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Bergum och Gunnilse
Området som ingår i den Lokalekonomiska 
analys som görs inom projekt Stadlandet.

Erik Bick  0709 397043
erik@busmaco.se

En landsbygd inom Göteborg 
Kommun

Ca 6 200 innevånare
Ca 2 100 hushåll

Drygt 600 företag
Varav 150 med 1-4 anställda 
och drygt 400 utan anställda

Drygt 4 500 förvärvsarbetande

1 ICA Nära butik

Mycket kommunal mark



• Föreningen bildades sep 2014 som ett resultat av flera möten kopplade till förstudien 

• BGU är en ideell förening, med mål att utveckla vår hembygd på en rad olika områden

• Hemsida och fb-sidor skapades hösten 2014

• Informationsmaterial till företagare

Bergum-Gunnilse Utveckling  - ”BGU”
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Arbetsgrupper

• Företagare

• Hantverk

• Naturturism

• Hemsida – Facebook

• Hästar

• Gröna näringar

• Centrum

• Djurhållning ?

• Hundar ?

Naturturism



Stadslandet Göteborg

• Västsvenska 
regionalfondsprogrammet

• Innovation för en koldioxidsnål 
ekonomi

• Hållbar stadsutveckling



Metoderna

• Stad-Land Metoden SLM

• Medskapandeprocesser MEP

• Industriell symbios ISy

• Lokal Ekonomisk Analys LEA



”Kollage”
• Stadslandet – 2 bilder

• BGU – Skördefest, julmarknad
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Vårt område



Kunskap
ökar vårt
värde och

gör oss
starkare

Vårt område



SCB - LEA paket

Befolkningstäthet
Befolkningsutveckling
Flyttningar
Åldersklasser
Civilstånd
Fastighetstyper
Inkomster
Disponibel inkomst
Arbetsställen
Detaljhandel
Förvärvsarbetande, branscher
Arbetspendling
HUT – hushållens utgifter







Vad är lokalekonomisk analys och hur kan 
den gynna din bygd eller ditt område?

http://friametoder.se





KARTLÄGGNING
    Statistik
    Lokal bytesbalans
    Lokala resurser
    Klimatpåverkan och livsstil

ANALYS och VISION

HJÄRNSTORMA IDÉER
KOLLA MOT GRÖN CHECKLISTA
LOKAL HANDLINGSPLAN



Steg 1  - Bestäm vilket område  - sätt upp mål - beställ statistikpaket från SCB

Steg 2  - Den lokala handelsbalansen (bytesbalansen) - Läckaget

Steg 3  - Resursinventering, vad har vi i området?

Steg 4  - Kan vi minska klimatpåverkan genom livsstilsförändringar

Steg 5  - Sammanfatta läget – behöver målen justeras?

Steg 6  - Vilka av våra resurser kan utvecklas? Brainstorming!

Steg 7  - Testa idéerna mot den Gröna Checklistan

Steg 8  - Skriv en handlingsplan
               vem eller vilka skall genomföra åtgärder och hur skall det göras



Steg 7 – Kolla mot Grön checklista
Syftet med frågorna som följer är ett stöd för arbetsgruppen att utvärdera hur hållbara de 
utvalda idéerna är ur ett miljömässigt perspektiv. Är det några miljöaspekter som beröra 
en idé mer än vad frågorna i checklistan tar hänsyn till så lägg till eller om det är en 
irrelevant fråga hoppa över den. Dokumentera det som är relevant för respektive idé. 
Och välj sedan ut de idéer som ni tillsammans kommer överens om är de som ska 
vidare till handlingsplanen. 

Hur påverkar vår idé råvaror/ lokala resurser? 
Kan man handla råvarorna lokalt? 
Finns det gott om denna råvara? 
Har utvinningen/ produktionen av denna råvara negativ miljöpåverkan?
osv…… 





Samarbete
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