycker och vill eller om frågan är helt ny och det
lägga sin röst på oss räknar med att vi ska agera. I de utifrån partiets inriktning inte är självklart hur vi ska
situationerna är svaret alltså både a och c.
agera så pratar vi med och lyssnar på så många kommuninvånare som möjligt. Sedan beslutar vi utifrån
I frågor av mindre vikt där vi inte tydligt kommuni- en avvägning mellan partiets politiska ideologi och
cerat vad vi tycker och vill agerar vi efter eget om- vad Laxå kommuns invånare tycker. Då är svaret
döme, men med partiets hållning och inriktning som framför allt c, men även b.
vägledning. Eftersom partiets inriktning alltid komHASSELBLADET
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Söndagen den 11 september, kl.18.30

Samling vid Transtugan, Olstorp
Jonas Forsberg guidar och tar oss med för att se
när hundratals tranor flyger in till sina natthärbärgen.
Ta med fikakorg.
Info: Jonas 070 298 47 82

Välkomna!

Tryck:

Vi hoppas att den tidning du just har läst har varit innehållsrik och intressant.
Utan stöd från våra annonsörer hade den inte varit möjlig att få fram,
därför hoppas vi att du gynnar våra sponsorer vid Dina inköp.
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