
Tunnbrödbak och ridning när Projekt Kaxås visade de första färdiga husen

De första husen i Ekobyn Ladriket i Kaxås står nu på plats och under helgen arrangerades visning av husen och
omgivningarna.
Spekulanter och nyinflyttade bakade tunnbröd, besökte skola, förskola och företag och gjorde kortare utflykter
kring omgivningarna.
– Vi fastnade för naturen och människorna här, så det var inte något svårt beslut att ta, säger Linda Norén
som flyttade från Trollhättan till Kaxås förra helgen.

ANNONS

Under helgen arrangerades visningshelg av nya Ekobyn Ladriket i Kaxås. Spekulanter fick se de hus som nu står klara och Kaxås med
omgivningar tillsammans med gamla och nya Kaxåsbor.

– Vi hade en visningshelg även i fjol och det var väldigt uppskattat. Annars brukar vi ha visningar här under helgerna med enstaka
familjer och det är roligt när fler samlas under ett par dagar, säger Karin Bångman som är motor i Projekt Kaxås.

De som kom och spenderade helgen i Kaxås fick förutom bostäderna och Kaxås samhälle även se skidanläggningen i Almåsa där det
serverades välkomstfrukost med information om Projektet under lördagen.

– På grund av coronapandemin hade vi ett tak på tio inbjudna familjer och det har varit väldigt lyckat, konstaterar Karin Bångman.

Under söndagen arrangerades gårdsaktiviteter på Berglunda gård med bland annat traditionell tunnbrödsbakning i vedugn och
ponnyridning för de minsta i familjerna.
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Tre av husen är nu uppförda och ytterligare åtta ska stå färdiga till skolstart hösten 2021. Förutom ekobyn har flera familjer även
flyttat till befintliga hus och gårdar i och kring Kaxås det senaste året.

LÄS ÄVEN: Jennie och David slutade sina jobb, sålde villan i Skåne och flyttade till Kaxås: "Det känns bra att vi vågat ta det här
steget"

– För många handlar det om att komma ut på landsbygden och alla vill inte ha en nyckelfärdig nyproduktion, utan ett äldre befintligt
hus passar bättre. Det är roligt att vi lyckats hitta objekt som kan säljas även till de spekulanterna.

Linda Norén flyttade till Kaxås förra helgen. Hon och hennes familj bor nu tillfälligt i en av kommunens hyreslägenheter i väntan på
att huset ska bli klart.

– Ambitionen är att kunna flytta in i huset under nästa sommar. Fram tills dess får vi samsas om ytorna i lägenheten då vi är fem
personer på 60 kvadratmeter, säger hon med ett skratt.

Fördelarna med att vara på plats i Kaxås även om huset inte är klart överväger ändå nackdelarna som trångboddheten för med sig.

– Jag har ju sagt upp mig från arbetet utanför Trollhättan, där vi kommer ifrån, och jag tror att det blir enklare att skaffa en
sysselsättning om jag befinner mig här och kan träffa folk, säger hon.

Alvin Norén Jarske provade på att baka tunnbröd under visningshelgen i Kaxås.
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Karin Bångman, projektmotor för Ekobyn Ladriket, visade nyinflyttade Kaxåsbor och blivande spekulanter
de hus som hittills är uppförda inom projektet.
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LÄS ÄVEN: Projekt Kaxås har börjat ta emot nyinflyttade familjer: "De första byggloven är klara vilken dag som helst"

Det första besöket i Kaxås gjorde familjen under visningshelgen förra året.

– Vi ville hitta på något nytt eftersom vi upplevde att vi bara sprang runt i ett ekorrhjul. Jag trivdes väldigt bra på mitt förra arbete
och att säga upp mig från jobbet var det svåraste i allt det här.

Efter det första besöket för ett år sedan har familjen besökt Kaxås ytterligare ett par gånger.

– Vi fastnade för naturen och människorna här, så det var inte något svårt beslut att ta, säger Linda Norén.

Nu har även politiker i södra Sverige fått upp ögonen för Projekt Kaxås och i Stockholm är flera intresserade av hur man lockar folk
till glest bebyggda trakter.

LÄS ÄVEN: Glädje och framtidstro vid första spadtaget i projekt Kaxås – nyinflyttade barnfamiljen: "Det är fantastiskt här"

– Vi har en modell här som många vill lära sig av. Många vill bo i ett hus på landet men har inte förutsättningarna att göra verklighet
av planerna. Det är där vi kommer in och hittar lösningar för att göra det möjligt, säger Karin Bångman.

På Löparö, en timmes resa från Stockholm, har politiker varit i kontakt med Kaxåsgruppen för att ta del av deras koncept.

– Det är ett nytt perspektiv eftersom det kommer underifrån. Det är vi som bor i Kaxås som velat ha den här förändringen och
arbetat mot den, säger Karin Bångman.

Även tongångarna i byn har förändrats sedan projektet startade och visade sig framgångsrikt.

Nyinflyttade Linda Norén tillbringade helgen tillsammans med barnen Kevin, Ebba och Alvin Norén Jarske
på visningshelg i Kaxås medan sambon Martin åkte till Trollhättan för att ombesörja familjens
husförsäljning där.
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– Gemenskapen har ökat både i Kaxås och runtomkring. Alla vill göra någonting bra av det här och engagemanget från folk som bor
här är väldigt stort.

Håkan Luthman
hakan.luthman@mittmedia.se
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Karin Bångman, projektmotor för Ekobyn Ladriket i Kaxås.
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