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. Inspirationsresa till Rudskoga 
 
När bussen avgick 08:00 från Odensvi Kyrkoparkering var den lastad med 25 personer. De flesta var från 
Odensvi intresseförening – men med var även personer från Totebo, Ukna, Blankaholm och Edsbruk.  
 
Syftet med byggnationen i Skottlanda är:   

1. Att skapa ett komplett servicecenter där 
integrerad verksamhet och sambruk ger optimal 
service till lägsta kostnad.  

2. Att utveckla centralorten så att de olika, 
befintliga verksamheterna te.x lanthandel och 
bank och därmed tryggar bygdens service 

3. Att möjliggöra för äldre att bo kvar i hemorten 
och bibehålla de sociala kontakterna mellan 
generationerna.  

4. Att få lokal förankring genom lokalt styre och 
genomatt lokala företag i mesta möjliga 
utsträckning bygger och förvaltar anläggningen 
– givetvis under kostnadsprövning.  

5. Att göra hela anläggningen flexibel för 
alternativ användning.  

 
 
Framme i Skottlanda – i Rudskoga socken – blev gruppen guidad av Bengt Lindqvist, VD för Rudskoga 
Fastigheter AB och skapare av bostadsområdet i Skottlanda. Här kommer en sammanfattning av vad han 
berättade i punktform 
 

Bakgrund 
• Idén föddes runt 1990. Då var befolkningsprognosen för Rudskoga att det 2010 skulle bo runt 650 

personer i Rudskoga. Nu bor det 710 personer. Prognoserna visade även på en åldrande befolkning, och 
därmed ett litet/inget behov av förskola i bygden. 

• Rudskoga Fastighets AB ägs sedan starten av Bengt och Skottlandas handlare.  
• Innan ettableringen bestod skottlanda i stort sett av en butik, en bank, en kvarn och ett fåtal bostadshus.  
• Det fanns tidigare en lokal bank fanns i Skottlanda. När det diskuterades att den skulle läggas ner så 

reste Bengt till huvudkontoret för att argumentera för att banken skulle få vara kvar, delvis för att 
kontoret var lönsamt. Han fick då till svar att bankens erfarenhet var att de inte förlorade några kunder 
på att lägga ner kontor, utan kunderna är trogna sin bank. Det visade sig vara sant även i detta fall.  

 
 

Nuläge 
• Idag finns det 20 lägenheter uppdelade i 7 enplanshus. Lägenheterna är av typen:   

o 1½ rum och kök på 54 m2 
o 2 rum och kök på 66,6 m2 
o 3 rum och kök på 81 m2 

• I servicehemmet finns 10 rum på 40 m2 och en stor gemensam yta. Rummens storlek gör att det finns 
möjlighet för par att bo tillsammans. Servicehemmet drivs av kommunen.  

• Förskolan byggdes som två lägenheter, (en 4:a och en 3:a) genom att slå ut väggen så fick man en bra 
förskola som lätt kan återanpassas till bostäder om underlaget sviker. Utvecklingen har dock varit den 
motsatta. Från början räknade man med runt 17 barn i verksamheten, men till hösten 2011 så kommer 
det vara 34 barn totalt. Det har gjort att man varit tvungen att bygga ut med ett större allrum. Förskolan 
drivs av kommunen som skrivet på ett långtidskontrakt för lokalerna med fastighetsägaren.  
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• I området finns även en lätt promenadslinga som utnyttjas av både de äldre och barnen. Det finns även 
en koloniträdgård och boulbana. 

• Nästan varje dag har sin aktivitet med utgångspunkt från en gemensamhetslokal, det ordnas med bingo, 
videokvällar med gamla filmer, musik café, boule och stavgång 

• 2/3 av de som bor här har rullator, 1/2 har trygghetslarm.  
• I och med att personer med behov av hemtjänst samlas spå förenklar det kommunens arbete.  
• Det är lite nedskräpning i området och lågt slitage på lägenheterna – men istället får mans om 

fastighetesägare skotta hyresgästernas trappor – saker som vanligtvis ligger på hyresgästen.  
 

  

Ekonomi 
• Byggnationen beräknades innan byggstart kosta 35 miljoner.  
• Bidrag/stöd har de fått från  

o Boverket 90 000 + 30 000 kr  
o Länsstyrelsen 500 000 kr  

• Första vintern stod fem lägenheter tomma, vilket var ansträngande för företaget. 
• Innan man startade funderade man på att bygga bostadsrätter. Man avfärdade det då man inte trodde att 

personer på landet som vill sälja sina gårdar/hus är intresserade av att investera 1 miljon kronor för att 
få en lägenhet.  

• Aktiebolaget ägs av två personer, men kommer under hösten att säljas till en lokalt kända familj som 
kan fortsätta arbetet i samma anda.  

• Medelålder på de som bor här idag är runt 80 år. I början flyttade det in en del yngre, både de som sökte 
ett första boende och de som efter en separation behöver en bostad. Dessa stannade ofta inte så länge 
och innebar ett högt slitage på lägenheterna. Idag är det kö och de som flyttar hit stannar. 

• Det var svårt att förutspå ekonomin… 1990 gällde regler som innebar att de kunde få en lägre – statlig 
ränta – på sina bostadslån. Men när momsreglerna förändrades (bland annat från 6% på grundarbete till 
25%)  så fick amn oväntat högre kostnader.  

• Den ena ägaren lånade på jordbruksfastigheten 
• I mitten på 90-talet sänkte det komunala bostadsbolaget sina hyror – och efter en dialog med banken om 

lägre amortering så kunde Rudskoga fastigheetr AB göra det samma.  
• Ungefärlig hyresnivå 

o Liten tvåa 3900 
o Tvåa 4500 
o Trea 5100 ca 

•  
 

Tillvägagångssätt 
• De startade med att bygga lägenheterna. De hade tänkt att bygga tio år ett, och följande tio år två, men 

fick lov att bygga alla på en gång (eftersom att byggarna ändå var på plats)   
• Man använde sig av lokala byggare 
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Erfarenheter 
• Det är svårt att lita på undersökningar i bygden. Men genomförde en enkätundersökning, och i den var 

fler var intresserade än vad det sedan visade sig i verkligheten. 
 
 
 

Skrotupsamlingen 
Hembygdsföreningen i Rudskoga är mycket aktiv, och har bland annat ordnat med skrotinsamling. På en plats i 
skogen får företag och folk tippa skrot – som sedan sorteras och säljs av föreningen. Det har hittills gett 
inkomster på runt 400 000kr.  För pengarna trycker man bland annat ett lokalt byablad, har köpt in tv-aparater till 
servicehemet, fixat lekplats och genomför evenemang i byn.  
 
 

  

Skolan 
Skolan var nedläggningshotad för några år sedan/med jämna mellanrum. Har harr bland annat Lillmor Ivarsson 
arbetat med att blanda annat bjuda ut politikerna och visa hur skolan fungerar. Detta eftersom att det delvis har 
förekommit en negativ ryktesspridning om skolan, gällande dåliga lokaler.  
 
Folk i bygden är överens om att starta en friskola om kommunen skulle dra sig ut. Föräldraföreningen är aktiv 
och har bland annat fixat lekplats.  
 
 

Övrigt 
• Huspriserna i Skottlanda är högre än grannbyarna 
• Många av de som bor i Rudskoga jobbar i bygdens företag, andra pendlar till Kristinehamn (35km), 

Karlskoga (45 km) och Mariestad (49km) 
 
 
 
 


