
HACKEFORS 
 
KORTA FAKTA: Hackefors består av två fristående delar, dels det äldre stationssamhället Hackefors 
och dels småhusområdena Skonberga och Vårgård intill Stångån. Skonberga tillkom i början av 1970-talet 
och Vårgård planerades på 1990-talet. Ett verksamhetsområde omfattande 88 ha, varav ca 45 ha tagits i 
anspråk, finns inom stadsdelen. Tillgången på grönområden är god. Bebyggelsen blandas med grönytor, 
som bildar stråk med promenad- och cykelvägar. Stadsdelen gränsar mot Stångån med dess slussar. Vid ån 
finns också Hjulsbrobadet och i nordvästra delen av stadsdelen finns motionsområdet Åbysäcken. 
 
Bebyggelsen domineras av småhus. Av dessa tillkom drygt hälften under 1970-talet. Under 1980- och 
1990-talet tillkom ingen ytterligare nyproduktion av bostäder i större omfattning. Från 2002 skedde en 
utbyggnad med ca 30 småhus inom Vårgård. Antalet bostäder vid senaste årsskiftet framgår av 
tabellsidan. 
 
År 1970 var folkmängden 670 personer och fördubblades därefter under en femårsperiod. Befolkningen 
vid senaste årsskiftet framgår av tabellsidan. 
 
De flesta arbetstillfällena finns inom handel och personliga tjänster.  
 
SERVICE: Hjulsbroskolan är en grundskola med utbildning från förskoleklass t.o.m. år 6. Till skolan hör 
fritidshem samt öppen fritidsverksamhet. Inom stadsdelen finns ett familjedaghem och 5 förskolor, varav 
ett personalkooperativ med utepedagogik. 
 
I området finns lägenheter för vårdboende samt boende för dementa (Landeryds vårdbostäder). Antal 
lägenheter för vård- och serviceboende framgår av tabellsidan. Bokbussen kommer varannan vecka. 
Dagligvarubutik saknas inom stadsdelen.  
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING: Hackeforsgården och Hjulsbroskolan har anslutningar till stadsnätet.  
Industriområdet etablerades under hösten 2002. Fjärrvärme är utbyggd i hela området. Utsikt Bredbands 
fibernät är välutbyggt i området och flertalet företag och villor är anslutna. 
 
FYSISK PLANERING OCH EXPLOATERING: Utmed Landeryds- och Skonbergavägen finns 
planlagd och byggklar mark för verksamheter. Det senaste tillskottet är 15 ha industrimark sydost om 
Fordonsvägen/Landerydsvägen. Den första delen av området ligger vid Låsbomsgatans södra förlängning. 
Där har under senare år anlagts och bebyggts sju industrifastigheter.  
Under 2009 och 2010 har fastställdes två detaljplaner som säkerställer allmänhetens tillgång till mark 
närmast Stångån med gång- och cykelstråk längs åns östra sida. 
För Sviestad gård har fastställts en detaljplan som möjliggör att gården omvandlas till kontors- och 
konferensanläggning samt att nybyggnad kan ske av ett mindre antal hus i gårdsparken. Planen avses även 
kunna innehålla mindre inslag av handel och service, som exempelvis restaurang och café. 
 
Byggnationen av en ny cirkulationsplats i korsningen mellan Åtvidabergsvägen och Landerydsvägen har 
skett.  


