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Nu ska barnfamiljer lockas till Kaxåsbygden –
miljardären Dan Olofsson har köpt mark till en planerad
ekoby
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Stängningen av Kaxås skola

På onsdagskvällen samlades massor av folk till ett informationsmöte om
Projekt Kaxås som är ett initiativ för att locka unga familjer till bygden.
– Det är fantastiskt och det känns väldigt uppmuntrande att se
engagemanget hos byborna. Vi ska gemensamt göra någonting bra av det
här, säger entreprenören Dan Olofsson som har sina rötter i Kaxåsbygden.

Under kvällen berättade Dan Olofsson om bakgrunden till Projekt Kaxås som vill locka barnfamiljer till
bygden: ”Jag började tänka till och såg att det underliggande problemet är att befolkningen här minskar
och har gjort det i många år och är det inget folk här så är det klart att man inte kan ha en skola”.
Bild: Karin Johansson

Projekt Kaxås är redan i full gång. Den här veckan lanserades en hemsida om
satsningen och i sociala medier uppmanas unga familjer att flytta till bygden. I

byarna kring Kaxås finns det lokala ambassadörer som kan svara på frågor och
stötta den som funderar på att bosätta sig i trakten. Under informationsmötet på
bygdegården berättade entreprenören Dan Olofsson hur det gick till när han
bestämde sig för att kliva in i projektet.
– Ska jag finnas med som en garant frågade jag mig själv och så svarade jag ja. Det
var inte så lång tid för överläggning då, sade han och skrattade till.
ÖP har tidigare berättat om Dan Olofssons engagemang för att försöka behålla
skolan i Kaxås och under den öppna frågestunden fick han svara på vad som
händer med Projekt Kaxås om skolan skulle läggas ner.
– Jag tror inte att Jämtland tar så dåliga beslut, så det kommer inte att hända. Men
skulle det mot all förmodan hända så får man väl se till att öppna en friskola
istället.

”Jag deﬁnierar mig själv som en fri bonde. Vill jag hjälpa en ung familj så gör jag det” sa Dan Olofsson
under sitt föredrag.
Bild: Karin Johansson

En annan del i projektet är att underlätta för nyinflyttade bybor som söker jobb,
berättar Dan Olofsson för ÖP.

– Kaxås ligger i en bra arbetsmarknadsregion, man kan bo här och jobba i
Östersund eller Åre. Men som ett komplement till det så kommer vi att se om vi
kan få hit mer företagare också.
Nyligen investerade Dan Olofsson i en del mark i Kaxås.
– Jag köpte den häromdagen och det möjliggör byggandet av 40 hus, sedan får vi
se hur många det blir. Dessutom har vi 10 befintliga hus som står tomma.
Under kvällen fick Kaxåsborna lyssna på en arkitekt som har gjort en skiss på hur
husen i två planerade ekobyar kan komma att se ut. Processen är lång och den har
precis inletts.
– Det krävs någon sort stadsplan först och det måste finnas ett intresse för att
köpa husen. Finns inget intresse så byggs det ingenting, men det tror vi. Hittar vi
en lösning med finansiering och allting så skriver vi ett avtal och bygger hus, säger
Dan Olofsson.
Hur avgör ni vem som får flytta in i de planerade husen? Vad räknas som en
ung familj?
– Vi har ingen exakt definition på det. Vi vill prioritera unga familjer som oftast
behöver kontantinsatser och så där. Vi gör en bedömning, den friheten har vi.
Men alla andra då? Är inte de viktiga för bygden?
– Jo, men för att vi ska vända befolkningstrenden så är det mest effektiva att få hit
unga familjer. Man kan få hit pensionärer men det ger inte samma växtkraft, de
har inga barn i skolan och så. Vi kan inte göra allt, men vi gör det här.
Här tillagar Fanny Hellhoff varmkorv från Änge charkuteri. Dan Olofsson ville bjuda på mat från lokala
producenter.
Bild: Karin Johansson

Får man fråga hur mycket pengar lägger du ner på det här?
– Nej, men jag gör det inte för att tjäna pengar. Det är klart att det kommer att
kosta en peng, men vi har inte gjort en kalkyl för det. Nu har vi sjösatt det här och
då får man ta ansvar för det och köra båten framåt.

Varför gör du det här?
– Därför att jag driver företag, men jag är rätt så road av sociala projekt också. Kan
jag få uppleva att utvecklingen i den här byn vänds så är det avkastning för mig att
få den upplevelsen, då gläds jag av att byborna gläds och det är anledningen.
När flyttar du själv till Kaxås?
– Jag har ett ställe några mil bort och är här åtta, nio gånger per år så att jag
behöver inte flytta hit för jag är här ändå.
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