Tack för din anmälan och varmt välkommen!
Lokalekonomidagen 4 mars Knivsta Kommunhus, Centralvägen 18.
Vad krävs för att skapa och behålla levande lokala ekonomier?
Vi ska lyssna till flera exempel bland annat från Husby-Långhundra, Storvreta, Stjärnsund
och Åre. Vilka fördelar finns det med crowdfunding. Och vad betyder det, för det lokala
näringslivet och nyföretagande när det lokala bankkontoret försvunnit. Vilken strategi är
lämplig för omställning om pengamängden minskar? På Lokalekonomidagen söker vi svaren.
Möt experter, bredda ditt nätverk och dela med dig av dina erfarenheter!

Program

(G)lokal ekonomi i ord och handling

Moderator:

Josefin Heed, Hela Sverige ska leva

8.30

Registrering, mingel, mässa och fika

9.30

Arrangörer hälsar välkomna.

9.40

Boo Östberg Ordförande i Bygg- och Miljönämnden i Knivsta.
”Så stärks den lokala ekonomin i Husby-Långhundra och Knivsta kommun”

10.00

Alf Hornborg, professor i humanekologi.
”Den lokala ekonomins roll för att möta de globala utmaningarna”

11.00

Två seminariealternativ att välja mellan, tema ”Lokal ekonomi i teorin”
1) Mikaela Backman från Handelshögskolan i Jönköping.
”Betydelsen av den lokala banksektorn för nyföretagande i Sveriges kommuner.
Och hur det skiljer sig åt mellan stad och landsbygd”
Claire Ingram doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm.
”Framtiden och fördelarna med crowdfunding”

12.00

2) Sören Bergström, professor i företagsekonomi.
”Förutsättningar för en lokal ekonomi. Visar hur lokal och konkret erfarenhet är
begriplig som ekonomi”
Oscar Kjellberg, Lokalekonomerna, diskuterar, ”omställningsstrategier under deflation,
depression och ändrade relativa priser till jord, arbete och kapital”
.
Lokalproducerad (mingel) lunch

13.00

Två seminariealternativ att välja mellan, tema ”Lokal ekonomi i praktiken”
1) Inspiration.
Lisa Fröbel från Åre Lokalkapital talar om ett finansiellt system för starka och hållbara
ekonomier i Åres bygder.
Thomas Norrby berättar om projektet; Ställ om Storvreta. Som med hållbarhet menar ett
såväl miljömässigt, ekonomiskt som socialt hållbart samhälle. En både inre och yttre
omställning!
Samt en panel med kommentarer om och från gemensamma erfarenheter.
Bestående av Lotta Friberg, ordförande JAK Medlemsbank, Ulla Herlitz, ordförande
Ekobanken och projektledare Hela Sverige ska leva samt Anna Olsson,
företagsrådgivare Coompanion Uppsala län.
2) Workshop.
Pröva på att skapa en marknadsplats med en lokal valuta med Stephen Hinton från
Omställning Sverige/Sigtuna. Björn Roxendal från Stjärnsund berättar om den lokala
valutan Dalern.

15.00

Fika och mingel med olika stationer för att ställa sina frågor: banker, myndigheter,
företagsrådgivare m.fl.

15.30

Sammanfattning och avtackning

16.00

Avslut

