
Inbjudan till workshop: LOKAL EKONOMISK RAKET 
 

Hur skapar vi en levande ekonomi i mitt lokalsamhälle? 

Går det att skapa en affärsmodell som fungerar i ett hållbart samhälle? 

Hur bygger vi hållbara ekonomiska system?  

 

Har du undrat över dessa frågor? Vill du veta mer? 

 

Då är du varmt välkommen till denna workshop där Johan Sandwall och Stephen Hinton 

kommer ge oss verktygen för att skapa en lokal ekonomisk raket mot det hållbara samhället!  

 

Lokal Ekonomisk Raket  

 - samlar lärdomar från en mängd lokala initiativ som är på gång i Sverige och på andra 

platser 

 - presenterar en rad verktyg och tillvägagångssätt som kan användas för att stimulera er 

lokala ekonomi till nästa nivå. 

Exempel från innehållet: 

Lokalekonomiska kortleken – verktyget som förklarar vikten av varför en stark lokalekonomi 

nu behövs mer än någonsin. 

 

• Lokal identitet 

- Hur kan man skapa nya mötesplatser och mötesformer; inventering av områdets tillgångar, 

lokala kulturfestivaler, marknader, grannskapssamarbeten mm 

• Uppmuntra lokal företagsamhet 

- Från smått till stort – från att mötas för att göra gemensam inköp till att skapa lokala 

investeringsbolag 

• Underlätta för att köpa lokalt 

- Från enkla broschyrer till samarbete med egna kommunen, lokala valutor etc. 

• Samla folk för att investera lokalt 

- Här redogör vi bl.a. för hur man har använt JAK:s stödspar, skapat lokala 

investeringsmässor och lokala energiföretag.¨ 

 

Verktygen 

• Mötesformer: Hur vi organiserar oss i olika events, arbetsgrupper, intressegrupper m.m. 

• Investeringsformer: Vi går igenom olika former av investeringar och sätt att organisera sig. 

Här inkluderas också stödspar, lokala bolag, enkla bolag, mikrofonder osv.  

 

TID: Lördag 29/11-2014. Kl 09:00 – 18:00 

 

PLATS: Hållbarhetscenter Vargen, Kungsgatan 101, Umeå 

 

ANMÄLAN Bindande anmälan till Benny Välitalo på tel 070-66 45 890 eller  

e-post till benny.valitalo@gmail.com senast måndag 24 november. 

 

Deltagaravgift 140 kr. I avgiften ingår lunch, fika samt ”LER Häftet” en inspirationsbok 

baserat på workshopen. Du får uppgifter om hur betalning sker vid anmälan. Ange ev matkrav 

och allergier. 

      VÄND! 

mailto:benny.valitalo@gmail.com


Ett arrangemang av JAK Umeå och LERaket, omställningens ekonomiska arbetsgrupp. 

 

www.jak.se  

www.jak.se/node/1781  

leraket.wordpress.com 

 

JOHAN SANDWALL är f.d. Bankman, Styrelseledamot JAK Medlemsbank, numera 

omställare och opinionsbildare mot dagens penningpolitik. 

 

STEPHEN HINTON är omställare och en av grundarna till Ekobyn Änggärdet. Han har i över 

10 år arbetat med frågor inom hållbar utveckling och ofta anlitad som föreläsare 

 

Ps. Fredagen den 28/11 anordnar JAK Umeå och LERaket även en Workshop med temat Vårt 

ohållbara penningsystem. Se www.jak.se/node/1781 för mer information. 
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