
DIN VÄRD 
AKTUELLT FRÅN LAXÅHEM 

2021–2022

Mer än ett bibliotekSID 6



2

Hyresrätten behöver 
en rättvisereform

Bryter man ner undersökningen visar 
den att våra styrkor är kundservice, den 
upplevda tryggheten i bostaden och om-
rådet samt hur vi hanterar felanmälan. 
Naturligtvis ska vi jobba vidare med att 
bli ännu bättre på detta.
Det finns förstås även förbättringsmöjlig-
heter. Det mest konkreta är standarden 
på boendet på Mjölnaregatan i Finne-
rödja samt utemiljön i våra områden. 
Just detta ska också åtgärdas inom kort. 
Läs gärna mer om det ambitiösa renover-
ingsprojektet i Finnerödja på sidan 8-9.

Blickar vi framåt står Laxåhem, liksom 
många andra fastighetsägare med 
hyresfastigheter, inför stora ekonomiska 

utmaningar. Hyresrätten som modell får 
allt svårare att hävda sig när det inte går 
att kompensera ökade kostnader med 
höjda hyror.
Under 2020-21 gav förhandlingarna en 
hyreshöjning för Laxåhem på 1,95 pro-
cent. Under samma period ökade kost-
naderna för värme, vatten, el och avlopp 
med tre gånger så mycket. Så har det sett 
ut under flera år och glappet ökar.
Bostadspolitiken, inte minst villkoren 
för hyresrätten, har utretts mycket. Stort 
fokus har lagts på en friare hyressättning 
eller marknadshyror om man vill. Så 
sent som i slutet av mars presenterades 
ännu en utredning – ”Sänk tröskeln till 
en god bostad” – med förslag som ska 
underlätta för hushåll som har svårt att 
hitta en egen bostad på marknaden.
Det är lovvärt, men jag tror det behövs 
en större reform för att uppgradera 
hyresrättens status. Jag anser att hyres-
rätten – liksom de som äger sitt hus 
eller bostadsrätt – ska kunna utnyttja 
ROT-avdrag samt ränteavdrag. Då först 
får hyresrätten samma ekonomiska 
förutsättningar som övriga boenden.
Detta driver vi i Sveriges Allmännytta, 
där jag är medlem i vd-rådet, och även 
Fastighetsägarna är av samma åsikt. Det 
vore önskvärt om även Hyresgästförenin-
gen, som är en stark organisation med 
duktiga förhandlare, gjorde gemensam 
sak med oss för att få en nödvändig 
bostadspolitisk reform på plats.

Till sist vill jag önska alla hyresgäster en 
riktigt skön sommar!

Mattias Looström
Vd Laxåhem

Efter drygt två år kan vi äntligen lämna 
den akuta pandemin bakom oss. Vi har 
alla, mer eller mindre hårt, drabbats av 
coronaviruset. 
Nu går vi vidare, många erfarenheter 
rikare. Och det är inte bara negativt. 
Pandemin har skyndat på den digitala 
utvecklingen. Av nödvändighet har 
möten och nätverksträffar varit digitala. 
Allt fler har på kort tid lärt sig använda 
den nya tekniken, samtidigt har de digi-
tala verktygen utvecklats och förfinats.
Laxåhem är inget undantag. Våra 
hyresgäster kan numera signera hyres-
kontrakt digitalt, vilket även spar tid och 
är bekvämare för många. Under vintern 
kommer vi även börja arbetet med att 
uppgradera vårt fastighetssystem, vilken 
ger förbättringar även för hemsidan. 
Förutom en mer lättillgänglig och infor-
mativ webb, kommer vi även att lansera 
Mina Sidor. Det är ett lösenordsskyddat 
”rum” på webben där varje hyresgäst 
(eller blivande hyresgäst) kan logga in 
och göra sina ärenden. Det kan vara allt 
från att göra en fel-anmälan eller söka 
lediga lägenheter till att kolla sina poäng 
i bostadskön.

Just pandemin var ett litet orosmoln 
inför den senaste NKI-undersökningen. 
På grund av restriktionerna tvingades vi, 
som alla andra hyresvärdar, att begränsa 
tillgängligheten och skjuta upp repara-
tioner som inte var absolut nödvändiga.
Sådant kan leda till missnöje, men våra 
hyresgäster har lyckligtvis både kunskap 
och förståelse. Vårt redan höga NKI-
betyg från den förra undersökningen 
– 71 på en 100-gradig skala – ökade 
faktiskt till 72. Det gör oss mycket 
glada. Och tack alla som svarade på 
enkäten och hjälper oss att bli en ännu 
bättre värd!

Mattias Looström
Vd, Laxåhem
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Välkommen till oss!

Kontoret är öppet för besök 
måndagar kl. 13.00-18.00.

Övriga tider tar vi emot bokade besök. 
Du kan nå oss för att boka besök 
enklast genom att ringa eller maila 
den person som du söker via vår 
hemsida eller telefon 0584-47 35 00. 

Våra telefontider för Bostadssökande 
och Felanmälan gäller som vanligt.

Felanmälan

Felanmälan /kontorstid på telefon
0584-47 35 11.

Felanmälan på vår hemsida
www.laxahem.se

Utanför kontorstid och i akuta fall 
kan man ringa vår fastighets- och 
störningsjour på telefon
0584-101 13,
som hanteras av SOS Alarm.

NOTISER

Nya lägenheter 
på Linnéagatan 2
Förvandlingen av det gamla vandrar-
hemmet på Linnéagatan är nu färdig. 
I två etapper har tolv lägenheter – 
ettor, tvåor och treor – skapats med 
modern standard. Under sommaren 
2022 fortsätter det sista arbetet med 
balkongerna på Linnéagatan 4 A och 
B renoveras.

... och nya postfack
Hyresgästerna på Linnéagatan 2A och B 
kommer i fortsättningen inte att få sin 
post genom brevinkastet. Istället har det 
byggs postfack i entrén. Samma lösning 
kommer även hyresgästerna på Postgatan 
16 att få.

Ny fasad och nytt tak
Renoveringen på von Boijgatan fortsät-
ter. Förra året genomfördes en fasadre-
novering på von Boijgatan 12, då putsen 
lagades och färgades. Dessutom byttes 
takpapp och tegel på taket. I år kom-
mer samma arbete att utföras på von 
Boijgatan 10.

Annorlunda boende 
med möjligheter
Laxåhem testar en ny form av boende 
när en lokal i källarplan på Casselgatan 
1 byggs om till en lägenhet med egen 
ingång och uteplats. Den stora tvåan på 
nära 70 kvadratmeter har rikligt med 
ljusinsläpp från fönster i tre väderstreck. 
Ombyggnaden kan ske kostnadseffektivt 
tack vare att vatten, avlopp, el och avlopp 
redan finns på plats i fastigheten.
Om försöket slår väl ut kan Laxåhem gå 
vidare med fler lägenheter i källarplan.

Skyddsrummen
är kontrollerade
Kriget i Ukraina har aktualiserat frågan 

om skyddsrum: var de finns, hur de är 
utrustade och hur tillgängliga de är. För 
skyddsrum gäller att de ska kunna göras 
tillgängliga för allmänheten inom 48 
timmar.
Laxåhem har därför gjort en inventering 
av skyddsrummen.
– MSB, Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, besiktigade flertalet av 
våra skyddsrum 2006 och då var allt i 
sin ordning. Nu har vi kontrollerat bland 
annat lås och att utrustningen stämmer 
med inventarielistorna, säger Mattias 
Looström, vd på Laxåhem.
Vill du veta mer om skyddsrum och hur 
du själv kan förbereda dig inför en kris, 
gå in på www.msb.se

Information om öppettider finner du: www.laxahem.se
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ÅRET SOM GICK

Bättre NKI trots pandemin
Trots pandemin ökar hyresgästernas nöjdhet med Laxåhem.
Det visar den senaste NKI-undersökningen.
– Vi är mycket glada och ska givetvis fortsätta jobba med förbättringar, säger vd Mattias Looström.

har smidiga rutiner vid inflyttning, har 
medarbetare med hög servicenivå och 
dessutom upplever hyresgästerna trygg-
het i fastigheten och bostadsområdet.
Det viktigaste i undersökningen är dock 
områden där Laxåhem har förbättrings-
potential.
– Det tar vi fasta på. Redan i höst har vi 
för avsikt att komma igång med upp-
rustningen av bostäderna på Mjölnare-
gatan i Finnerödja. Dessutom har vi 
inplanerade förbättringar av utemiljön i 
både Finnerödja och Hasselfors.

Ny hemsida
Det fanns även önskemål om bättre 
information om aktuella saker kring 
boendet.
– Under vinter kommer vi att kom-
plettera vår hemsida. Den ska bli både 
mer lättillgänglig och mer informativ. 

Dessutom skapar vi ”Mina Sidor” där 
hyresgästen kan göra olika ärenden, 
bland annat felanmälan, säger Mattias 
Looström.
Det finns även förbättringar att göra vad 
gäller städning i allmänna utrymmen 
och hur tvättstugorna sköts, men överlag 
är hyresgästerna nöjda med Laxåhem. 
Det märks inte minst på frågan ”Hur 
nöjd är du med Laxåhem som hyres-
värd totalt sett?”. På den frågan gav 75 
procent ett högt betyg. Ännu fler, 84 
procent, gav högsta betyg till personalens 
bemötande och servicenivå.
Laxåhem gör NKI-mätning vartannat 
år, vilket betyder att nästa undersökning 
sker våren 2023. 

Utifrån ett frågebatteri till hyresgästerna 
skapar undersökningsföretaget Origo ett 
NKI, ett nöjd kund-index. Ett NKI på 
70 eller mer anses vara mycket bra.
Den förra undersökningen gav ett NKI 
på 71 och vid den senaste undersöknin-
gen ökade det till 72.
– Det är lite, men ändå en ökning. Vi 
hade befarat att pandemin, där restrik-
tionerna påverkade kontorets öppethål-
lande och servicen vi kunde ge, skulle 
påverka NKI negativt. Alla medarbetare 
har ansträngt sig för att fortsatta hålla en 
hög service och jag är glad att hyres-
gästerna uppskattar det, säger Mattias 
Looström.

Flera styrkor
Bryter man ner NKI-undersökningen 
blir Laxåhems styrkor tydliga. Företaget 
är duktigt på att hantera felanmälan, 
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AV HUNDRALAPPEN GÅR:

ÅRET SOM GICK
Spara energi och gör klimatet en tjänst

Vår energiförbrukning har en direkt påverkan på klimatet och 
miljön. I det lilla kan även du som hyresgäst göra en insats. Här 
är tio enkla tips från Inger Eriksson, marknads- och uthyrnings-
ansvarig på Laxåhem, för ett ännu grönare boende hos oss. 

1. Stoppa droppande kranar.
En droppande kran kan dagligen dra 
lika mycket energi som en dusch – och 
till ingen nytta alls. Gör en felanmälan 
och få det fixat.

2. Stoppa läckande toaletter. 
Läckande toaletter är en stor miljöbov. 
Under en dag kan över 1 000 liter för-
svinna i onödan. Gör en felanmälan så 
snabbt du kan.

3. Byt till energismart belysning.
Har du gamla glödlampor kvar, är det 
smart att byta till lågenergilampor eller 
LED-belysning.

4. Tvätta smartare.
Fyll alltid maskinen när du tvättar. 
Och centrifugera ordentligt, då luft-
torkar tvätten snabbare och det förkortar 
torktiden om du väljer torktumlare. Ofta 
går det även att använda tvättmaskinens 
energiprogram, vilket också spar energi.

5. Handdiska inte under rinnande 
vatten.
Använd balja eller diskpropp när du 
handdiskar. Under rinnande vatten går 
det mycket varmvatten till spillo.

6. Stäng av elen ordentligt.
I standby-läge fortsätter dina apparater 
– som datorer, tv, dvd och spelkonsoler 
– att dra energi. Skaffa en grenkontakt 
med strömbrytare och stäng av allt med 
ett tryck när de inte används.

7. Släck lyset.
Ta som en vana att släcka lyset i de rum 
där ingen befinner sig.

8. Vädra energisnart.
Vädra genom att skapa tvärdrag några 
minuter, istället för att ha ett fönster på 
glänt i flera timmar. Då byts luften, utan 
att rummet kyls ner.

9. Sätt på kastrullocket.
Använd kastrullock när du kokar något, 
då kokar det upp fortare. Och det räcker 
med lite vatten i botten på kastrullen 
när du kokar ägg, potatis och grönsaker. 
Maten blir kokt av ångan.

10. Duscha snabbt och effektivt
En kort dusch på fem minuter istället för 
en kvart minskar årsförbrukningen för 
varmvatten. Använd en duschtimer om 
du vill hålla koll.
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HYRESGÄST

En mötesplats med 
något för alla

förskolans utbyggnad, har behovet av 
sagostunder minskat. Å andra sidan har 
trycket ökat på kurslitteratur för stude-
rande liksom för ljudböcker i både digital 
och fysisk form.
– Dessutom ingår Laxå kommun sedan 
2019 i det finska förvaltningsområdet, 
vilket ger den sverigefinska minoriteten 
är del rättigheter. Det betyder att vi har 
mer finsk litteratur och fler kultureven-
emang på finska.

Pustar ut
Laxå bibliotek har något för de flesta. 
Böcker, naturligtvis, i alla dess former. 
Men det är också platsen för allt från 
sagostunder och pysseldagar till föreläs-
ningar och utställningar. Plantbytar-
dagarna på våren är en given succé.
I bottenplanet finns dessutom Konst-
hallen. En hårt arbetande projektgrupp 
– där Ewa ingick – pustar våren 2022 ut 
efter en storartad framgång med utställ-
ningen om sjömannen och konstnären 
Bror Anders Wikström, Laxåsonen som 
blev tongivande kreatör i Mardi Gras-
karnevalen i New Orleans.
– Det var väldigt roligt. Och väldigt 
jobbigt. Strax efteråt tänkte jag: ”det 

Året var 1858 när det första folkbiblio-
teket öppnade i Laxå, men det finns 
ett annat märkesår för biblioteket. Det 
är 1970 när biblioteket flyttade från 
von Boijområdet till Postgatan 13 där 
tidigare Domus låg. Det är också den 
nuvarande adressen och biblioteket är 
därmed en av Laxåhems mest långvariga 
hyresgäst.
– Flytten till Postgatan blev ett enormt 
lyft, det dubblade utlåningen i ett enda 
slag, säger Ewa Palmdal som jobbat på 
biblioteket sedan 1988.
Sedan 1970 har det naturligtvis hänt 
mycket. Även om ett bibliotek förvarar 
och försvarar ett tryckt kulturarv, 
förändras verksamheten ständigt. Med 

här gör vi aldrig om!”, skrattar Ewa och 
berättar i nästa sekund om nästa lokala 
utställning.
– I år firar Laxå motorklubb 75-årsjubi-
leum och klubbens utställning ska visas 
i Konsthallen med invigning i slutet av 
augusti.

Lokalhistorisk källa
På tal om jubileer, så är biblioteket en 
rik källa att ösa ur för lokalhistoriskt in-
tresserade. Under många år var Gunnar 
Piscator Örebro-Kurirens lokalredaktör i 
Laxå. Hans klippböcker finns att blädd-
ra och läsa i på biblioteket.
– Efter hans bortgång har kommunen 
fortsatt att fylla på i klippböckerna, så vi 
har alla viktiga lokala nyhetsklipp från 
1925 till dags dato.
Framtiden då? Laxå bibliotek, med sina 
sju medarbetare och ansvar även för tre 
skolbibliotek, är inställda på fortsatta 
förändringar.
– Inte vad gäller anslag, politikerna i 
Laxå är måna om biblioteken. Men vårt 
uppdrag som kostnadsfri, neutral och 
demokratisk folkbildare blir allt viktig-
are i en digitaliserad värld som ibland är 
svår att hänga med i.

Cecilia och Johnathan trivs i biblioteket.

Ett bibliotek är – i strikt betydelse – en samling böcker eller själva lokalen där böckerna finns.
I verkligheten är det så mycket mer: en mötesplats, ett samhällsnav, en demokratibärare, en 
förmedlare av säker information i osäkra tider, en oas av tryckt media i ett allt mer digitaliserat 
landskap...
– Vi har cirka 30 000 böcker, men det är långt ifrån allt vi erbjuder, säger Ewa Palmdal, 
föreståndare på biblioteket i Laxå.
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mer ifrån de vuxna och 
plötsligt är de ensamma mitt i kriget.
En angelägen och spännande bok som 
kan läsas av alla från cirka nio år.

Vuxna

Sommaren är för 
många en tid av 
avkoppling och då 
passar det bra att 
läsa en bok. En 
bok kan man läsa 
hemma, på stranden 

eller i husvagnen och man kan läsa både 
med ögonen och öronen.
Många tycker om att koppla av med en 
deckare och denna sommar kommer 
Mari Jungstedt med en ny deckare, An-
dra sidan månen. Här möter vi återigen 
läraren Lisa Hagel som tillsammans med 
den spanska polisen Correa försöker lösa 
ett mordfall som skett på Höga kusten. 
En mysdeckare med mycket humor 
signerad Christina Olséni och Micke 
Hansen släpps också i sommar. Sommar-
festen heter den och handlar om ett 
mord som sker på en stor fest i en lyx-
villa vid stranden och över 200 gäster 
hamnar på listan över misstänkta.
Lena Philipsson släpper sina memoarer i 
början på sommaren och likaså gör Anis 
Don Demina.
Vill du lyssna på en bok, har biblioteket 
ett bra urval av ljudböcker och om du 
skaffar appen Biblio, så kan du gratis 
ladda ner och lyssna på (eller läsa) 
e-böcker på din mobil, surfplatta eller 
dator. 

HYRESGÄST

Vad gör du på biblioteket?

Keijo Johansson, Laxå:
”Jag är här snudd på 
varje dag. Mest för 
att läsa dagstidnin-
garna. Dagens Ny-
heter är min favorit, 
men sedan läser 
jag även Expressen, 
Mariestads-Tidnin-
gen och Karlskoga 
Tidning. Man vill 
ju hänga med.”

Mauri Somero, Laxå:
”Jag läser Nerikes 
Allehanda och 
Karlskoga Tidning. 
Och så brukar 
jag titta i Ruotsin 
Suomalainen som 
kommer en gång i 
veckan.”

Carina Nyman, Hasselfors:
”Jag är här på 
lunchen för att 
hämta upp en bok 
som jag beställt, 
”Livstycken” av 
Anna Wahlgren. 
Jag är vän med 
henne på Facebook 
och blev intresserad 
av boken.”

Barn

”Larson flyttar hemifrån”
Av Stefan Casta och 
Anna Lagerström
Hönorna har fått 
nog av Larsons 
kuckelikuande på 
morgonen. De vill 
ha lugn och ro och 

bestämmer sig för att sparka ut honom. 
Larson tar sitt pick och pack och flyttar. 
Hönorna firar med mellolåtar och pop-
corn. Men efter ett tag börjar hönorna 
tycka att det är tomt. Kan de kanske 
hitta Larsson och få honom att komma 
tillbaka?
Du kan läsa mer om Larson i boken 
Larson har en dålig dag. 
Boken passar bäst för barn 3-7 år.

FAKTA BIBLIOTEK

Biblioteken i nordsyriska Ugarit, från cirka 1 200 f.Kr, anses vara världens första 

bibliotek. Det innehöll diplomatiska arkiv och litterära verk på lertavlor.

Ett av historiens mest kända bibliotek är det i Alexandria under antiken. Det innehöll 

cirka en halv miljon papyrusrullar. Det förstördes tiden kring Kristi födelse, oklart hur.

I Sverige finns det cirka 2 200 bibliotek, skolbiblioteken inräknade. De har årligen 

drygt 80 miljoner besök.

Sveriges största bibliotek är Stockholms stadsbibliotek eller Asplunds bibliotek. 

Det har cirka 410 000 böcker och besöks dagligen av ungefär 3 000 personer.

Världens största bibliotek är British Library, Storbritanniens nationalbibliotek. 

Bibliotekets samlingar omfattar bland annat omkring 14 miljoner böcker.

Lästips i sommar
Sommarlovet och semester 

väntar runt hörnet. Vi bad Ewa 
Palmdal bjuda på några lästips, 
för unga och vuxna, när tiden 

räcker till lite bättre.

Ungdomar

”Vi var vargar”
Katarina Nannestad

Familjen Wolf 
tvingas fly när ryska 
trupperna tar sig in i 
Tyskland under slu-
tet av andra världs-
kriget. Farmor, 
farfar, mamma, 

Liesl, Otto och Mia, det är de som är 
familjen nu sen de fick brevet om att 
pappa är förlorad i strid. Vägen är hård 
och full av umbäranden för familjen 
liksom för alla andra som flyr för sina liv. 
Så händer det otänkbara, barnen kom-
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OMBYGGNAD

Stor upprustning
på Mjölnaregatan
De 27 radhuslägenheterna på Mjölnaregatan i Finnerödja planeras 
att få ett ordentligt standardlyft.
Ny uppvärmning ska i framtiden minska energiförbrukningen med 
två tredjedelar. Samtidigt ska lägenheterna moderniseras till 
dagens standard och framtida behov.
– Det blir ett fint lyft för hyresgästerna, säger Olof Nilsson, 
teknisk förvaltare på Laxåhem.

behövas spetsvärme på vintern från olja, 
vilket innebär en helt fossilfri upp-
värmning.
• Ny ventilation med värmeåtervinning 
minskar energibehovet.
• Invändigt kommer lägenheterna att 
rustas upp, inklusive vitvaror, till dagens 
standard och framtida krav. Nivåskill-
nader i golv tas bort och toaletterna 
anpassas för att matcha tillgänglighets-
krav.

Solpaneler?
– Dessutom finns det möjlighet att 
komplettera med solpaneler på taket, 
för att ytterligare minska energibehovet. 
Det finns dock inte med i den nuvarande 
kalkylen, säger Olof Nilsson.
Planen är att renoveringsarbetet ska 
komma igång under hösten och att de 
ska ske etappvis med en huskropp i 
taget. Det omfattande arbetet kommer 
att kräva att hyresgästerna evakueras 
under en period.

Radhuslägenheterna på Mjölnaregatan 
byggdes på 60-talet och har i många år 
varit ett attraktivt boende i Finnerödja. 
Med åren har dock bristerna i dåtidens 
byggstandard blivit allt mer uppenbara, 
framför allt isolering och uppvärmning. 
Det som Laxåhem planerar är en ”total 
makeover” för att kunna möta dagens 
standard och även framtida hyresgästers 
behov.

Stora förändringar
• Fasad byts ut och samtidigt förbättras 
isoleringen. Även vindarna ska isoleras. 
För ny fasad planeras panel, som tillver-
kas av återvunnet material och är i det 
närmaste underhållsfritt.
• Nya energieffektiva fönster sätts in, 
som även har bättre ljudisolering
• De små radiatorerna byts mot större 
och mer effektiva.
• Pelletsbrännaren skrotas och ersätts 
med bergvärme med understöd av el. 
Det betyder att det inte kommer att 

– Det kommer att ske i dialog med 
hyresgästerna, för att skapa minsta 
möjliga besvär för de boende, säger vd 
Mattias Looström.

Fakta 

Byggår: 1968-1971 

Antal lägenheter: 27 stycken 

1 rum och kök
2 rum och kök
3 rum och kök
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LOKALHYRESGÄST

Efter Finnerödja 8:9-10, Finnerödja
Idéskiss vy entréfasad
ArkHus 21.06.14

Finnerödja 8:9-10, Finnerödja
Idéskiss ombyggnad situationsplan
Skala 1:400 (A3) ArkHus 21.06.14

Före
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PERSONAL

Cuong Bui, som nu bildat par med Dep 
Le, kontaktade Laxåhem och sedan 
gick det fort. Redan i oktober kunde 
Thai Hao öppna i den nya uppfräschade 
lokalen på Järnvägsgatan 7.
– Här har vi plats för 50 sittande gäster, 
mer än dubbelt så många jämfört med 
det gamla stället. Än har inga lunch-
gäster behövt vända i dörren skrattar 
Cuong.
Dessutom, sommartid får nästan lika 
många sittande gäster plats på utomhus-
serveringen med kvällssol som vätter mot 
kommunhuset och järnvägsstationen.
– Det har blivit jättebra, även om det var 
lite jobbigt under den värsta pandemin. 
Då sålde vi nästan bara hämtmat. Vi är 
väldigt tacksamma mot Laxåhem, som 
ordnade allt så bra, säger Cuong.

LOKALHYRESGÄST

”Friskt vågar, hälften vunnet”, 
heter det.
Restaurang Thai Hao i Laxå vå-
gade – mitt under pandemin – 
satsa på en ny och större lokal.
– Det var tufft i början, men nu 
har vi fördubblat omsättningen 
säger Cuong Bui som tillsam-
mans med ägaren Dep Le driver 
Thai Hao.

Dep Le och Cuong Bui är sambos sedan 
ett par år tillbaka. Båda är ursprungligen 
från södra Vietnam och Cuong kom 
till Sverige redan 1991. Dep Le kom till 
Sverige 2009 och jobbade då på thaires-
tauranger i både Jönköping och Örebro.
För fem år sedan fick hon tips om att 
det var en thairestaurang till salu i 
Laxå. Dep Le, som drömt om en egen 
restaurang, slog till och köpte stället på 
Järnvägsgatan. Hon döpte snabbt om 
restaurangen efter sin son, Hao, och 
började utveckla sitt matkoncept med 
thaimat med en liten touch av Vietnam.

Trångt om plats
Det gick bra, nästan för bra. Gästerna 
som köpte sin lunchlådor var inget prob-
lem, däremot var det nästan alltid trångt 
för de sittande lunchgästerna. För ett år 
sedan blev en större lokal på Järnvägs-
gatan ledig sedan en matvaruaffär lagt 
ner.

Flytten blev ett 
lyft för Tai Hao

Utökad meny
Olof Nilsson, teknisk förvaltare på 
Laxåhem, tar gärna emot beröm och är 
lika generös tillbaka.
– Det var relativt enkelt att flytta köket 
från det andra stället. Det stora som vi 
gjorde var att fixa köksventilation och 
ljudisolera taket. Det mesta av inrednin-
gen, som blev riktigt bra, har Dep och 
Cuong gjort själva.
Nu ska de bara bygga vidare på den suc-
céartade inledningen. Den traditionella 
thaimenyn är utökad med sushi för den 
som önskar. Cuong är beredd att gå 
ännu längre.
– Raggmunk med fläsk är riktigt gott, 
kanske ska vi börja med det också på 
tisdagar, säger han med ett skratt.
Eftersom de har öppet även på kvällar, 
blir det mycket jobb för Dep och Cuong 
som ensamma sköter restaurangen. 
Semester? Cuong skrattar till igen.
– Haha, semester har jag på onsdag 
eftermiddagar. Vi har stängt på onsdag 
kväll nämligen.
Fast visst hägrar en lite längre semester, 
men det blir först 2023.
– I januari nästa år ska vi har stängt tre 
veckor och åka till Vietnam och hälsa på 
släkten.
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Per Gustafsson: Ny förvaltningschef

”Jag kände en 
längtan att göra 
samhällsnytta”
Lärare, chef på Lekebergs kommun, kyrkogårdschef – 
och nu förvaltningschef på Laxåhem.
Per Gustafsson tvekar inte skaffa sig nya erfarenheter.
– Jag kände en längtan efter att jobba direkt med 
något som gör samhällsnytta, därför sökte jag mig till 
Laxåhem.

intresserade mig, även om 
begravningsverksamheten var 
huvuduppdraget.
Sedan mitten av april basar 
han över betydligt färre med-
arbetare – ett knappt 15-tal 
på Laxåhem samt gatu- och 
parkavdelningen – men Per 
Gustafsson känner att han 
kommit rätt.
– Jag längtade efter att tydligt jobba med 
något samhällsnyttigt och på en mindre 
ort.
Exakt, vad han ska göra som förvaltnings-
chef, är ännu för tidigt att säga. Först 
vill Per Gustafsson lära känna Laxåhem, 
medarbetarna och bygden.
– Det kommer att klarna när jag och 
Mattias (vd Mattias Looström) haft tid 
att prata ihop oss. Men jag utgår från att 
det finns utvecklingspotential och att jag 
kan göra nytta.
Vad det än är, så kommer han som chef 
att gå varsamt och metodiskt fram. Det 
framgår när han ska beskriva sig själv.
– Som person är jag ganska lugn och 
stabil. Jag förhastar mig inte och är en 
god organisatör  

PERSONAL

Det fanns ytterligare en anledning, visar 
det sig.
– Dessutom lockade det att jobba på en 
mindre ort, där jag får jobba lite bredare 
och med ett helhetsgrepp.
Förklaringen är uppväxten i Fjugesta, 
där Per Gustafsson även jobbat större 
delen av sitt vuxna liv. Efter studierna på 
Karolinska gymnasiet i Örebro, utbil-
dade han sig till lärare med specialiser-
ing på samhällskunskap och idrott.
– Mina två favoritämnen och i nio år var 
jag lärare på Lekebergsskolan. Men då 
kände jag mig trött som lärare och ville 
komma vidare.
Istället fick han jobbet som chef för 
arbetsmarknadsenheten på Lekebergs 
kommun. Ett uppdrag som växte när 
integrationsenheten kopplades ihop med 
verksamheten.
– Det var mycket intressant och en vik-
tig verksamhet. Men efter nio år kände 
jag att jag ville vidare, testa något annat.
Han sökte och fick jobbet som kyrko-
gårdschef i Örebro pastorat. Ett tungt 
uppdrag. Tolv kyrkogårdar och ett 40-
tal medarbetare, som med ferieanställda 
växte till ett 90-tal personer på som-
maren.
– Som kyrkogårdschef kom jag även 
i kontakt med fastighetsfrågor. Det 

FAKTA

Namn: Per Gustafsson.

Ålder: 47 år.

Familj: Sambon Anna och två barn, Vera, 

11 år, och Ivar, 12 år.

Bor: Ett hus i Lanna utanför Örebro.

Fritidsintressen: ”Jag gillar idrott, särskilt 

fotboll. Har själv spelat på lägre nivå i 

Tångeds IF i division fyra. Sedan gillar jag 

även fiske och att jobba i trädgården.”

Semesterplaner: ”De senaste åren har vi 

hyrt stuga på Västkusten, men i år blir det 

nog något annat. Oklart vad, Anna tycker 

Gotland och jag är sugen på Småland. Vi 

får se.”



Besöksadress: Casselgatan 6, Laxå
Postadress: AB Laxåhem, Box 40, 695 21 Laxå

Telefon : 0584-47 35 00
E-post: epost@laxahem.se

www.laxahem.se

 Spar energi 
och gör klimatet 

en tjänst.


