Lokalekonomisk analys i
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Inledning
En lokalekonomisk analys (LEA) kan liknas vid en ekonomisk marknadsundersökning. Hur stor del av den lokala ekonomiska tillgångarna spenderas
i bygden och hur stor del läcker ut? Analysen är ett verktyg som visar på
vad medvetna val av den lokala befolkningen kan göra för att skapa sysselsättning och lokal tillväxt. Resultatet av den lokalekonomiska analysen kan
med fördel ligga till grund för upprättande av lokala handlingsplaner.
Genom att göra en LEA så har man faktabaserad analys som ger en mer
objektiv bild av läget och grund för riktningen och insatser för den framtida utvecklingen av bygden.
Som underlag för analysen har ett geografiskt område omfattande byn
samt närliggande fastigheter som naturligt tillhör bygden identifierats och
använts.
Målgruppen för denna LEA är ortsbor, familjer som vill flytta hit, företagare, kommunala organ, politiker, ideella föreningar, hela lokalsamhället.
Vi är många som vill att vår by ska fortsätta att utvecklas och leva med
nyinflyttning av familjer samt fler företag och vi känner alla att den potentialen finns. Samitidigt vet vi att de företag som redan verkar i byn har det
tufft och får slita för varje krona.
Utifrån detta så ville vi få en tydligare bild av hur verkligheten ser ut idag,
vad vi ska utveckla och vad vi kanske ska avveckla.
Det blev startskottet till denna LEA.

Rörbäcksnäs - historien
En levande by i nordvästra dalarna, på gränsen till fjällen.
De första inbyggarna kom 1765 och slog sig ner på näset mellan Rörbäcken
och Sigtån. Tack vare förutsättningarna till försörjning på det som skog,
vatten och småbruk gav kom allt fler nybyggare från Norge, Värmland,
Lima och Transtrand och etablerade gårdar runt ”Röbäckneset”.
Bygden var sedan länge känd genom klövjestigar som gick mellan Lima och
Trysil och dessutom för myrmalmsfyndigheter och järnblästrar. Folk från
Lima och Transtrand fick här råvaran till framställning av hästskor, liar och
andra smidesvaror som ofta gick till avsalu eller varubyten i Norge.
1908 blev det landsväg till byn från Torgås. Kyrka byggdes, skogsavverkningar och flottning gav lönearbeten och byn växte. Kapellförsamlingen
Rörbäcksnäs fick en kombinerad skola/prästgård för byns skolpräst.
1912 byggde Carl Moberg en damm som fick vatten genom en grävd kanal
från nuvarande badplatsen Gorrtjärn. Byns centrum fick därigenom en
konstgjord vacker sjö, som från 1918 gav byborna elström från Mobergs
kraftverk. Dammen, sjön och kraftverket försvann vid vårfloden 1937 men
redan på hösten samma år fick byn sin elförsörjning från Lima kraftverk.
Rörbäcksnäs verkliga stortid som skogsarbetarby med ett stort antal kocklag för huggare, avmätare och hästkörare började efter beredskapsåren
och varade till 70/80-talet, då skogsbilvägar, traktorer, lastbilar och stora
skogsmaskiner helt förändrade arbetsförhållandena. Hästarna försvann
liksom korna tidigare hade gjort och småbruken lades ner.
När Fjällvägen till Sälen färdigställdes 1959/60 och fjällvärlden började
exploateras kom ett nytt avsnitt i byns historia. Skogsarbetarna blev byggnadsarbetare eller anställda vid liftar, hotell eller stugbyar. För första gången fanns nu ett brett utbud av arbeten till byns hemmafruar, som tidigare
bara kortvarigt kunnat dryga ut familjekassan med plantsättning, bär- och
mossplockande. Fäbodkullornas och kockornas tid var över.

Alla de nya serviceyrkena som servitriser, kökspersonal, städare, receptionister, ekonomer och butikspersonal förändrade livsförhållandena i
familjerna. Båda parterna i familjen kunde bli yrkesarbetande, ibland även
skiftesarbetande. En ny livsstil med storstadspuls under den livliga turistsäsongen, men med jaktmarkerna och fiskevattnen ännu kvar för rekreation och tillskott till hushållet.

Rörbäcksnäs – nuläge,
utmaningar och hot
Rörbäcksnäs har idag en befolkningsmängd på 195 personer, ganska jämt fördelat mellan män och kvinnor. Jämfört med 2005 är det en minskning med
19 personer. Denna utflyttning utgör en stor problematik för Rörbäcksnäs.
Åldersgruppen 16-24 år är underrepresenterad och där behövs mer boenden för att attrahera denna grupp. Befolkningsandelen är störst i spannet
25-65+ med en liten övervikt på pensionärer.
Åldersgruppen barn 0-6 år är den minsta befolkningsgruppen i området
vilket utgör en utmaning i att behålla skolan i byn.
Den disponibla årsinkomsten för en familj i Rörbäcksnäs ligger på 277 tkr
(medel)
jämfört med kommunen på 300 tkr och ett snitt i riket på 357 tkr.
Turismen är en viktig inkomstkälla för byn både sommar och vintertid. Våra
cykelleder är av många ansedda som de bästa i Sverige och på vintern finns
flera mil preparerade längdspår.
Här ligger utmaningen i att få dessa besökare att spendera mer pengar i byn
genom att stanna en längre period.
Vid Mobergskölen, ca 8 km från Rörbäcksnäs, planeras en internationell
flygplats med tillhörande köpcentrum.
Under högsäsong (dec-april) finns idag ca 2400 arbetstillfällen i Sälenfjällen.
Sälenfjällen sträcker sig från Stöten i norr till Kläppen i söder.
Räknar vi med Trysil (Norges största skidanläggning) så är det ytterligare
ca 2700 arbetstillfällen.
Vid en etablering av flygplatsen räknar man med flera hundra nya arbeten.

Från Rörbäcksnäs till:
Trysil		
35 min
Stöten		
20 min
Tandådalen
15 min
Sälen		
30 min
Lima		
40 min
Långflon
20 min

Den här servicen har vi idag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dagligvaruhandel
Bensinstation
Frisör
Friluftsbutik
Restaurang
Lantbrevbärare
Skola
Förskola
Återvinningsstation
Vandrarhem
Systembolags-apoteksombud
Gruppboende
Turridning med hästar

Detta finns idag inom
kultur, fritid och föreningsliv
Cykelleder – ansedda som Sveriges bästa
•
Skidspår
•
Vandringsleder
•
Badplats
•
Idrottsskola – möjlighet för byns barn
och ungdomar att prova på olika idrotter.
•
Aktiva ungdomar
•
Jakt & fiske
•
Byaföreningar;
Rörbäcksnäs IS, Rörbäcksnäs Byalag, Folkets hus,
Hembygdsförening, Jaktskytteklubb, Pistolskytteklubb, Blomsterfonden och Föräldraförening.

Värme, VA, Avfall och El
•

Vi har kommunalt vatten och avlopp

Hur försörjer vi oss?
Pendling till arbetet
•
•
•

12% bor och arbetar inom området
88% pendlar ut från området
3 personer pendlar in till området

Största näringsgrenarna sorterat efter
antal arbetstillfällen:
•
•
•
•
•

Byggverksamhet
Vård & omsorg
Personliga & kulturella tjänster
Utbildning
Handel

De fem största arbetsgivarna:
•
•
•
•
•

Malung-Sälens kommun
Kewab
Mittskogshögens livs AB (Ica)
Cave outdoor AB
Rörbäcksnäs Bygg AB

Pengarna lägger vi på
Bygdens köpkraft
I bygden
Utgiftspost
Köpta livsmedel
1369
Alkoholfria drycker
136
Utemåltider
120
Alkoholhaltiga drycker (inkl. lättöl) 139
Tobak
100
Förbrukningsvaror
68
Hushållstjänster
100
Kläder och skor
10
Bostad
Möbler, inventarier, textil, utrust.		
Hälso- och sjukvård
Transport
Fritid och kultur
50
Totalt tkr
2092
•
•
•
•

Utanför bygden Summa tkr
1908
132
917
209
96
520
2103
1335
7486
1491
603
4379
5814
26993

3277
268
1037
348
196
588
2203
1345
7486
1491
603
4379
5864
29085

Bygdens totala köpkraft på totalt 29,1 Mkr är beräknat utifrån SCB siffror.
Ca 75 % av kunder som handlar livsmedel är gränshandelskunder från
Norge samt fritidsboende utanför byn.
Inkomster från turismen & gränshandel
uppskattas totalt i byn till 11 Mkr.
Det stora läckage sker naturligt på de
områden där det inte finns
något lokalt utbud ex bostad, möbler,
transport m.m.

Vi kan av dessa siffror utläsa att de företag som
idag verkar på byn överlever tack vare gränshandeln och den ökade turismen, men vi har en ökad
yttre konkurrens från t.ex. köpcentrum och en
sviktande norsk valuta.

Möjligheter & potential
Vi har idag;
-

En positionering mitt i Skandinaviens största skidområde.
En natur i och runt byn som lockar till fiske, jakt, vandring och
friluftsliv.
Mellan 15-20 000 cyklister som besöker oss varje sommar.
Ca 100 lediga bäddar som ej förmedlas.
Lediga tomter för permanent eller fritidsboende.

Vad menar vi?
•

OM jag väljer att bo i Rörbäcksnäs så bor jag mitt i
Skandinavien största skidområde och Sveriges främsta
turistdestination!

•

OM jag handlar för 17:- extra varje dag i matbutiken så
bidrar jag till att vi kan fortsätta handla lokalt!

•

OM jag vill så kan jag vara med att bibehålla och
utveckla samhällsservicen!

•

OM jag har idéer – här finns 20 000 sommarturister!

Om jag vill…

Vision 2025
-Destination Rörbäcksnäs
Boende
Turistboende, vi har en boendeförmedling som
sysselsätter 1 person på årsbasis.
Camping med 100 st. ställplatser samt servicehus.

Permanentboende, vi har 10-15 st nya
bostäder för permanentboende

Sommarturism
Rörbäcksnäs som cykeldestination är vida känt i norra Europa. Vi har
ett nytt cykelcenter med stor parkering och ett servicehus innehållande
toaletter, dusch, cykeluthyrning samt en liten turistbyrå där all turistboende
förmedling görs. Vi har ett växande intresse från europeiska turister för
vildmarksturism som jakt, fiske och guidade turer.

Nya företag & befolkningsökning
Vi har 5-10 st. nya företag bl.a. inom bygg, transport och turistsektorn.
Scandinavian Mountain Airport har skapat förutsättningar för flera av
dessa företag samt bidragit till ett stort antal arbetstillfällen. Antalet permanentboende har ökat och medelåldern har sjunkit. Vi har en fungerande infrastruktur med förskola och skola.

Välkommen till Rörbäcksnäs
www.rorbacksnas.se

RÖRBÄCKSNÄS

