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1  Bakgrund 

I samband med kommunens rundresa 2012 avseende kommunens planering framkom att 

underlag för en bra kommunal planering saknades. Vid mötet med kommunens representanter 

framgick att ett lokalt engagemang krävs. Nälden byalag tog då initiativ till att utarbeta denna 

byutvecklingsplan. Med byalag avses här alla invånare i samhället Nälden.  

Vi startade med ett upprop den 3 februari. Då tillsattes en arbetsgrupp med: 

 

Elisabeth Vykander 

Bo Norén 

Maria Persson 

Per-Martin Edström (sammankallande) 

Ulrika Arnberg 

Ulrika Persson 

 

Nälden/Vaplans samhälle skiljer sig i väsentliga delar från andra orter i kommunen. Dels har 

vi ett antal stora företag som dominerar sysselsättningen och dels har vi ett företagsklimat 

som stimulerar till utveckling av många andra företag i olika branscher. En tydlig 

företagaranda präglar samhället. Från tiden 1800 och framåt finns en relativt väl 

dokumenterad historia med ett rikt utvecklat företagande och föreningsliv. På senare år har 

dock föreningslivet förändrats i takt med föreningslivets förändringar i vår omvärld. Det är 

allt svårare att få ideellt arbetande föreningsmänniskor, en utveckling som vi delar med 

många andra orter i vårt land. 

I Nälden samhälle finns i dag nästan 400 hushåll. Just nu har vi ett mycket stort tillskott av 

barn som naturligtvis är utomordentligt glädjande även om skolan får brottas med bristande 

resurser av främst lokalkaraktär. Det känns därför angeläget att vi utvecklar vårt samhälle så 

att dessa barn känner en trivsel och trygghet i sin uppväxt och därigenom stannar kvar på 

orten i vuxen ålder. Vi kan därigenom skapa förutsättningar för en god livskvalitet på 

landsbygden. 
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2  Kort om Näldens historia 

1863 Startades Näldens Ullspinneri. Den rika vattenkraften i Faxån var grunden för 

verksamheten. Företaget var länge Sveriges ledande producent av vadmal och filt. Företaget 

upphörde 1989. 

 
 

1880-talet, järnvägen kom till byn och med den kom nya människor och nya idéer.  

 
 

Järnvägsstationen i Nälden blev även viktig för Offerdalsbygden. Båttrafiken med bl.a. 

ångaren Nälden som trafikerade Näldsjön på sträckan Änge-Nälden, tog 125 passagerare och 

10 ton last. Ångaren hade sin hamn vid järnvägsstationen i Nälden. 
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1900 Åkdons- och maskinfabriken startar och ombildas senare till Näldens Trä. 

 

 
1914 – Hallströms Verkstäder grundas av Carl Theodore Hallström, en ung plåtslagare från 

Sollefteå som hamnar i Nälden i sin jakt på jobb. Startkapitalet var 15 kronor och en 

verktygslåda. Företaget är i dag mycket framgångsrikt och sysselsätter ca 150 personer i 

Nälden och 3 personer i Finland och ett tiotal i Jönköping.  

 
 

 

Företagarandan har inneburit att många företag etablerat sig i Nälden. Antalet företag i och 

omkring Nälden uppgår i dag till över ett 30-tal. 

Vid kommunreformen 1862 överfördes ansvaret för de kyrkliga frågorna till Näskotts 

församling och för de borgerliga frågorna till Näskotts landskommun. Landskommunen 

inkorporerades 1952 i Rödöns landskommun som 1974 uppgick i Krokoms kommun. 

 

  

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Kommunreformen_1862
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4skotts_f%C3%B6rsamling
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4skotts_f%C3%B6rsamling
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4skotts_landskommun
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6d%C3%B6ns_landskommun
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3   Bilder från Nälden 
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4  Vägföreningen 

Näldens Vägförening och Västerkälen-Smedsåsen Vägsamfällighet förvaltar och underhåller 

byns vägar. Många näldbor tar aktivt ansvar för att föreningarna skall fungera. 

Vägföreningarna har till stora delar miljöanpassat till energisnålare vägbelysning vilken också 

är fullt utbyggd efter behov. 

 

5  Befolkning 

 

 
 

Folkmängden i Nälden (SCB) 

 
Kommunen beräknar att befolkningstillväxten fram till 2035 är +7 %. Det skulle innebära att i 

Nälden kommer befolkningen att öka till 935 personer 2035 d.v.s. en ökning med 62 personer, 

förutsatt att ökningen +7 % är relevant för Nälden. 

 

Kommunens strategiska mål enligt dokumentet ” mål och vision i Krokoms kommun”  

(odaterat men publicerat på hemsidan 2012-09-05) avseende äldreperspektivet lyder ”I 
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Krokoms kommun ska det finnas bra boende och goda livsbetingelser för äldre människor”. 

Av visionen framgår inte var dessa boenden är belägna. I Nälden har Seniorboendet i 

kommunens regi upphört. Det innebär att när vi åldras tvingas vi flytta från orten om vi inte 

kan bo kvar i ordinarie bostad. 
 

6  Infrastruktur 

 

Byn delas av Faxån som rinner i öst-västlig riktning samt av järnvägen, parallell med Faxån, 

som delar byn i två delar. Tvärs dessa två strukturer går riksväg 666 med järnvägsövergång 

mitt i byn och med bro över Faxälven. Järnvägsövergången är vintertid ett mycket svårt 

problem på grund av snö och is. Den omfattande tunga trafiken skakar av sig snö och is från 

sina fordon när dessa passerar över järnvägövergången. Därvid tillväxer is på vägbanan ibland 

så ymnigt att fordonstrafiken har svårt att passera. Varje år fastnar alltid någon personbil i de 

alltför djupa hjulspåren från tågen som passerar. Under 2012 har dock problemet minskat 

något eftersom den nuvarande snöröjaren avsevärt höjt röjningsintervallet.  

Tack vare duktiga företagare har den nödvändiga tunga trafiken avsevärt ökat och den 

passerar tyvärr riksväg 666 på sin väg till och från industriområdet. Den tunga trafiken som i 

dag sker från Brovägen och till och från industriområdet blandas med övrig trafik rakt igenom 

industriområdet. Byn har sedan 1980-talet drivit på för att få gehör för en gång- och cykelväg 

från järnvägen och söder ut längs riksväg 666 och fått gehör från dåvarande trafikverket men 

inte från Krokoms kommun. 
 

7  Kultur och idrott 

 

1901 byggde godtemplarna det som i dag kallas Näldens Bygdegård. Gården förvaltas av 

Näldens Bygdegårdsförening. Föreningen brottas som alla andra bygdegårdsföreningar med 

ekonomiska svårigheter för att få verksamheten att gå runt. Tack vare framsynthet från 

familjen Hallström har gården kunnat räddas till eftervärlden. Den senaste upprustningen 

genomfördes vintern 2011-2012 då ett nytt kök installerades samt en en del ommålningsarbete 

vidtogs (helt finansierat av familjen Hallström) av ideellt arbetande byalagare. Lokalen är i 

mycket fint skick och borde användas mera.  

 

Samma familj står också bakom Näskotthallen och den sporthall som uppförts i anslutning till 

skolan. Näldens IF , en 100 åring, har fotboll, skidor, gymnastik, ishockey m.m i sitt program. 

NIF är hyresgäster i Näskotthallen och där spelas ishockey vintertid med mera samt årligen 

återkommande Näldens Dansgala den första lördagen i maj månad varje år och som lockar 

över 2000 dansglada ungdomar. 
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8  Idébank genererad av byns invånare 

Sammanställning med rubriker av det underlag som uppropsmötet skapade. 

 

Byutvecklingsplan 

Få till en byutvecklingsplan 

Jobba med byns utseende 

Kafé vid ån 

Fontänen ”tillbaka” 

Historik över gamla Nälden saknas 

Vad är speciellt med Nälden- som är en fördel jämfört med andra orter? 

Byutvecklingsplan 

Idélåda är en bra början till en plan 

Äldreboende 

Kan vi skapa ett seniorboende? 

Attraktivt äldreboende 

Aktivera pensionärerna ”hjälpreda” Röda korset 

Äldreboende 

Hur når vi äldre som förutom hemsamarit vill ha något extra? 

Privat hemtjänst ett måste för pigga pensionärer med små defekter 

 

Vägar 

Gång och cykelvägar 

Ny järnvägsövergång 

En park med ”stigar och bäckar” 

Hur ställer vi upp för vägföreningen? 

Kollektivtrafiken – buss eller tåg hur ser förslaget ut? 

Tåget stannar i Nälden 

Vägunderhåll 

Trottoar, gång cykel väg 666 

Planskild korsning 

 

Badplats 

Badplatsen 

Hammarbacken utvecklingsområde 

Utveckla badplatsen sommar såväl som vinter (typ vinterstaden) 

Näldenbastu med brygga vid Faxån 

Hoppbrygga vid badplatsen- en bit ut i vattnet 

Badmöjligheter i ån 

Upprustning av badplats 

Ån är en tillgång-kan utveckla kringområde. 

 

Boende 

Befintliga tomter, lokaler och annat som är ledigt ska marknadsföras 

tydligare- både i praktik och teori. 

Samla nyinflyttade och informera/utbyta 

Tomter 
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Bredbandsfrågan, Leif Hadefjell har en påbörjad utredning. Hur gå vidare? 

Snygga upp och sälj tomterna på Ljungar backen 

Hur välkomnar vi nyinflyttade till Nälden? Kan man komma med någon 

gåva/blomma? 

 

Fritid 

Kan man/vi preparera ”gång- och häststigen” för gående vintertid.? 

Upprustning av skidstadion, utbyggnad spår 

Kom med förslag: Ny parkering vid ”skidstadion” trafikflödet förbättras 

Ungdomsgård/aktiviteter 

Per Hansson har utrustning för att kunna ploga banor på isen 

Minigolfbana vid skidstadion? Finns det bidrag att söka? 

BMX-bana intill Faxgärdet där byalagets gungställning stod? 

Vad vill yngre tonåringarna att vi ska ordna för att de skall ha kul på 

hemmaplan? 

Lekplats nära centrum 

Lekpark med klotterväggar runt badplatsen och Hammarbacken 

Kan vi fixa upp något för 5-6 klasserna så att de tycker att i Nälden händer 

något? 

Ramp för typ skateboard 

Kälkback i Nälden 

Skidspår och skoter kan de samsas? 

Skidspåret behöver justeras 

Fortsatt verksamhet i ungdomsgården 

Större deltagande från/för ungdomar 

 

 

Ideellt 

Hur få flera att engagera sig idéellt? 

Pensionärspool (Rolf Dals förslag) 

Hur kan Byalaget nå personer som vill jobba men inte vara ledamöter? 

En Näldendag- städ och röj 

Hur tar byns representanter emot nya idéer och förslag? 

Arbetshelg där vi stöder byn med och avslutar med grillning och umgänge. 

Barn och vuxna 

På vilket sätt kan jag arbeta för att hjälpa de frivilliga krafterna i Nälden? 

Går det att ändra julmarknaden till 1:a advent? Helgen innan är ett dåligt 

alternativ för kyrkan! Varför centrera allt till ishallen? 

Informationsflöde- hur kan vi nå ut? Går det att använda Grannsamverkans 

maillista? FB? 

Arrangemang typ julfesten förenar byborna 

Stödveckor i byn 

 ”Arbetsdagar” utspritt över året 

Samlas till midsommarfest – Valborg 
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9  Styrkor och svagheter 

 

Byns styrkor 

 

Byn har en positiv, stark klang 

Flera små och stora starka företag 

Bra dagis/skola 

Lång erfarenhet av integration 

Vatten för utseende och aktiviteter 

Bra pendlingsväg (inte för långt- raka spåret) 

Många barn 

Dansgalan 

Nära till fjällen 

Dokumenterad historia 

Genomfartsby för resande mot stan. (livsmedelshandel) 

Pendlingsort 

Järnväg 

Sjö/vatten 

Närhet till skog och mark 

Arbetstillfällen 

Varierande bostadsformer 

”Rikt” närområde-”goda grannar” 

Vattendrag genom byn 

Hammarbacken som fritidsområde 

Badplats 

Företagarvänligt 

Stora och små företag 

Livsmedelsbutik 

Bra sysselsättningsläge 

Relativt goda bussförbindelser till stan 

Aktiv Idrottsförening 

Aktivt Byalag 

Ishall 

Sporthall 

Skola/barnomsorg 

Bygdegård 

Församlingshem 

Nära till naturen 

Vackert läge mellan sjöarna 

Bra tillväxt 

Alla pratar om utveckling, inte avveckling 

 

Byns svagheter 

 

Delat samhälle Vaplan/Nälden 

För få som deltar i byns utveckling 

Aktivt val att ta av från E14 till Nälden 

Feldisponerade skollokaler 
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Relativt långt till stan. 

Saknar fiberanslutning till hushållen 

Tågen stannar inte 

Besvärlig järnvägsövergång mitt i byn 

Osäkert för gångtrafikanter längs väg 666 

Tung genomfartstrafik till industrierna 

Saknar äldre-boende 

Ingen bank 

Inget apotek 

Inget systembolag 

Lågt nybyggande 

Outvecklat stöd från kommunen 

10  Plan avseende åtgärder för utveckling av Nälden 

 

Infrastruktur 

1. Järnvägsövergången utgör ett hinder som vi måste hitta en lösning på. Den tunga 

trafiken i första hand måste kanaliseras så att den inte utgör ett hinder för trafiken i 

övrigt. En järnvägsviadukt med omledning av tung och genomgående trafik bör 

byggas väster om industriområdet med bro över Faxån och ansluta till riksväg 666 

norr om samhället.  

Se ritning bilaga INFRASTRUKTUR ./INFRASTRUKTUR 

Denna lösning skulle också lösa den besvärande genomfartstrafiken invid industriområdet. 

Tid för genomförande: före 2018 

 

2. Gång- och cykelväg anordnas från nuvarande järnvägsövergång, på västra sidan av 

riksvägen, upp till den nya infarten  

Tid för genomförande: Påbörjas snarast 

Överlämnas till Kommunen för planering 

 

3. Ökad säkerhet vid Stationsvägen mot järnvägsspåret. Staketet återställs. 

 

4. Parkeringsförutsättningar vid Skidstadion och fritids 

Överlämnas till Kommunen för planering 

 

5. Säkrare trafikmiljö vid skolan 

Överlämnas till Kommunen för planering  
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Seniorboende ./Seniorboende 

1. Ta reda på vad som krävs för att öka den sociala tryggheten för äldre och undersök 

samtidigt om det går att organisera någon form av stöd-verksamhet av frivillig 

natur, hänga gardiner, fixa utan att inkräkta på någons företagsidé. Beakta det 

juridiska ansvaret. 

 

2. Krävs privat hemtjänst? 

 

3. Hur skapa ett seniorboende i byn? 

Utse en ansvarig i byn för de tre frågeställningarna. 

Tid för genomförande: påbörjas i höst. 

 

Kommunikationer ./Kommunikationer 

1. Utveckla kollektivtrafiken med tåg som alternativ. Bygg en perrong i närheten av 

busshållplatsen och järnvägsövergången. 

Tid för genomförande: snarast. Bygg inledningsvis ett provisorium intill dess 

infrastrukturfrågan får en lösning. 

Överlämnas till kommunen för planering 

 

 

Boende ./Boende 

1. Bredbandsfrågan 

 

2. Tomterna i byn måste säljas till bebyggelse 

 

3. Utveckla information till nyinflyttade. 

 

Drivs av Byalagets styrelse. 

Tid för genomförande: påbörjas i höst. 

 

Fritid/idrott -Badplatsen/Hammarbacken ./Fritid 

Tillsätt en arbetsgrupp för att utveckla fritidsområdet enligt ovan.   

Drivs av NIF i samråd med skolan. 

Barn och ungdomar inbjuds delta. 

Tid för genomförande: påbörjas i höst. 

 

 

 

Källor 

Medborgarna i Nälden 

www.hallstroms.com 

Ännu ekar hammarslagen- Marianne Waplan och Per Trostemo 

Näskottsgruppen 

www.krokom.se 

Åk 6 Näldenskolan 

 

                                   

 

http://www.hallstroms.com/
http://www.krokom.se/

