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Till Tiveds Utvecklingsgrupp om ny bygdeplan 
Här är några tankar och konkreta förslag om hur Sannerud borde kunna vidareutvecklas både som 

tätort för åretruntboende i Laxå kommun och som ett nav för besöksnäringen i den här delen av 

Tiveden.  

1. Kollektivtrafik 
Sannerud bör knytas närmare centralorten Laxå med daglig kollektivtrafik till Resecentrum för att det 

ska vara möjligt att pendla utan att vara beroende av bil. Det är kanske möjligt att samordna det med 

skolbusstrafiken och viss färdtjänst eller flexbusstrafik. 

Sommartid borde det utgå bussar regelbundet från t ex Skolbyggnaden till nationalparken, Vitsand 

och Tivedstorp för att minska biltrafiken och minska behovet av större parkeringsplatser på de mest 

besökta platserna. 

2. Arbetsplatser 
Som komplement till befintliga verksamheter och arbetsplatser i Tiveds socken, kan utvecklingen av 

det gamla konceptet med distansarbete innebär en stor möjlighet för Tived. Allt fler vill och har fått 

möjlighet att arbeta hemifrån i viss omfattning och därmed minska behovet av daglig pendling. 

Grannskapskontor, som delas av fler distansarbetande, kan bidra med bredband, gemensamma kon-

torstjänster som posthantering, kopiering och utskrifter samtidigt som man får en social gemenskap 

över yrkesgränserna och någon att fika tillsammans med.  

Det kan också vara en lämplig plats för administrativ service för hantverkare, entreprenörer och 

andra näringsidkare som hellre vill ägna sig åt sin kärnverksamhet. Dessutom kan det vara ett stöd 

för föreningarna i Tiveds socken. 

En utmärkt plats för ett Grannskapskontor kan vara Skolbyggnaden och varför inte Helges bostads-

hus, om det är tillgängligt. 

3. Bostäder 
För att underlätta för yngre familjer att bo-

sätta sig i trakten, behöver det byggas bo-

städer, helst på gångavstånd till affär och 

förskola och med generös tillgång till natu-

ren.  

Genom att förlänga Sanneruds bygata från 

kyrkan, förbi lanthandeln och gamla post-

villan fram till Skolbyggnaden, skapas plats 

för attraktiva bostäder med sjöutsikt mot 

Unden och med en trevlig adress.  

Det kunde vara liknande de par- eller rad-

hus som redan finns närmare ”centrum”. 

  

Skolbyggnaden 

”Centrum” 

Tiveds kyrka 

Nya bostäder utmed för-

längd Sanneruds bygata 
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4. Besöksnäringen med nyckelordet ’vildmark’ 
Tiveden är kanske mest känd för sin vildmark i en tätbefolkad del av Sverige och Tivedens national-

park är skapad för att bevara det som upplevs som ursprunglig vildmark. Förr i tiden var Tiveden en 

ödslig och skrämmande vildmark. Vi vill att det fortfarande ska vara en spännande och utmanande 

vildmark samtidigt som det ska finnas en mer tillgänglig, vänlig vildmark för ”äventyr utan äventyrlig-

heter” för att citera Friluftsfrämjandet, med organiserade vandringar - med något tema? -, kanotfär-

der, orientering o.s.v.  

Målgruppen bör vara svenska och internationella besökare som är intresserade av friluftsliv och 

orörd natur men också av god mat, konst, konsthantverk, slöjd och byggnadsvård med äldre, välbe-

varade byggnader och miljöer. Samtidigt ska det märkas att det är en levande landsbygd året om och 

inte bara ett sommaröppet Skansen.  

Tiveden och Sannerud är med rätta ett populärt besöksmål sommartid. Det medför samtidigt träng-

sel, olägenheter för de boende och parkeringsproblem i ”centrala” Sannerud. Genom att förlänga 

Sanneruds bygata norrut och göra det till en attraktiv promenadväg fram till Skolbyggnaden, skapas 

möjligheten att göra en serviceplats för besökare med turistinformation, parkering och laddplatser, 

toaletter och ställplatser för husbilar. Det kan också vara en utgångspunkt för utflyktsbussar till na-

tionalparken, Vitsand, Tivedstorp – och varför inte till Fagertärn som alla förknippar med Tiveden! 

Det är också funktioner som skulle passa öster om bygatan bland Helges f.d. ekonomibyggnader som 

kunde bevaras, rustas upp och användas för nya verksamheter. 
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