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Kommundelar
Föllingebygden
Hotagen-Laxsjö-Föllinge

Bostadsbehoven och förutsättningarna för befolkningsutveckling skiljer sig åt inom kommunen. För att ge
en mer nyanserad bild och för att öka kunskapen om
kommundelarnas olika förutsättningar har vi utgått från
kommunens olika distrikt, det som tidigare var församlingar.
Krokoms distrikt sammanfaller med den församlingsindelning som fanns den 31 december 1999 inför
Svenska kyrkans frigörande från staten vid årsskiftet
1999/2000. Distrikt är en rikstäckande geografisk indelning av Sverige och gäller från 1 januari 2016.

Befolkningsförändring

Samhällservice och näringar minskar i takt med att
befolkningen minskar i omfattning. Det finns numera
endast ett fåtal livsmedelsaffärer, banker, restauranger
och bensinstationer runt om i kommunens olika distrikt.
Krokoms kommun arbetar för att alla boende inom
kommunen ska kunna nå en rimlig, uthållig och långsiktig hållbar struktur av försörjning av dagligvaror och
bensin. I kommunens Serviceplan finns det framtaget en
strategi för hur kommunens olika delar ska få hållbara
lösningar för framtiden.
Krokom har tolv tätorter (en är en del av Östersund)
och Krokom är den största med nästan 2 000 invånare.
Den näst största befolkningskoncentrationen finns i Ås
med närmare 1 600. Därefter kommer Nälden med cirka
1 000 invånare.
Befolkningsökningen har de senaste tio åren fördelats
ojämnt över kommunen. De kommundelar vars befolkning ökat mest procentuellt sett är Ås och Rödön. De
kommundelar som haft en negativ befolkningsutveckling är Alsen, Offerdal och Föllingebygden. I övriga
kommundelar har befolkningsökningen varit mellan tre
och sju procent.
Åldersfördelningen i kommunen skiljer sig åt mellan kommundelarna. Enligt befolkningsprognosen som
sträcker sig fram till 2021 är de kommundelar som
utmärker sig med en hög andel befolkning som är 65 år
eller äldre är distrikten Alsen, Offerdal och Föllingebygden. Dessa har också högre andel befolkning över 80
år och äldre än de resterande distrikten. Dessa distrikt
kännetecknas också av negativ befolkningsutveckling.
Befolkningsprognosen skiljer sig inte från hur dagens
fördelning ser ut.

Offerdal
Änge, Kaxås, Ede,
Rönnöfors, Tulleråsen

Alsen
Trångsviken

Näskott
Aspås
Nälden/Vaplan
och Ytterån
Rödön
Krokom, Dvärsätt
Ås

Rödön har under de senaste tio åren ökat sin befolkning med cirka 8 procent, Näskott med cirka 7 procent,
Aspås med 3,5 procent och Ås med 24 procent. Föllingebygden har istället en befolkningsminskning med
-15 procent, Offerdal på -2,5 procent och Alsen på -7
procent enligt SCB:s befolkningsstatistik på församlings/distriktsnivå.

Kommundelarnas bostadsbestånd

Föllingebygden, Offerdal, Alsen och Aspås har mellan
98 och 99 procentandelar småhus av sitt sammanlagda
bostadsbestånd. Ås har närmare 97 procent småhus och
i Näskott och Rödön består cirka 95 procent av beståndet av småhus.
Föllingebygden har cirka 11 procent av kommunens
befolkning och har högst antal småhus i sitt distrikt. Offerdal har 14 procent av befolkningen och ett högt antal
småhus. Det innebär att en stor andel av dessa småhus
stor tomma. Hur många som nyttjas ändå som till exempel fritidsboende är okänt.

Kommunalt planarbete

Byggklara tomter finns idag (2019-05-22) 237 småhustomter (ej bebyggda) byggklara tomter finns i dag Krokom, Rödön, Föllinge, Trångsviken, Nälden, Vaplan,
Ytterån, Änge, Tulleråsen.
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Diagram 1 Krokomsbostäders lägenhetsbestånd (totalt 1079 lägenheter, cirka 65 procent är 1-2 rok, maj 2019)
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Diagram 2 Antal småhus och flerfamiljshus per distrikt (maj, 2019)
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Ås-bygden

Ås ligger mellan Östersund och Krokom i de allra
sydligaste delarna av Krokoms kommun. Bygden består
av ett flertal mindre byar såsom Sem, Backen, Dille och
Trättgärde.
Bygden har vuxit kraftigt under 2000-talet, främst till
följd av nybyggnation i anslutning till Storsjön (Birka
strand) samt vid kommungränsen mot Östersund (Stallbacken och Sånghusvallen). Ås distrikt har två tätorter,
Ås och Ås-sjöns norra strand, även kallad Birka. Ås har
en småort, Kännåsen.
Skolor och barnomsorg

I Ås finns tre kommunala förskolor – Hovgläntans förskola, junibackens förskola och Sånghusvallens förskola. Det finns också tre fristående förskolor. Förskolorna
är belägna både i Ås och i Sånghusvallen. Utöver denna
barnomsorg finns även en fristående dagbarnvårdare

(pedagogisk omsorg). Inom området finns två kommunala skolor, en i centrala Ås (F-9) och en i Sånghusvallen (F-6). I Ås ligger även Torsta Naturbruksgymnasium
samt Birka Folkhögskola.
Kommunikation

Ås trafikeras av ett flertal busslinjer varav vissa går
vidare västerut mot Krokom/Nälden. Busstätheten är
relativt hög under vardagarnas morgontimmar och
eftermiddagar medan de glesas ut mitt på dagarna samt
under helgerna. Från Ås finns en gång- och cykelväg in
mot Östersund.
Natur och fritid

Ås ligger naturskönt på en sluttning ner mot Storsjön.
Vyerna mot Rödön/Frösön och Oviksfjällen och Åreskutan är storslagna. Möjligheterna för en aktiv fritid är god
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då bygden omges av skogsområden som lämpar sig väl
för både promenad och cykelturer. I centrala delarna av
byn finns sporthall, fotbollsplaner, isplan samt elljusspår/skidspår. I de södra delarna av Ås finns en ridskola.
Nere vid Storsjön finns en båthamn samt flera badplatser
längs hela strandlinjen in mot Östersund och mot Dvärsätt/Krokom. I bygden finns ett väldigt starkt föreningsliv både i idrottsföreningen och i Hembygdsföreningen
samt i föreningen Ås Framtid. I anslutning till områdena
Sånghusvallen/Byskogen finns fotbollsplan/isplan och
en bikepark.
Näringsverksamhet/service

I Ås finns ett flertal entreprenad-/byggföretag samt
ett antal mindre företag inom varierande branscher. I
anslutning till E14, vid Åskorset, byggs för närvarande
ett industriområde. Flera intressenter finns och området
kommer att utvecklas under kommande år.
Närmaste dagligvarubutik återfinns cirka sex km från
Ås, i Lugnvik och därefter inne i Östersund. Under sommaren öppnar Ås Trädgård sin gårdsbutik med försäljning av bland annat gårdens grönsaker. I Ås finns även
ett året-runt-öppet café med intilliggande växthus med
försäljning av blommor/plantor. Under sommarhalvåret
öppnas även ett antal sommarcaféer.

kommundelen har upplevt en stor inflyttning av sammanboende vuxna som skaffat barn. Samtidigt har unga
vuxna flyttat. De flyttar vidare för studier och jobb.
Mellan åren 2015 och 2021 beräknas Ås växa med 14
procent, vilket innebär en ökning med cirka 500 personer. Andelen barn (0-19 år) beräknas öka med cirka 12
procent och utgöra cirka 1 200 personer. Åldersklassen
arbetsföra 20-64 år beräknas växa med 14 procent och
utgöra cirka 2 000 personer.
Den befolkningsklass som kommer öka mest i Ås är
befolkningsgruppen över 65 år. Det är de som nu lever
familjeliv men som med tiden kommer gå i pension.
Andelen äldre av den totala befolkningen, det vill säga
människor över 65 år beräknas år 2021 vara cirka 13
procent. Av dessa beräknas 2 procent vara över 80 år.
Bygga och bo

I distriktet Ås finns cirka 1 145 småhus och 30 flerfamiljhus. Cirka 97 procent av bostadsbeståndet består
därmed av småhus. Krokomsbostäder har 169 lägenheter i kommundelen och beräknad kötid är 3-3,5 år.
Översiktsplaner finns för Åsbygden och Södra Ås. Detaljplaner är utförda för Ås Centrum och Sånghusvallen
gällande bostäder, skolor etc.

Befolkningens sammansättning

Ås har de senaste tio åren upplevt en stark befolkningstillväxt. Befolkningstillväxten har främst skett i åldersgruppen 30-50 år och 0-15 år. Det kan förklaras med att
4 500 3 Befolkningsutveckling Ås-bygden 2005-2016
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Diagram 4 Befolkning 2015 Ås
Kvinnor
Män
100

Trendlinje

90
80
70
60
50

Höga födelsetal
under 1970-talet

40
30

Låga födelsetal
under 1990-talet

20
10

50

40

30

20

10

0

Höga födelsetal
under 2010-talet
10

20

30

40

50

Diagram 5 Befolkning 2021 Ås
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Rödön, Krokom, Dvärsätt

Dvärsätt
Dvärsätt ligger cirka tre km söder om Krokom och
16 km nordväst om Östersund. Under 2000-talet har
befolkningen ökat till följd av utbyggnad mellan Dvärsättsvägen och Storsjön där nya bostadsområden vuxit
upp i etapper.
Skolor och barnomsorg

I Dvärsätt finns två förskolor, Grönängens förskola och
Dungens förskola. Dvärsätts skola har klasser i årskurs
F-6. Årskurs 7-9 går områdets elever på Nyhedens skola
i Krokom. I Dvärsätt finns även Grundsärskola och
Träningsskola.
Kommunikation

Mittbanan (järnväg) passerar genom byn, närmsta sta-

tion finns i Krokom. Länstrafiken buss 150 och 151
trafikerar Dvärsätt och är förbindelserna mellan Krokom
och Östersund. Turtätheten är relativt hög under morgon/eftermiddag medan den däremellan glesar ut. Totalt
passerar ett tiotal turer genom Dvärsätt under vardagar,
på helger är antalet 3–5 turer.
Natur och fritid

I Dvärsätt finns en 13-håls golfbana. Den västra delen
av samhället ligger i nära anslutning till Storsjön och
många tomter har strandnära läge. Östra delarna av samhället, ovanför E14, ligger högt och har fina vyer och
närhet till större skogsområden. Närheten till Storsjön
skapar goda möjligheter till fritidsaktiveter såväl under
sommarhalvåret som under vinterhalvåret. Avavikens
fåglar, Bad, skidor, skridskor, skoter är bara exempel på
aktiviteter som kan erbjudas runt knuten.
Program för bostadsförsörjning 2019–35 (bilaga)
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Näringsverksamhet.

Skolor och barnomsorg

Krokom

Kommunikation

I Dvärsätt finns en möbelaffär och en mindre dagligvaruhandel. Närmsta större allmänservice finns i Krokom.
Ytterligare ett antal mindre verksamheter har sin bas i
Dvärsätt.

Rödöns skola har elever i årskurs F-6. Årskurs 7-9 går
områdets elever på Nyhedens skola i Krokom Här finns
också Prästkragens förskola, samt en fristående förskola.

Krokom är centralorten i Krokoms kommun. Samhället
ligger 20 km nordväst om Östersund längs E14. I direkt
anslutning till Krokom ligger även samhället Hissmofors.

Rödön ligger cirka 17 km från Östersund (via Rödöbron
och Frösön) och cirka tio km från Krokom. Sträckan
Östersund-Rödön trafikeras av länstrafiken med några
dagliga avgångar. Åre Östersunds flygplats ligger endast
cirka 7 km från centrala delarna av samhället.

Skolor och barnomsorg

Natur och fritid

Kommunikation

Tågtrafik på Mittbanan går mellan Sundsvall-ÖstersundTrondheim och stannar i Krokom. Från Krokom finns
bra bussförbindelser. Bussar från Åre kommun samt
hela Krokoms kommun passerar genom samhället på sin
väg till/från Östersund. Till Åre Östersunds flygplats är
det cirka 15 km med bil över Rödön och Rödöbron.

På Rödön finns stora möjligheter till ett aktivt friluftsliv.
I närområdet finns stora skogsområden med skogsvägar/stigar, många små badstränder och ett elljusspår. I
anslutning till skolan finns även en mindre idrottshall
samt en isbana. Närheten till Storsjön kan nyttjas för
fritidsaktiviteter året om.
Rödön har ett rikt kulturarv med bland annat ett antal
fornlämningar, bland annat Tibrandshögen, Sundslägden
och Undromskogen. Den kalkrika jorden skapar även
goda förutsättningar för ett antal sällsynta orkidéer som
går att hitta längs markerade promenadstråk. Vandringsleden Pilgrimsleden som går till Trondheim i Norge
passerar över Rödön.

Natur och fritid

Näringsverksamhet/service

I Krokom finns två grundskolor. Hissmo- Kvarnbackskolan skolan med elever i årskurs F-6 samt Nyhedens
skola med elever i årskurs 7-9. I Krokom finns fyra
förskolor, Kråkguldets förskola, Lyckebo förskola,
Regnbågens förskola och Täppans förskola.

Fiskevägen har sin början i Krokom och fortsätter
genom Offerdal via Hotagen och Valsjöbyn över till
Norge. Det finns flera stora fotbollsanläggningar, Hissmovallen och Krokoms Sportcenter (Nyheden). Vid
sportcentrat finns också en friidrottsanläggning och elljusspår. Strax intill ligger en idrottshall och en simhall.
Vid Hissmovallen finns en stor sporthall, Krokomshallen. Förutom idrottsevenemang anordnas där även
konserter, dans och liknande.

Närmast större utbud av allmänservice är Krokom eller Frösön. I Dvärsätt finns en mindre livsmedelsbutik
som komplement. Under sommarhalvåret öppnar några
sommarcaféer i samhället. I övrigt finns ett antal mindre
näringsverksamheter med bas på Rödön.

Dvärsätt
I Dvärsättsområdet har detaljplaner tagits fram och en
utbyggnad har skett utifrån dessa.

Näringsverksamhet

Krokomsporten är en handelsplats som ligger vid E14
och här finns ett flertal affärer, värdshus samt bensinstation. I Krokoms centrum finns även matvaruaffär,
bibliotek, bank, systembolag, restauranger och en hel
del allmänservice samt hälsocentral och äldreboende/
servicehem.

Rödön

Rödön består till stor del av vidsträckta jordbruksområden vilket ger ett öppet landskap och storslagna vyer
över Storsjön, Oviksfjällen och Åreskutan. Rödön har
haft en positiv befolkningsutveckling senaste åren och
är en väldigt aktiv bygd med stort engagemang och
entreprenörskap. Detaljplaner finns för att ytterligare
bebygga främst de mer centrala delarna av samhället.
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Hissmofors
Stora industriområden karaktäriserar Hissmofors.
Sågverket och kraftverket är industrier i stor skala.
Bostadsbebyggelsen består av äldre byggnader, bland
annat bruksbostäder samt senare tillkommen småhusbebyggelse.

Krokomsporten
Behovet av en tydligare koppling mellan Krokomsporten och Krokoms centrum har påtalats. Industriområdet
i anslutning till Krokomsporten har en expansionsmöjlighet inom nuvarande skogsområde väster om Föllingevägen.

Rödön
Rödöns läge, med närhet till flygplatsen, det storslagna
landskapet med kulturvärden ger möjlighet att skapa attraktiva bostadsområden. Samtidigt är förhållandena för
pågående jordbruk och nyodlingar goda och dessa områden måste värnas. Vid Rödöns kyrka, i anslutning till
skola och förskola har en detaljplan för 14 småhus tagits
fram. Planering för ytterligare bostadsbebyggelse pågår.
En framtida utbyggnad av attraktiv bostadsbebyggelse
kan prövas i de utpekade områdena i skogsområdet sydost om väg 609, nära brofästet. Denna prövning ligger
dock långt fram i tiden.
Befolkningens sammansättning

Rödön/Krokom/Dvärsätt har de senaste tio åren upplevt
en stark befolkningstillväxt. Befolkningstillväxten har
främst skett i åldersgruppen 30-50 år och 0-15 år. Det
kan förklaras med att kommundelen har upplevt en stor
inflyttning av sammanboende vuxna som skaffat barn.
Samtidigt har unga vuxna flyttat. De flyttar vidare för
studier och jobb.
Mellan åren 2015-2021 beräknas Rödön/Krokom/
Dvärsätt växa med 5 procent vilket innebär en ökning
med cirka 200 personer. Andelen barn (0-19 år) beräknas öka med cirka 11 procent och utgöra cirka 1 160

personer. Åldersklassen arbetsföra 20-64 år beräknas
växa med 3 procent och utgöra cirka 2 250 personer.
Den befolkningsklass som kommer öka mest i Rödön/Krokom/Dvärsätt är befolkningsgruppen över 65 år.
Det är de som nu lever familjeliv men om några år kommer gå i pension. Andelen äldre av den totala befolkningen, det vill säga människor över 65 år beräknas år
2021 vara cirka 20 procent. Av dessa beräknas 5 procent
vara över 80 år.
Bygga och bo

I distriktet Rödön finns 1 400 småhus och 75 flerfamiljshus. Cirka 95 procent av bostadsbeståndet består
av småhus. Krokomsbostäder har 538 lägenheter med
en uppskattad kötid på cirka 2 år. Områdesplan finns
för Krokom/Dvärsätt och översiktsplan för Krokoms
centrum. Översiktsplan finns för Rödön. Detaljplaner
för bostäder och verksamheter finns för Krokom och
Dvärsätt. Detaljplan för bostäder med mera, vid kyrkan
samt för fritidsbebyggelse söder om brofästet.

4 500 6 Befolkningsutveckling Rödön, Krokom, Dvärsätt 2005-2016
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Diagram 7 Befolkning 2015 Rödön, Krokom, Dvärsätt
Kvinnor

100

Män
Trendlinje

90
80
Höga födelsetal
under 1940-talet

70
60
50

Höga födelsetal
under 1970-talet

40
Låga födelsetal
under 1990-talet

30
20

Höga födelsetal
under 2010-talet

10

50

40

30

20

10

0

10

20

30

40

50

10

20

30

40

50

Diagram 8 Befolkning 2021 Rödön, Krokom, Dvärsätt
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Aspås

Aspås är den enda tätorten i Aspåsens distrikt, tidigare
Aspåsens församling. Aspåsnäset är den enda småorten.
Aspås ligger några kilometer norr om Krokom och cirka
25 km väster om Östersund. Byn har ett högt läge med
milsvid utsikt över den jämtländska fjällvärlden. Boendemiljön har byggts upp genom den äldre lantbruksbebyggelsen. I byn finns bland annat kyrka, skola, dagis,
fritids, idrottsanläggningar och en väl nyttjad bygdegård
kallad ”Aspåsgården”. Byn har ett rikt föreningsliv med
bland annat idrottsförening, hembygdsförening och ryttarförening.

Kommunikation

Skolor och barnomsorg

Ingen service i form av butik eller liknande. Inget
äldreboende. Det finns några mindre verksamheter med
adress i Aspås, men inget större.

I Aspås finns en skola för elever i årskurs F-6. Högstadieungdomar åker främst buss till Nyhedens skola
i Krokom. I byn finns en kommunal förskola samt
barnomsorg.

Aspås trafikeras av länstrafiken med ett tiotal bussavgångar under vardagar och några bussavgångar under
helger.
Natur och fritid

Elljusspår och fotbollsplaner finns norr om byn som
också omges av stora skogsområden som kan nyttjas
för vandring samt skoterleder. Gymnastikhall finns i vid
skolan och närmaste större idrottshall finns i Krokom.
Näringsverksamhet

Program för bostadsförsörjning 2019–35 (bilaga)
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Befolkningens sammansättning

Aspås upplever inte några stora förändringar i in- och
utflyttningen. Fördelningen av befolkningen och befolkningens storlek beräknas inte förändras i någon stor
utsträckning.
Mellan åren 2015 och 2021 beräknas kommundelen
växa med 4 procent vilket innebär en ökning med cirka
tio personer. Andelen barn (0-19 år) beräknas öka med
cirka 4 procent och utgöra cirka 245 personer. Åldersklassen arbetsföra 20-64 år beräknas minska med 8 procent, vilket innebär en minskning med cirka 30 personer
i arbetsför ålder. Den befolkningsklass som kommer öka
mest är befolkningsgruppen över 65 år. Det är de som
nu är i arbetsför ålder men om några år kommer gå i
pension. Den andelen kommer öka med 18 procent, vil-

Diagram 9 Befolkningsutveckling Aspås 2005-2016
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ket är 30 personer. Andelen äldre av den totala befolkningen, det vill säga människor över 65 år beräknas år
2021 vara cirka 22 procent Av dessa beräknas 3 procent
vara över 80 år.
Bygga och bo

I Aspås finns cirka 540 småhus och tre flerfamiljshus.
Krokomsbostäder har i distriktet åtta lägenheter med
cirka två års kötid. Det finns områdesplan för Aspås och
detaljplaner för bostäder i Aspås by. I Översiktsplanen
framgår det att någon form av äldreboende vore önskvärt av de boende i kommundelen.

Diagram 10 Befolkning 2015 Aspås

Diagram 11 Befolkning 2021 Aspås
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Näskott-Nälden/Vaplan
och Ytterån

Nälden är ett gammalt stationssamhälle och tätort i
Näskotts församling. Orten ligger invid länsväg 666 och
Mittbanan. Till Näskotts församling hör även Ytterån
som ligger intill E14 strax väster om Nälden/Vaplan.
Skolor och barnomsorg

I Nälden finns en F-6-skola med cirka 160 barn, skolans
upptagningsområde inkluderar även Vaplan och Ytterån. I anslutning till skolan återfinns även en förskola,
ytterligare en förskola finns i Ytterån. Årskurs 7-9 går
områdets elever i Änge skola dit de åker buss.

Kommunikation

Nälden och Ytterån trafikeras av ett flertal busslinjer.
Bussar går dagligen till både Krokom/Östersund och
västerut mot Järpen/Åre. Antalet turer varierar men ligger runt tiotalet turer under vardagar och ungefär hälften
så många på helgdagar. Resan mellan Nälden/Ytterån
och Östersund tar cirka 40 minuter, Nälden/Ytterån-Åre
tar cirka 80-90 minuter.
Tvärbanan passerar samhället vars station stängdes i
början av 2000-talet. Ett aktivt arbete tillsammans med
Trafikverket pågår för ett återinförande av tågstopp i
Nälden.

Program för bostadsförsörjning 2019–35 (bilaga)
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Natur och fritid

Nälden ligger i en dalgång runt Näldsjöns utlopp. Genom samhället flyter Faxån som förbinder Näldsjön och
Alsensjön.
I Nälden finns en ishall (Näskottshallen, byggd omkring
år 1990) och en relativt ny idrottshall (byggd omkring år
2000). I anslutning till ishallen finns även fotbollsplaner.
Bakom skolområdet finns ett elljusspår och nere vid
Näldsjön finns en badplats.
Näringsverksamhet/service

Nälden/Vaplan är en industri- och serviceort med ett
antal större arbetsgivare såsom Hallströms verkstäder,
Andritz Hydro och Näldens värmeindustri. Ytterligare
ett 20-tal företag finns lokaliserade i bygden. I Nälden
finns en dagligvarubutik, tandläkare samt ett serviceboende. Ytterligare service som återfinns i samhället är en
pizzeria och bibliotek. I Ytterån finns en bensinstation
samt ett antal restauranger/snabbmatställen, samtliga
ligger i direkt anslutning till E14.

cirka 7 procent och utgöra cirka 550 personer. Åldersklassen arbetsföra 20–64 år beräknas minska med 5
procent , vilket innebär en minskning med cirka 50
personer i arbetsför ålder. Den åldersgrupp som kommer
öka mest är gruppen över 65 år. Den andelen kommer
öka med 10 procent, vilket innebär att åldersgruppen
år 2021 består av cirka 380 personer. Andelen äldre av
den totala befolkningen, det vill säga människor över
65 år beräknas år 2021 vara cirka 20 procent. Av dessa
beräknas 3 procent vara över 80 år.
Bygga och bo

I Näskotts distrikt finns cirka 855 småhus och 49 flerbostadshus. Krokomsbostäder har 131 lägenheter och
kötiden uppskattas till cirka 3–12 månader. I Nälden/
Vaplan finns områdesplan. Detaljplaner för bostäder och
verksamheter finns i Nälden, Vaplan och Ytterån. I kommunens översiksplan framkommer det att det saknas
bostäder för barnfamiljer och tomter i attraktiva lägen i
Ytterån och Nälden.

Befolkningens sammansättning

Mellan åren 2015 och 2021 beräknas kommundelen
växa med 1 procent, vilket innebär en ökning med cirka
13 personer. Andelen barn (0-19 år) beräknas öka med

Diagram 12 Befolkningsutveckling Näskot-Nälden/Vaplan, Ytterån 2005-2016
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Diagram 13 Befolkning 2015 Näskott-Nälden/Vaplan, Ytterån
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Diagram 14 Befolkning 2021 Näskott-Nälden/Vaplan, Ytterån
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Alsen-Trångsviken

I distriktet ligger orterna Trångsviken, Åse, Alsen och
västbyggden. Kommundelen Alsen ligger nordväst om
Strosjön, kring Alsensjön och Ytterån. Kommundelen
präglas av jordbruksmark.
Skolor och barnomsorg

Hovs skola F-6, Trångsvikens skola F-6, Droppens
förskola (Ytterån) samt Bygdegårdens förskola (Trångsviken).
Kommunikation

Turtätheten längs E14 och förbi Trångsviken, Åse och
Trång är förhållandevis god medan antalet bussturer
norr om E14, upp mot Alsen och intilliggande samhällen, är mer begränsade.

Natur och fritid

Alsenbygdens rika kultur- och jordbruksbygd har förutsättningar att locka med attraktivt boende för permanentboende och för turistboende. Alsensjön har bra
möjligheter för fiske.
Näringsverksamhet/service

I Alsen finns ett mindre serviceutbud och orten är känd
för Wångens travskola. I Trångsviken finns ett stort antal företag varav det mer kända är Trangia som tillverkar
friluftskök.
Befolkningens sammansättning

Alsen har en negativ befolkningsutveckling. Mellan
2005 och 2015 tappade kommundelen närmare 90 invånare vilket motsvarar 7 procent. Även fortsättningsvis
antas Alsen ha en negativ befolkningsutveckling på 7
Program för bostadsförsörjning 2019–35 (bilaga)
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procent och fram till år 2021 beräknas Alsen ha 1 111
invånare. Det innebär att Alsen sedan 2005 tappar cirka
tio invånare i snitt per år.
Bygga och bo

kötiden uppgår till cirka 0-3 månader i snitt. I distriktet
Alsen finns det områdesplaner för Trångsviken och detaljplaner för bostäder och verksamheter inom Trångsviken samt bostäder inom Alsen.

I Alsen finns cirka 1 000 småhus och 15 flerfamiljshus.
Småhus består cirka 98 procent av bostadsbeståndet.
Krokomsbostäder har åtta lägenheter i distriktet och

4 500
Diagram
15 Befolkningsutveckling Alsen-Trångsviken 2005-2016
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Diagram 16 Befolkning 2015 Alsen-Trångsviken

Diagram 17 Befolkning 2021 Alsen-Trångsviken
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Offerdal-Änge, Kaxås,
Ede, Rönnöfors, Tulleråsen

I distriktet Offerdal ligger tätorten Änge och byarna
Kaxås, Ede, Rönnöfors och Tulleråsen. Offerdalsbyggden utgör ett odlingslandskap i mycket växlande terräng
med vida sluttningar, åsar och dalgångar. I distriktet bor
2006 personer och byarna ligger tätt längst åssystemets
höjdryggar och södersluttningar.
Skolor och barnomsorg

Kaxås skola F-6, Änge skola F-9, Kaxås förskola, Änge
förskola, Tulleråsens förskola.
Näringsverksamhet/service

Hällebo äldreboende, Offerdal. Här finns vårdcentral,

tandläkare och apotek. Skolor finns i småorterna Kaxås
och i Änge och Landön. Boenden finns bland annat i
Jänsmässholmen och vid slalombacken i Almåsa.
Befolkningens sammansättning

Offerdal har sedan 2005 upplevt en svag befolkningsminskning med cirka 3 procent vilket innebär en minskning med cirka 50 personer. Från 2015 fram till 2021
beräknas Offerdal har en fortsatt befolkningsminskning på 6 procent vilket innebär en minskning med
113 personer. Den åldersgruppen som minskar mest är
gruppen arbetsföra mellan 20-64 år. Åldergruppen 2064 år beräknas minska med 8 procent vilket innebär att
befolkningsgruppen 2021 beräknas bestå av 935 perProgram för bostadsförsörjning 2019–35 (bilaga)
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soner och åldersgruppen 0-19 ålder beräknas bestå av
445 personer. Även åldersgruppen äldre 65-100 minskar
men i sådan liten omfattning att den kan antas vara
oförändrad. Andelen äldre över 65 av den totala kommundelsbefolkningen beräknas vara 2021 28 procent
och andelen över 80 år 7 procent.

ståndet är småhus. Krokomsbostäder har 111 lägenheter
i distriktet och en beräknad kötid är 0-12 månader.
Rönnöfors har inga gällande detaljplaner. I Offerdal
finns områdesplaner för Ånge-Ede, Kaxås och Almåsa
samt detaljplaner inom Änge och Kaxås byar. Finansiering av bostadsbyggande på landsbygden är ett problem.

Bygga och bo

I Offerdals distrikt finns cirka 2 000 småhus och 24 flerfamiljshus. Det innebär att nästan 99 procent av husbe-

Diagram 18 Befolkningsutveckling Offerdal-Änge, Kaxås, Ede, Rönnöfors, Tulleråsen 2005-2016
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Diagram 19 Befolkning 2015 Offerdal-Änge, Kaxås, Ede, Rönnöfors, Tulleråsen
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Diagram 20 Befolkning 2021 Offerdal-Änge, Kaxås, Ede, Rönnöfors, Tulleråsen
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Föllingebygden – Föllinge,
Hotagen och Laxsjö

Distriktet Föllingebygden är en sammanslagning av
Föllinge, Hotagen och Laxsjö församlingar och bildades år 2006. I kommuns serviceplan är det fastslaget att
kommunen har som ett delmål att utveckla Föllinge som
serviceort
Skolor och barnomsorg

I Föllingebygden finns tre skolor. Cederbergsskolan F-9,
Valsjöbyns skola F-6, Laxsjö skola F-6, Bjäkerdalens
förskola, Lammets förskola (Föllinge), Laxens förskola
(Laxsjö), Vikebo förskola (Rötviken).

Näringsverksamhet/service

I Föllinge finns en bemannad drivmedelsbutik och kortautomat och en livsmedelsbutik. Solbacka äldreboende.
Befolkningens sammansättning

Föllingebygden har mellan åren 2005 och 2015 upplevt en negativ befolkningsutveckling och minskat sin
befolkning med närmare 280 personer. Det innebär en
negativ befolkningsutveckling på 14 procent under en
tioårsperiod. Enligt kommunens befolkningsprognos beräknas Föllingebygden mellan 2015 och 2021 fortsätta
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ha en negativ befolkningsutveckling och tappa uppemot
158 invånare. Det motsvarar en negativ befolkningsutveckling på 11 procent. Föllingebygden tappar främst
i åldersgruppen 20-64 år och en följd av det är att även
åldersgruppen 0-19 år minskar. Åldersgruppen 20-64
beräknas 2021 bestå av cirka 700 personer och har då
minskat med nästan 100 personer mellan åren 2015 och
2021, vilket motsvarar en minskning på 13 procent.
Gruppen 0-19 år beräknas bestå av cirka 300 personer
och har då minskat med 30 personer under prognosåren
vilket motsvarar en minskning på 12 procent.
Föllingebygden antas år 2021 ha minskat andelen äldre
över 64 är med 7 procent och åldersgruppen 64-100 beräknas bestå av cirka 500 personer. Av den totala kommundelsbefolkningen beräknas då andelen äldre över 65
uppgå till 33 procent. Gruppen över 80 är 8 procent.

Bygga och bo

I Föllingebygden finns det cirka 2 970 småhus och 24
flerfamiljshus. Det innebär att nästan 99 procent av
beståndet är småhus och 1 procent är flerfamiljshus i distriktet. Krokombostäder har i Föllingebygden 64 lägenheter i distriktet och kötiden uppges vara 0-3 månader.
I Föllinge finns Områdesplan för Föllinge och Åkersjön/
Bakvattnet och detaljplaner inom tätorten Föllinge och
planer för fritidsområden i Åkersjön
I Laxsjö finns områdesplan för Lakavattnet och detaljplan för fritidsområdet i Ålåsen.
I Hotagen finns Områdesplan för Rörvattnet och
detaljplaner inom Rörvattnet för hotell och boende samt
fritidshus vid Valsjön.

Diagram 21 Befolkningsutveckling Föllingebygden - Föllinge, Hotagen och Laxsjö 2005-2016
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Diagram 22 Befolkning 2015 Föllingebygden - Föllinge, Hotagen och Laxsjö
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Diagram 23 Befolkning 2021 öllingebygden - Föllinge, Hotagen och Laxsjö
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