Økonomi – grunden för vår existens.
Hvens lokala ö ekonomi.

Vi har beslutat oss för att inte vara med i lågkonjunkturen.
Denna presentation är till för att belysa den verklighet vi lever i idag, så
att vi kan se dess styrkor och svagheter.
För oss som individer är ekonomi en fråga om att skaffa sig och hushålla
med inkomster, spara och investera för framtiden. Ekonomi är hur vi
genom försörjning skaffar oss resurser som ger oss valmöjligheter,
personlig utveckling och tillfredsställelse av såväl materiella som
kulturella behov.
På en ö, där de geografiska förutsättningarna är lite annorlunda, ser både
den individuella och sociala ekonomin ofta lite robustare ut än
genomsnittet (ökonomi).

Ett stapeldiagram.

Förhoppningen är att presentationen leder till många konstruktiva och
kreativa diskussioner. Vi får dock inte fastna i diskussionerna, vi måste
blicka framåt och våga satsa.
Vill vi fortsätta att bo och verka på vår speciella och vackra ö, med en
mångfald av människor och ökade möjligheter, är vi tvungna att satsa på
ökonomin och på vår egen handlingskraft.

Vi är en välmående bygd med en stark ökonomi, och kan tillsammans
åstadkomma vad vi vill.

Åldersfördelning Hven 2011
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På Hven har befolkningspyramiden sett i stort sett likadan ut i 40 år,
cirka hälften av befolkningen är över 60 år. Befolkningen har inte
minskat, och heller inte ökat, vi har lyckats bevara status quo, även när
det gäller samhällsservicen. Men vi kan inte förväntas hålla oss på
nuvarande nivå länge till, med tanke på hur samhället förändras mot
färre offentliga lösningar och fler privata.
Ett av våra mål har under lång tid varit, och är fortfarande, att ha en året
runt befolkning på ca.500 inv. varav 2/3 under 60år. Detta anses idag
vara minimi underlaget för att ha en långsiktigt hållbar samhällsservice.
Nuvarande befolknings täthet 48 inv. per km² och medelålder 53 år.
Mål: 65 inv. km² och medelålder kring 40 - 45 år.
Vi kan nå detta mål genom att bl.a. kunna erbjuda bostäder för en
överkomlig kostnad. Hittills har översiktsplan, områdesplan och
detaljplan inte tillåtit detta, men genom den nya plan och bygglagen
(PBL) har vi fått en större möjlighet
att påverka detta.

För att en bygd, likt en pall, skall stå stadigt, krävs minst tre ben,
dagligvaror, skola och sjukvård. Om den dessutom har ett fjärde, en väl
fungerande kollektivtrafik, (som i vårt fall är det viktigaste) har den
grundförutsättningarna att leva och utvecklas.

I dagsläget har vi dessa service
funktioner, och några till på ön.
Ambulans
Bibliotek
Brandvärn (rökdykare)
Bredband, fiber
Dagligvarubutik

Förskola
Gym
Hemtjänst
Kassaservice
Kollektivtrafik (färja, buss)
Mack
Sjuksköterska 24/7
Skola f-5
Taxi
VA kommunalt
Återvinningscentral, Deponi

Vi har även ett stort fritids och
kultur utbud, med bas i ett starkt
föreningsliv.
Byalag (samhällsförening)
Båtklubb
Företagarförening
Föräldraförening
Golfklubb
Hembygdsförening
Idrottsförening
Kulturförening
Kyrka, prästgård
Kör
LRF lokalförening
Musikförening
Pensionärsförening
Ungdomsförening
Och andra intresseföreningar

Småföretagen är fundamentet.
Över 70 aktiva företag på ca. 160 yrkesverksamma inv. Det är nästan ett
företag på varannan yrkesaktiv. De flesta är fåmansföretag, men det
största har ca. 20 anställda.
Cirka en tredjedel av företagen är serviceföretag i turistnäringen, resten
är av blandat slag med en liten del livsmedelsförädlare (Destilleri, mejeri,
kvarn, oljepress, bageri, pastatillverkning, sylter och marmelader).
Dessa företag omsatte 2011 tillsammans 48,5 miljoner.

Dessa 48,5 miljoner kom från:
Helårsboende

Delårsboende

Turism

5 miljoner

7 miljoner

36,5 miljoner

Vi omsätter på Hven.

Av SCB uppskattade snittkostnader
för hushåll i glesbygd
Livsmedel

Total/*120
hushåll

På Hven

Utanför Hven

38 240

4 588 800

2 154 000

2 434 800

Alkoholfria drycker

3 050

366 000

172 000

194 000

Utemåltider

8 210

985 200

500 000

485 200

Alkoholhaltiga drycker

3 970

476 400

Tobak

2 320

278 400

130 000

148 400

Förbrukningsvaror

6 570

788 400

370 000

418 400

Hushållstjänster

15 140

1 816 800

100 000

1 716 800

Kläder o skor

12 460

1 495 200

Bostad

74 560

8 947 200

Möbler, inventarier

20 630

2 475 600

7 600

912 000

90 000

822 000

Transport

60 090

7 210 800

200 000

7 010 800

Fritid o kultur

56 790

6 814 800

120 000

6 694 800

309 630

37 155 600

5 036 000

32 119 600

Hälso o sjukvård

Summa

476 400

1 495 200
1 200 000

7 747 200
2 475 600

Vi omsätter på Hven.

Återomsätts på Hven

Omsätts på fastlandet
Dagligvaror, prylar
och restaurang

22,00

Hushåll/bostad

27,50

Handel/restaurang

9,00

Transport/drivmedel

19,00

Lokala tjänster

4,50

Fritid/kultur

18,00

Totalt

13,50

Totalt

86,50

Ovanstående är vad ett Hvenhushåll spenderar på fastlandet i förhållande
till på ön. Detta kan vara lite missvisande.
Många varor och tjänster finns inte lokalt, och vi har därför inget val.

Tittar vi istället på vad vi konsumerar på ön, där vi har ett val, ser det
lite annorlunda ut.

Återomsätts på Hven

Omsätts på fastlandet

Livsmedel
Alkoholfria drycker
Utemåltider
Förbrukningsvaror

Livsmedel
Alkoholfria drycker
Utemåltider
Förbrukningsvaror

Totalt

47,50

Totalt

52,50

Kan vi ändra denna bilden? Kan vi producera nya varor & tjänster lokalt?

Hvenbornas medelinkomst 2011.
Vi är 298 personer över 20 år med beskattningsbar inkomst på ön.
Det ger en medelinkomst före skatt på 232 771 kr.

69 365 886
Hvenbornas totala inkomst före skatt

69 365 886

Av detta betalar vi 20,24% i kommunalskatt

14 039 655

och ytterligare 10,39% i landstingsskatt
Kvar att röra oss med har vi

7 207 116
48 562 080

Delat med 298 inkomsttagare

162 960

eller med 120 hushåll ger

404 684

404 684

Av detta konsumeras på Hven

och på fastlandet
Kvar blir för sparande (amortering är sparande)

42 000

268 000
95 000

Vad en Hvenbo betalade i kommunalskatt

47 000

Vad en Landskronabo betalade i kommunalskatt

43 000

Vad en kommuninnevånare kostade kommunen

52 000

Vad kan vi använda dessa siffror till?
Hven är unikt!
Med vår säregna flora, kulturgeografi och avgränsning mot omvärlden,
ger det Hven en särställning bland Skånes övriga bygder.
I Sverige finns över 500 helårsbebodda öar, även de med sina speciella
förutsättningar. Samhällsbyggnad, utveckling och förhållande ser olika ut
på olika platser, men ofta brottas vi glesbygdsbor med liknande problem.
För litet befolknings underlag för samhällsservice och för liten lönsamhet
i små privata verksamheter.

Hur ser det ut på Hven om 10 år vad gäller sjukvård, affär, skola, boende
och kollektivtrafik?
Hur tar vi hand om detta framöver?
Hur har man gjort på andra ställen?
Vilket inflytande skall vi Hvenbor ha över Hven i framtiden?
Ska vi tillsammans ta medvetna beslut i en viss riktning, eller ska vi
vänta och se?

Underlaget för denna presentation av vår ö i siffror, är officiell statistik
från SCB, skatteverket och kommunen. Bearbetningen av denna
råstatistik har gjorts av en grupp öbor, som en del i ett större projekt
som ön deltagit i under 2012 och våren 2013.
Projektet har försökt tydliggöra hur och vad vi kan göra, för att framtidssäkra vår samhällsservice.
Projektet heter ” Hållbara servicelösningar i Nordvästra Skåne”, och är
finansierat av nedanstående aktörer.
www.servicelandet.se

