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Vanligtvis går mycket av kapitalet till städerna. Det behöver inte bli så. Nya sätt att se på investering – där innovativa 

investeringsformer tagits from – gör att återigen den lokala ekonomin kan växa stark. En del av hemligheten är att se 

kunderna som inte bara konsumenter utan också investerare. Detta ger inte bara kapital – kunderna har ett starkare 

intresse i rörelsen och blir mer trogna. 

En annan viktig faktor är att se till att pengar stannar inom området så långt som möjligt och bara cirkulerar. En stark 

lokal ekonomi är till gagn för samtliga – jobben finns kvar, skolorna kan fyllas och med en stark sammanhållning blir 

det lätt för lokala företag att samverkar som en del av en hållbar utveckling för området. 

Mässan fungerar som en länk mellan den lokala befolkningen och företagarna. På mässan erbjuder företagarna olika 

investeringar som förberetts i ett tidigare skede. Investeringar ger företagarna tillgång till kapital och nya kunder i 

gengäld för t.ex. rabatt på produkterna eller andra förmånen. Mässan kan även vara en plats för nystartade företag 

att testa deras affärsidé och kanske hitta nya partners, samt lansering av en gemensam ägt bygdebolag. 

Mässan föregås av en serie av utvecklings träffar där företagarna får hjälp med att utforma investerings erbjudande. 

Även workshops för nya företagare och satsningar hålls så att mässan erbjuder så många nyheter som möjligt. 

 

  



 

 

Investerings Enheter underlätta 

jämförelser 

Dessa fungerar som kapitalandelslån eller förköps 

obligationer. Ett exempel på kapitalandelslån kan 

vara där några lånar pengar för att investerar i ett 

vindkraftverk. Lånet har speciella villkor; det 

förknippas inte med ränta utan instrument ägarna 

får delar på överskottselen gratis. En 

förköpsobligation till ett bageri till exempel innebär 

att kunderna sätter in 3000 kr mot att dem fick 

bröd värt 3360 – en 12% förtjänst. Enheterna säljs 

genom banken som hjälper varje företagare med 

kalkylerna. 

 

Workshops 

 Mässan förbereds noga med flera serier av 
workshops. Några workshops erbjuds 
företagarna för att hjälpa dem analysera 
deras verksamhet för expansionspotential 
eller kapitalbehov. Baserat på analysen hjälps 
förtagarna åt att utforma enheter, med stöd 
från bankens/mellanhandens experter. 

 Några workshops hjälper uppstarts företag 
med deras affärsplaner och 
investeringsbehov. De kan även hjälpa 
lansering av ett gemensamt ägt bygdebolag. 

Publicitet 

Publicitet för mässan görs väl i förväg. Delvis för 
att säkerställa att så många som möjlighet komma 
men också för att publiciteten i sig ger bra reklam 
för dem lokala företagen. 

Mässdagen 

Mässdagen ger en möjlighet för den lokala 
kulturen att visa upp sig, med lokal mat, lokala 
artister, kanske den lokala omställningsgrupp och 
JAK avdelning  kan informera o.s.v. 

Frågor och Svar 

Varför lokala ekonomin? 
I en stark lokal ekonomi cirkulerar pengarna. Dem 

läcker inte ut, utan stannar och skapar fler jobb. Fler 

jobb betyder att fler som kan bo och det ger i sig 

bättre underlag för service som gör platsen mer 

attraktiv. 

Fördelarna för företagarna 
Mer kapital gör att företagen kan bättre erbjuder 

produkter och tjänster till den lokala befolkningen. 

Och det är föredel över banklån – som måste betalas i 

intjänade pengar. Investeringsenheter betalas i 

produkter och tjänster eller överkapacitet. 

Dessutom lockar det till sig fler kunder som är mer 

lojala genom att dem engagera sig i företagen. 

Det är också fördel att dessa instrument är inte aktier 

eller andra ägande andelar. Detta ger en frihet för 

både part att ansvaret är begränsade. 

Olika steg till en lyckad mässa 

Bilda projektgrupp: en projektgrupp håller ihop 

utvecklingen från start till att mässan stänger. 

Workshops: en serie av workshops där existerande 

företag deltar, men även workshops för potentiella 

nya företag. 

Enheterna förbereds. Banken och företagarna 

förbereder investerings enheterna för distribution 

Mässan  

Mässan höll med fördel som en kombination av 

folkfest, informationsmässa och investeringsmässa 

samt med kulturaktiviteter som stärka den lokala 

identiteten. 

Intresserad? 

Ta kontakt med en av konsulterna från LERaketen 

eller ladda ner informations folder från vår webbsida. 

http://leraket.wordpress.com 
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