FÖRETAGSHOTELL I SVARTLÅ
Av Anna Bergström, Svartlå

Gamla telegrafen i Svartlå har förvandlats till ett modernt företagshotell i
den ekonomiska föreningen SSEK:s regi. I Företagshotellet, som har fått
namnet Tanken, hyr idag fyra företag in sig. Här finns också skolsköterska
och skolans syslöjd.
En av de näringar som växer i
Edeforsbygden är de små tjänsteföretagen. I Svartlå finns närmare 40
företag varav flera är i behov av
kontorslokaler utanför hemmet. Då det
tidigare industrihuset vid ”Macken på
Backen” såldes för några år sedan sades
de befintliga hyresgästerna upp. En av
byns aktiva föreningar, SSEK, som även
driver friskola, förskola och fritids, löste
det ökade behovet av kontorsplatser
med att köpa fastigheten mittemot
skolan. Huset har tidigare varit byns
telegraf och på senare år flerfamiljs- och
privatbostad.

Marie Enbom undervisar några av
skolans elever.
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Med gemensamma krafter har SSEK, frivilliga bybor och blivande hyresgäster
hjälpts åt att renovera huset till ett modernt företagshotell som invigdes med
bubbel, snöänglar, öppet hus och pressuppbåd i samband med Vinterfestivalen
2010.
I dagsläget finns företagen Dianthus, Nordskribenten, Edefors Honung/Kropp
och Hälsa och Städakuten här. I huset har skolan Tankeborgen Svartlå fria sin
syslöjd och vissa andra lektioner då man behöver fler lokaler. I ett rum har även
skolsköterskan sin mottagning. Det finns även enskilda arbetsplatser som nyttjas
av studerande och distansarbetande bybor.
Satsningen på ett företagshotell i anslutning till skola och dagis är ett strategiskt
steg för att få fler företagare och föräldrar att stanna och flytta till bygden och
därmed gynna hela bygdens såväl handel som vårdcentral och högstadieskola.
Att kunna se sina barn leka på skolgården och vara cirka 30 sekunder bort vid
lämning, hämtning eller om något händer upplevs som mycket positivt och
tryggt för både barn och föräldrar. Det är också en fråga om livskvalitet att ha i
stort sett obefintlig restid mellan hemmet, arbetsplatsen och skola/dagis trots,
eller snarare tack vare, att man lever på landsbygden.
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