Några idéer för Husby-Långhundra och
100 miljoner kronor att utveckla dem för
Lokalekonomisk analys för en hållbar framtid

Europeiska jordbruksfonden
för landsbygdsutveckling:
Europa investerar i
landsbygdsområden

Hur fungerar vår lokala ekonomi och hur
påverkar den våra möjligheter till ett bra liv?
En del svar får du i denna LEA en Lokalekonomisk analys i Husby-Långhundra.
Ekonomi betyder hushållning av begränsade resurser. Är resurserna inte begränsade behöver man inte hushålla. Ekonomi
har egentligen mycket lite med pengar att göra. Reducerar vi
ekonomi till pengar finns inga begränsningar, det är bara att
”trycka” mer. Vilket i stor utsträckning sker redan i dagens kreditdrivna tillväxt där det mesta är digitala pengar som skapas
av banker när någon lånar. Pengar är bara ett betalningsmedel som får ett värde först då det knyts till olika resurser, t.ex.
naturtillgångar, som metaller, biomassa och energi, eller kunskap, erfarenhet, sociala relationer och samarbete. Därför är
en Lokalekonomisk analys (LEA) egentligen en analys av hur vi
använder våra lokala resurser (r).
Så till viss del har vi tagit diskussionen ett steg till mot en Lokalekonomisk resursanalys LE(r)A.
Ekonomin är den väv av serie- och parallellkopplingar där resurserna flödar och fördelas emellan den enskilde, lokalsamhället och omvärlden.
För oss som enskilda individer
är ekonomi att hushålla med
inkomster så att vi kan försörja
oss, spara och investera i resurser som ger oss valmöjligheter,
personlig utveckling och tillfredsställelse av materiella och
kulturella behov.

”Ju längre varje krona
cirkulerar i det lokalekonomiska
kretsloppet desto bättre mår
lokalsamhället”

Genom att skapa en stark lokalekonomisk väv ökar vi förutsättningarna för oss alla i Husby-Långhundra att försörja oss.
Samtidigt erbjuder det alla, ung som gammal, möjlighet till en
mer attraktiv och hållbar framtid med lågt läckage av ekonomiska, mänskliga och materiella resurser – ju längre varje krona
cirkulerar i det lokalekonomiska kretsloppet desto bättre mår
lokalsamhället. Vi får ökad lokal tillgänglighet och slipper resa
som ett medel för att skaffa inkomster och förnödenheter. Istället kan vi resa när vi själva vill och när resandet i sig är målet.
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Evig tillväxt är omöjligt i en värld med begränsade resurser.
Genom att bryta den linjära kreditdrivna tillväxten och övergå
till ”omväxt”, en cirkulär ekonomi där vi återskapar minst lika
mycket resurser som vi förbrukar, kan resiliensen – motståndskraften – i Långhundra öka. Vi kan då hantera olika kriser i omvärlden och minska ”importberoendet” av tjänster, livsmedel,
råvaror och energi. Vi minskar vår
sårbarhet, håller ner kostnaderna
och ökar tryggheten och välmåendet i bygden.
I detta dokument fördjupar vi
oss i det lokala penningflödet och
presenterar fem lokala projektidéer samt visar potentialen för
fler tänkbara affärsidéer som kan bidra till kraften i den lokalekonomiska väven i Husby-Långhundra.
Välkommen in i en ny världsbild av vad en lokal ekonomi kan
vara och ge!
LINN i Långhundra

Har du frågor eller funderingar?
Kontakta Boo Östberg
e-post: boo@vreten.net

Med det här funkar vårt samhälle
Den här servicen har vi idag:

Värme, VA, Avfall och El:

• Goda bussförbindelser och närhet

• Energiförsörjning: Husby-Långhundra är ansluten till
Vattenfalls nät, men även privata
lösningar finns såsom solvärme
och solceller. Området har i dag
ingen central leverans av fjärr-		
värme. Hushållen löser detta på
egen hand med el, sol, ved samt jord- och bergvärme.

till flyg och tåg
• Egen församling
• Hemtjänst
• Lantbrevbärare
• Skola 1-6

• VA: Försörjningen i området sker med privata enskilda 		
lösningar.

• Förskola
• Fritidshem

• Avfallshantering: Soporna hämtas och transporteras med
dieseldrivna lastbilar till Uppsala där de blir till fjärrvärme
och biogas. Det finns även en lokal återvinningsstation för
källsortering.

• Tankstation för diesel
• Återvinningsstation

Kultur, fritid och föreningsliv:
• Bygdegård med bio, bingo, revyer och musikevenemang
• Aktiv och välbeställd hembygdsförening som lämnar
kulturbidrag till skolan samt ungdomsstipendier
• Årligt återkommande medeltidsmarknad
• Fotbollsklubb med tre fotbollsplaner samt möjlighet till 		
inomhusträning
• Friluftsfrämjande med hästsektion
• Skid- och joggingspår
• Friskis och Svettis
• Lokal LRF-avdelning

Husby-Långhundra

Befolkningsstatistik forts
Befolkning 2000 - 2011

• Jakt

Register: Registret över totalbefolkningen (RTB)
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• Knivsta Hundcenter
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Befolkning 2011-12-31
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Bygdens totala inkomster 2010
Bygdens köpkraft
Totalt 186 Mkr
Beräknat utifrån SCB siffror
• 600 hushåll - 1239 innevånare
• 702 förvärsarbetande
• Medianinkomst 302 000 kr
• Utgifter/hushåll ca. 311 000 kr

Den Lokalekonomiska analysen (LEA) omfattar Husby-Långhundra socken i
Knivsta kommun samt en geografiskt naturligt tillhörande liten del av Skepptuna
socken i nordöstra delen av Sigtuna kommun.

Hur försörjer vi oss?
Pendling till jobbet
• Av andelen i arbetsför ålder är 91% yrkesarbetande
• 13% bor och arbetar i området
• 87% pendlar ut från området
• 83 personer pendlar in till området

Småföretagen är fundamentet
• I Husby-Långhundra finns ca 170 företag
• De största arbetsplatserna är skolan och vårdboende
• Det finns inga större företag

Största näringsgrenarna*
sorterat efter antal arbetsställen
• Jordbruk- och skogsbruk
• Byggverksamhet
• Juridik, ekonomi och vetenskap
• Handel
• Transport och magasinering
* Definition: Kan försörja minst en person
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Mer än100 miljoner kronor läcker ut ur bygden
Pengarna lägger vi på följande:
Bostad
44 Mkr

Transporter
36 Mkr

Fritid & kultur
34 Mkr

Livsmedel
23 Mkr

Läckage 137 Mkr/år
Det finns cirka 600 hushåll i Långhundraområdet. De beräknade utgifterna för ett normalhushåll på landsbygden är 320
000 kronor per år. Det skulle innebära att hushållen tillsammans omsätter ungefär 186 miljoner kronor.

Vad hushållen i HusbyInköp/
600
Långhundra lägger sina
hushåll
hushåll i
pengar på under 1 år:
(kr)
L100		(mkr)
Bostad
Transporter
Fritid & kultur
Livsmedel
Möbler & inventarier
Krog, alkohol, tobak & drycker
Hushållstjänster
Kläder & skor
Förbrukningsvaror
Hälso- & sjukvård

74 560
60 090
56 790
38 240
20 630
17 550
15 140
12 460
6 570
7 600

44,7
36,1
34,1
22,9
12,4
10,5
9,1
7,5
3,9
4,6

% av
totala
utgifter
24%
19%
18%
12%
7%
6%
5%
4%
2%
2%

Siffrorna i tabellen är schablonberäkningar och bygger på SCB:s urvalsundersökning ”Hushållens utgifter” från 2009 om vad människor i glesbygd anger
att de lägger sina pengar på. Därför ska uppgifterna endast ses som vägledning för vad hushållen kan tänkas lägga sina pengar på i Långhundraområdet.

I ett normalhushåll är bostaden den största kostnaden (74
500 kr), varav räntor respektive energi utgör cirka en tredjedel
vardera (23 700 kr, 32% resp. 20 620 kr, 28%). Reparationer
utgör 14% av bostadskostnaderna. I Långhundra finns inga företag som tillhandahåller finansiella tjänster eller levererar energi. Däremot finns 35 företag inom byggverksamhet och 18
företag inom fastighetsverksamhet och service.
Transporter är den näst största utgiften i hushållet (60 090
kr). Det är framför allt bilen som utgör den stora kostnaden
(53 400 kr). Som enskild faktor är bilen den största kostnaden
(17%) i glesbygdshushållets ekonomi. I området finns 12 företag som sysslar med ”Handel reparation av motorfordon och
motorcyklar”. Snitthushållet lägger endast 2 400 kr på persontransporter med kollektivtrafik.
Livsmedel – medel för livet – utgör endast en åttondel (38
000 kr eller 12%) av hushållskostnaderna. Av de totala livsmedelskostnaderna lägger vi mest på kött- (20%) följt av
mjölk- (18%) och spannmålsprodukter(17%) samt grönsaker
(11%). Inom jord- och skogsbruk finns 70 företag registrerade
i Långhundra. Av de aktiva företagen är flertalet verksamma
med primärproduktion av spannmål och skogsråvara. Det finns
endast ett fåtal företag eller privatpersoner som på hobbynivå
sysslar med förädling och försäljning av livsmedel till konsumentledet. Säkert finns det ett antal hushåll som själva har en
mindre produktion av rotfrukter, grönsaker, kött och ägg. Av
de 354 000 kr som hushållen beräknas lägga på ägg finns en
försäljning i området på ca 40 000 kr. Omsättningen av köttprodukter beräknas uppgå till 4,6 mkr. Det finns en betydande
produktion av kött i området. Hushållen beräknas köpa socker,

sirap, honung och sötningsmedel för 138 000 kr. Biodling på
hobbynivå omsätter cirka 18 000 kr.
Det ekonomiska läckaget ut ur bygden, är därför mycket omfattande, över 100 Mkr.
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Vision 2020

- För en långsiktigt hållbar, trygg och välmående bygd vill
vi skapa en cirkulär lokalekonomi med lågt utläckage där mer
resurser återskapas än det förbrukas.
Linjär ekonomi – kreditdriven tillväxt

Cirkulär ekonomi – ”omväxt”

Att låna är att ta ut framtida intäkter i förtid. Dagens ekonomiska system bygger på en kreditdriven tillväxt som hela tiden
måste öka för att vi idag ska kunna betala räntan för de lån
vi tog igår och i morgon betala för de lån vi tar idag. Av världens finansiella ”tillgångar” beräknas 97% vara någon annans
skulder. Världsekonomin bygger alltså på att i allt snabbare takt
förbruka morgondagens resurser. Det är i längden varken matematiskt och fysiskt möjligt.

Ett långsiktigt hållbart samhälle bygger på jämvikt. Är uttaget
av energi och näring för stort utarmas livsmiljön. Avges mer
restprodukter än omgivningen kan ta omhand förgiftas ekosystemet.

Nedan illustrerar bilden en linjär tillväxt där ekonomin drivs av
krediter, resurser och energi som hämtas utifrån, strömmar igenom och förbrukas utan att återföras i det lokala kretsloppet.

Ett ekonomiskt system i balans med naturtillgångarna är ett
OMlopp som återskapar resurser i samma takt som de förbrukas, OM och OM igen. Det innebär en OMställning så att
nedbrytningens kostnader och återskapandets intäkter gör
avtryck i resultaträkning – en cirkulär ekonomi som kännetecknas av ”OMväxt”.

P, den kemiska beteckningen för fosfor, exemplifierar resurser och
är ett ”tillväxtämne” för allt biologiskt liv

Så här skulle det kunna se ut
Snickaren använder
en del av sin inkomst
hos den lokala handlaren och anlitar en
grävmaskinist
Grävmaskinisten
handlar varor och
andra tjänster lokalt
Den lokala producenten
säljer sina produkter till
affären i byn. Handlaren
har ett bygg-projekt och
anlitar en lokal snickare
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De som arbetar i bygden handlar lokalt
6

De lokala företagen
har ett bra kundunderlag och kan därför
anställa fler.

Projektidéer mot en hållbar framtid
Handelsplats
Hushållen i området köper mat för cirka 23 miljoner kronor per
år. Efter att lanthandeln lades ner görs i stort sett alla inköp utanför bygden. Dessutom försvann en social knutpunkt och den
lokala ekonomin dräneras allt mer. Samtidigt passerar varje dygn
4 000 fordon genom bygden. Det talar för att det bör finnas ett
underlag för en handelsplats vid rondellen mellan väg 273 och
väg 77 med mataffär och service som t.ex. café, spel, frisör och
paketutlämning samt automatstation för drivmedel.

på 1,2 km ingå.
Liksom
Lajvspel på Broborg
med Äventyrsföreningen och
fotbollsklubben
LLBK:s planerade minigolfbana.

En handelsplats kan ge 5-7 nya jobbtillfällen och öka förutsättningarna för en lokal matproduktion i Husby-Långhundra samt
minska transporterna och resursslöseriet.

Uthyrning av cyklar och el-mopeder skulle kunna erbjudas vid
handelsplatsen, lokala odlare och matproducenter kunde bjuda
på matupplevelser och el-mopparna tankas vid Solar LEAF Plant.
(Se nedan).

Finansieringen är en viktig fråga. Genom ett Bygdebolag,
crowdfunding och att erbjuda byborna delägarskap skulle ett
investeringskapital byggas upp. Tankstationen finansieras av
drivmedelsbolaget.

Trygghetsboende för äldre
Äldre kan bo kvar i bygden samtidigt som familjer kan flytta in. Vi
behåller närheten till anhöriga och skapar arbetstillfällen.

Besöksnäring

Solar LEAF Plant – ”fossilfri odling”
1 kcal mat på vår tallrik
har kostat 10-12 kcal
fossilt bränsle. Minskade
tillgångar på olja hotar
världens matförsörjning
(enl. FAO, FN:s Food and
Agriculture Organization). Genom Leader
Upplandsbygd pågår
2013 en serie workshops för att öka intresse
och kunskap kring fossilfri odling. Förhoppningen
är att bygga upp en eller
flera ”Solar LEAF Plants”
där solenergi ”skördas”
både som biomassa och i
solceller – anläggningar
som skulle kunna ingå
som besöksmål i vandringsleden.

Bredband
Besöksnäring
Långhundraleden är en tusenårig vattenled från Uppsala till Trälhavet i Östersjön. Dess historia och fornlämningar längs dalgången kan utvecklas till en vandringsled och besöksnäring. Genom att anlägga en bro över Storån och en cykelväg längs väg
77 skulle en gång- och cykelslinga kunna binda samman Brunnshögen, Gullhögen och Grimsahögen med Broborg från bronsåldern, Trefaldighetskällan med magiska krafter, Vallbyåsen med
330 synliga järnåldersgravar och bautastenar, Hällristningar och
skålgropar samt Husby-Långhundra kyrka med grundstenar från
1100-talet.
Även olika verksamheter skulle kunna kopplas till leden. T.ex.
skulle Frilufsfrämjandets barnverksamhet, hästsektion och kanotuthyrning samt det 16 km långa skid- och motionsspåret

En väl utbyggd infrastruktur är viktigt. För oss som bor och
verkar på landsbygden blir tillgång till bredband med säker och
hög kapacitet extra viktigt. På internet finner vi information,
kontaktar myndigheter, gör betalningar, inköp och bygger upp
kundrelationer.
Regeringen har satt som mål att 2020 ska samtliga hushåll
på landsbygden ha en bredbandsuppkoppling om minst 100
Mbit/s. Problemet är dock att landsbygd ofta inte är tillräckligt tätbefolkad för att marknaden ska bygga ut bredband
med hög kapacitet. I stället krävs många gånger ett ideellt
engagemang. Men då finns i gengäld olika projektstöd att
få för bredbandsutbyggnad. Länsstyrelsen och Leader Upplandsbygd kan ge bidrag för att bilda en bredbandsförening
och dra ut fibernät på landsbygden. Ett sådant initiativ finns
redan i Långhundraområdet. Du kan därför enkelt bidra till
utvecklingen i bygden bara genom att anmäl ditt intresse redan idag på http://langhundra.net
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Projektidéer mot en hållbar framtid
Långsiktiga affärsidéer

Lokal livsmedelsproduktion –

Att bygga en långsiktigt hållbar bygd innebär att både se till vad
som är grundläggande och viktiga mänskliga behov och inom vilka områden det ekonomiskt läckage är betydande. Då kan man
hitta de affärsidéer som är lönsamma redan idag och som kommer vara efterfrågade i framtiden.

Livsmedel hör ju till människors mest grundläggande behov.
Totalt lägger hushållen i Långhundraområdet närmare 23 mkr
på livsmedel, varav ungefär 4,6 mkr på kött, 4 mkr på mjölk,
ost och ägg, 3,9 mkr på spannmålsprodukter och 4,5 mkr på
grönsaker, frukt och bär. Idag finns en betydande lokal köttproduktion, vilken uppskattningsvis skulle kunna tillfredställa
mer än hälften av köttkonsumtionen i bygden. Därutöver finns
endast lokal försäljning av ägg ca 40 000 kr, vilket är lite drygt
10% av de 350 000 kr som hushållen årligen köper ägg för.
Någon annan försäljning av lokalt producerade livsmedel finns
inte. Det ger potentiella affärsmöjligheter för produkter som
t.ex. ost (1,7 mkr), bröd (1,2 mkr) och grönsaker (2,5 mkr).
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Vad hushållen lägger mest pengar på:
Typ

mkr totalt

Typ

mkr totalt

Energi - el, gas, etc 12,4
Fritid & kultur
34,1
Kläder & skor
7,5
Möbler, inventarier 12,4
Tjänster bostad
5,5
Hushållstjänster
9,1
Hyra/avgift
4,8
Förbrukningsvaror
3,9
Kött
4,6
Övriga persontrans.
2,5
Mjölk, ost och ägg
4,1
Hem & villaförsäkring 1,7
Spannmålsprodukter 3,9
Bil
32,1
Grönsaker
2,5
Räntor
14, 2
Frukt och bär
2,0
Utemåltider
4,9
Under arbetet med den LoFisk och skaldjur
1,4
Alkoholhaltiga drycker 2,4
kalekonomiska analysen (LEA)
Oljor och fetter
0,7
Alkoholfria drycker
1,8
har det blivit allt tydligare
Reparationer
6,2
Tobak
1,4
att en reell ekonomi behöver
Hälso- & Sjukvård
4,6			
Sötsaker, socker
2,1			 kopplas till de verkliga resurserna och resursanvändningKollektivtrafik
1,5
		
en. Fullt så långt har vi inte
nått, men medvetenheten har
fått oss att ändå kalla vår LEA
Tabellen pekar på följande tänkbara affärsidéer:
för LE(r)A för att poängtera
resursperspektivet. Så nästa naturliga steg blir att utveckla
LEA till LERA – en modell och metod för Lokalekonomisk reIdag köper hushållen energi för dryga 10 mkr till bl.a. värme, sursanalys.
matlagning och belysning. Det finns viss lokal energiproduktion
i form av biobränslen (ved, flis, halm, etc) och solenergi (sol- En annan insikt är behovet av en lokal finansiering för att kunna
fångare för värme och solceller för el – 16,1 kWp installerad förverkliga och driva våra utvecklingsprojekt (se ovan). Ett
effekt). Här finns potential för mer lokal energiproduktion som första steg är att skaffa oss mer kunskap. Därför planerar vi
kan tillfredställa långsiktigt viktiga behov. Det kräver dock en redan nu (hösten 2013) ett informationsmöte om hur man
del kreativitet för att åstadkomma lönsamma affärsmodeller. startar och driver Bygdebolag - en motor i lokalekonomin.
Tänkbart kan vara andelsägd sol- eller vindel samt närvärmeproduktion. En annan möjlighet kunde vara projektering och
försäljning av solceller eller småskalig kraftvärme.
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