
  

Välkommen till Nolsokna i norra Karlskoga 
Nolsokna cirka 15 km norr om Karlskoga är en skogs- och jordbruksbygd belägen 
runt byn Kedjeåsen och omgivande gårdar. 
Namnet Nolsokna är en dialektal förkortning av ”Norra delen av Karlskoga 
socken”. 
 
I området finns flera naturreservat med vandringsleder och i skogarna finns både 
bär och svamp för den som vill göra sig besvär. Flera jaktlag bedriver jakt i 
området och möjlighet till fiske finns. 
 
Ett aktivt jordbruk bedrivs med bl.a. spannmål och köttdjur. Flera av de gamla 
boställena har blivit ”hästgårdar” och på en av dessa finns ett privat ridhus. På 
några platser har man får och höns som hobbyverksamhet. 
 
Utöver jordbruk finns det två företag i området, Kedjeåsens Uteliv och Kedjeåsens 
Fiskodling. I området bedrivs också teaterverksamhet av Teater Nolby. 
I Äsphöjden finns ett litet gårdsmuseum. Sedan några år finns det optisk fiber här 
 
Vi hälsar dig också välkommen till Nolsokna byalag. Byalaget är en central punkt 
i Nolsokna och verkar för medlemmarnas trivsel och bygdens positiva utveckling. 
Byalagets fasta samlingspunkt är bygdegården Kedjeåsgården, den gamla 
byskolan i Kedjeåsen. Den ägs numera av byalaget. Byalaget har cirka 500 
medlemmar. 
 
Vi hoppas naturligtvis att även du vill bli medlem.



 

 
Det vi kallar Nolsokna ligger (mycket grovt) inom linjerna på kartan. 



Återblick, Kedjeåsen och skolan 
Vid mitten av 1800-talet bodde det mer folk i 
Norra roteln av Karlskoga än i den Centrala 
Kyrkoroteln. Kedjeåsen med omnejd hörde 
till de folkrikaste delarna. 
Två industriella anläggningar, Silverhyttan 
och Hållsjöhyttan, samt ett omfattande 
skogsbruk med milning och körslor gav 
utkomst åt befolkningen jämsides med 
jordbruket. 
Kedjeåsskolan, som uppfördes 1875 och 
mordeniserades i början av 1920-talet, blev 
den centrala samlingsplatsen för såväl 
undervisnig som föreningsverksamhet i 
bygden.  
I närheten fanns affären, en gång i tiden var 
de två stycken och ett postkontor. Ett 
missionshus uppfördes också i den s.k. 
Kedjeåsbyn. Under 1930-talet fanns det 
också en folkpark i närheten. 
Den starka utflyttningen under 1970-talet 
aktualiserade så småningom en 
nedläggning av skolan. 
Barnfamiljerna blev färre och underlaget för 
skolans verksamhet tunnades ut. Trots 
motstånd från ortsbefolkningen kom slutet 
för skolan. 1985 kom beskedet att skolan 
skulle upphöra. 
Tankarna att starta ett byalag föddes i 
samband med att det började diskuteras om 
en eventuell nedläggning av skolan. 
Samhörigheten och skolhuset skulle räddas. 
Ett år innan nedläggningsbeskedet kom 
bildades Nolsokna byalag och 
uppslutningen från bygdens folk blev stor. 
I 25 år hyrde byalaget Kedjeåsskolan av 
Karlskoga kommun som under dessa år 
stått för det yttre underhållet medan 
byalaget ansvarat för det inre. 
2009, som för de flesta blev ett krisens år, 
innebar att Karlskoga kommun beslöt sig för 
att avveckla och sälja alla sina 
föreningslokaler för att få sin ekonomi i 
balans. För byalaget innebar detta att man 
tvingades ta ställning till ett förvärv av 
skolhuset och därmed även det fulla 
ansvaret för fastighetens underhåll och drift. 
Byalagets medlemmar beslöt vid en extra 
föreningsstämma att köpa Kedjeåsgården, 
vilket är vad skolan kallas idag. 
I april 2010 köptes ”skolan” och under 
hösten installerades en ny 
jordvärmeanläggning. Under åren som 
byalaget ägt fastigheten har flera stora 
förbättringar gjorts både utomhus och 

inomhus, bl.a. har en ny avloppsanläggning 
installerats och en handikapptoalett samt en 
handikappramp uppförts. Arbetet med att 
förbättra fastigheten kommer att fortsätta. 
Kedjeåsgården har under alla år varit 
samlingspunkt för byalagets medlemmar 
och övriga intresserade vid olika 
arrangemang såsom Valborgsfirande, 
Gröna Loppan, Temadagar med loppis, 
Höstfest, Julförsäljning och Adventsmusik. 

 
Valborg i Nolsokna 

Gröna Loppan 

Medlemskap i byalaget 
Vill du bli medlem i byalaget kan du 
antingen betala medlemsavgift för familj 
eller för enskild. 

Hemsida och Facebook 
För den som har tillgång till dator har 
byalaget både en egen hemsida och en 
facebooksida där det finns information om 
byalaget och våra arrangemang. Adresser 
är www.nolsokna.se resp. 
www.facebook.com/groups/27266679615
9415 

Medlemstidning 
Alla medlemmar i byalaget får 
medlemstidningen ”Nytt från Nolsokna” som 
utkommer med två nummer per år. I 
tidningen finns information om våra 
arrangemang och vad som i övrigt händer 
eller har hänt i bygden. Alla är välkomna att 



lämna material och text och bilder tas 
tacksamt emot. 

Kedjeåsgården 
Byalaget hyr ut Kedjeåsgården till föreningar 
och enskilda personer. Det går att hyra hel 
eller del av dag. Medlemmar hyr till halva 
kostnaden. 
Kedjeåsgården har ett fullt utrustat kök med 
tillgång till kyl, frys, två spisar med ugnar, 
diskmaskin för storkök samt porslin för 90 
personer. 
Det finns optisk fiber för anslutning till nätet 
(WiFi) samt projektor för anslutning till dator 
och kopiator. Läs mer på vår hemsida. 

Fiske 
Byalaget arrenderar fisket i sjöarna Immen 
och Trettjärn. I båda sjöarna finns gott om 
både stor gädda och stor abborre. 
Byalagets medlemmar kan lösa fiskekort 
årsvis. Övriga kan lösa dagkort. I båda 
sjöarna finns en båt att låna för byalagets 
medlemmar och att hyra för övriga. 

 
Stor gädda fångad i Immen 

 
Stor abborre fångad i Trettjärn 

 
Medlemskap i byalaget, hyra för Kedjeåsgården 
samt fiskekortsavgift hittar du på vår hemsida, 
på vår Facebooksida och i vår medlemstidning. 
Du får också ett separat informationsblad med 
kontaktuppgifter och avgifter tillsammans med 
detta informationsblad. 

Friluftsliv i Nolsokna 
Skogarna i Nolsokna är lämpliga för både 
bär- och svamplockning och för 
friluftsverksamhet. 
Flera naturreservat med fina vandringsleder 
finns. 
Byalaget har två vindskydd med eldplatser, 
ett vid norra Immen, på Barkplan, Säviken 
och ett i Lokadalen. 

 
Byalagets vindskydd i Lokadalen 
 

Bada kan du göra i Immen, Hållsjön och 
Trettjärn. I alla tre sjöarna finns lämpliga 
badplatser. 
Byalaget har också en liten idrottsplats, 
Varberget, med en fotbollsplan (gräs) med 
7-mannamål. 
Läs mer på vår hemsida på sidorna 
”Naturreservat i Nolsokna” och ”Aktiv i 
Nolsona”. 

Ridning i Nolsokna 
Området i Nolsokna används flitigt för 
ridning i både terräng och på vägar. 
I området finns en fast terrängbana. 
Startplats för denna är vid Vargberget. 
Det finns också en ridbana som ligger intill 
ett privat ridhus. 
Information om ridhuset hittar du på 
www.knarena.se. 

Gårdsmuseéum i Äsphöjden 
I Äsphöjden finns ett litet museum i 
anslutning till gården. En mängd redskap 
som använts på gården finns på museet. 
Vill du göra ett besök kan du kontakta Siw 
Philpsson. 

Teater Nolby 
En viktig samarbetspartner för Nolsokna 
byalag är Teater Nolby. Information om 
deras verksamhet finns på hemsidan 
www.teaternolby.se 



Kontaktpersoner och adresser i Nolsokna 
Du hittar aktuella adresser och mer information om byalaget på vår hemsida och vår 
facebooksida: 
 www.nolsokna.se  
 www.facebook.com/groups/272666796159415 
 
Vill du bli medlem så finns de nödvändiga uppgifterna på vår hemsida. Du kan även ta 
direktkontakt med 
 Sören Frisk (ordf.) - 070-350 5882 
 Siw Philipsson (kassör) - 070 523 4878 

Fiske 
 Ansvarig för fiskeverksamheten är Anders Hultman - 073 668 3180 
 
Ridning i Nolsokna 
Har du frågor så kan du kontakta Carolin Pont 070 252 4701 
 


