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Ortsutveckling Bettna 

Omvärldsanalys - Konsekvenser för Bettna 

Stormötet den 27 februari 2013 

 

Befolkningen blir äldre 
 

• Nästa generation pensionärer är aktiva och vill uppleva saker – 
kan leda till större engagemang för bygden 

• Penningsstarka pensionärer kan bidra till att utveckla bygden 
• Risken med hög andel äldre på en mindre ort är att det kan bli en 

snabb avfolkningsort, vilket leder till sämre 
utvecklingsmöjligheter, service och utbud, vilket i sin tur gör 
bygden mindre attraktiv 

• Saknas äldreboende enklare boende 
 

Internationalisering av 
näringslivet 
 

• Viktiga jobb försvinner när stora arbetsgivare flyttar utomlands 
• Tjänsteberoende yrken behöver kundunderlag. Är en ort en 

avfolkningsort blir det svårt att överleva som företagare  
• Inget fungerande näringslivsarbete. Vilket medför ökad 

segregation 
• Många småföretagare levererar till stora företag 
• Förbättrade kommunikationer förbättrar näringslivsklimatet i 

Bettna 
• Expansions möjligheter för kvalitetstillverkning  
• Ökat arbetslöshet 
•  

Småföretagande växer 
 

• Samarbeta med olika kompetenser 
•  

Globalt sammanflätad 
ekonomi 
 

• Väga satsa ändå! 
• Risk för de befintliga företag som finns här om deras export 

berörs, ex. p.g.a. internationell lågkonjunktur 
•  

Teknologiutveckling 
 

• Bredband – fiber en nationell rättighet 
• Om vi inte ökar bredbandskapaciteten så ställs vi utanför 

samhällsutvecklingen (företagsutveckling,  kunna behålla 
ungdomarna i bygderna) 

• Svårare med ny teknik  
• Bredband till alla hushåll, arbetet måste komma igång 
•  

Goda livet 
 

• Visa engagemang för vår hembygd för att behålla de nu boende 
och attrahera nyinflyttning 

• Ångbåtsbrygga behövs  
• Bevara service – Baren och affären och ökat service för sjukvård 
•  

Ökat urbanisering 
 

• Bettna blir ett sommarstugaområde 
• Bra skola, datatrafik, äldreboende behövs om Bettna ska öka 
•  

Segregationen tilltar • Börja reagera! 
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Klimatansvar 
 

• Bettnas omnejder består till en stor del av jordbruksmark = 
närproducerad mat, vilket är en växande trend 

• Lokalt producerad värme genom skogen som omger Bettna 
• Ökad miljömedvetenhet kan leda till utbyggnad av 

tågtrafiken/Östelänken = ökad inflyttning 
• Upphandling, pendling som krävs i det nutida samhället tär på 

miljön i onödan och går då stick i stav med uppsatta miljömål 
• Många åker bil till jobbet, fler nu än tidigare 
• Nyttja järnvägen för persontrafik när Östlänken blir byggd 

 
 • Den demografiska strukturen gör att omsättningen på bostäder 

blir mindre – krav på insatser från kommunen ökar 
 

 
 
 
 
 

 

 


