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Företagare siktar på nya arbeten i Offerdal – Dan: ”50-100 jobb inom 5 år är målsättningen”
”Projekt Kaxås” sväller, från inflyttning till att också skapa arbeten.
På måndagskvällen drog ”Uppstart Kaxås” igång där företagare i samverkan siktar på nya arbetstillfällen.

Framför Projekt Kaxås kontor längst fram Dan Olofsson. Bakom honom Uppstart Kaxås vd Staffan Andersson
från Helsingborg och Dan Magnusson från Malmö som efterträdde Dan Olofsson som styrelseordförande för
stiftelsen Uppstart Malmö som har Staffan Andersson som vd. Bakom dem lokala företagare från Offerdal som
ingår i nätverket och projektet Uppstart Kaxås.
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– 50-100 jobb inom 5 år är målsättningen, säger storföretagaren Dan Olofsson från Malmö som sedan barnsben sett Kaxås som sin hembygd.
– Vi tog ett gemensamt beslut under middagen uppe på fjället.
Det var under måltiden i hans fritidshus i Storgärdesrun som han och 15 andra, varav 10 lokala företagare, enade sig om att aktivt verka för ökad
sysselsättning i Offerdalsbygden.

”Det ﬁnns mycket kunskap i det här nätverket. Det är alltid bra med bollplank”, säger VVS-företagaren Jenni
Andersson.
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En av företagarna är Jenni Andersson från Oxböle norr om Kaxås. För tio år sedan fick fjällen och naturen henne och maken Martin Andersson att
flytta från Kläggeröd i Skåne till Offerdal.
De startade VVS-företaget Jemtvatten och värme som med dem själva har sju heltidsanställda.

– Tanken är att vi ska växa lite till, säger Jenni Andersson.
– Det är alltid bra med nätverk och bollplank.

Dan Olofssons föräldrar Anna-Greta och Bror kom båda från Kaxås. Sedan de ﬂyttat till Malmö byggde de 1955
ett fritidshus i Kaxås där Dan och hans fyra syskon var varje sommar. De har nu alla egna fritidshus i Kaxås med
omnejd, liksom deras barn.
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Men hon framhåller att en nyanställning medför stora kostnader. Det är inte bara inskolningen i jobbet, det krävs också ytterligare en fullt utrustad
servicebil där enbart verktygen går på sexsiffriga belopp.
Projekt Kaxås har under sommaren fått något av en flygande start och tecknat avtal med två barnfamiljer om att köpa äldre hus som frigjorts för
försäljning.

Staffan Andersson från Helsingborg är tillträdande vd för stiftelsen Uppstart Kaxås
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Dan Olofsson framhåller att skolan i Kaxås därmed kommer att öka från 32 till 38 elever. Till det kommer de barn som i höst flyttas dit från Hovs
skola i Alsen.
Han pekar på att det finns ytterligare ett tiotal hus som väntar på nya ägare.
Samtidigt närmar sig ekobyn ”Ladriket” en byggstart.
I den trädavverkade Kaxbacken ned mot centrala byn är tanken att det ska byggas 42 stycken tvåvåningshus på vardera 140 kvadratmeter, som
barnfamiljer ska få köpa.

Här i backen ska villaområdet ”Ladriket” ligga. De planerade husen ska byggas i samma stil, utseendemässigt
inspirerade av lador.
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Dan Olofsson talar om ett pris på mellan 2,4 och 3,3 miljoner inklusive moms för de hus som enligt planerna ska uppföras av olika lokala
byggföretag, och att hans koncern Danir AB med dotteföretaget Danir Fastigheter AB garanterar att det inte blir dyrare än vad som avtalats med
köparna.
– Vi väntar på besked hur många hus vi får bygga, säger Dan Olofsson och hänvisar till Krokoms kommun och dess bygg- och miljönämnd.
Den nya detaljplanen måste bland annat ta hänsyn till hur mycket ytterligare avloppsmängder som reningsverket i Kaxås klarar.
Därefter ska det ansökas om bygglov för husen i olika faluröda nyanser.
Förhoppningen inom Projekt Kaxås är att de första sex husen ska stå klara och vara fyllda av inflyttare under nästa år, och att resten ska vara
klara under 2021.
Ingmar Reslegård
ingmar.reslegard@mittmedia.se

