
Påminnelse – Pressinbjudan: Landsbygdsbor utmanar
storbankerna - skapar egna ”banker” när låneviljan tryter
Samtidigt som det blir svårare att låna pengar och som banknärvaron minskar, växer nu en stark rörelse fram med människor
som tillsammans hittar nya sätt att finansiera framtidssatsningar.

Mellan 1993 och 2010 har hälften av alla bankkontor på landsbygd och glesbygd lagts ned. Bankernas närvaro, som bidragit till
nyföretagande och utveckling, försvinner i de delar av Sverige där cirka 36 procent av Sveriges arbetsställen finns som bidrar till 27 procent
av Sveriges BNP.*

På Gotland tar nu 40 företagare saken i egna händer och startar ett Gotländskt lokalkapitalbolag för att själva kunna finansiera satsningar
som utvecklar ön. I Röstånga i Skåne har byborna via sitt aktiebolag redan kommit igång med egna investeringar. Det finns idag en rad
grupper som realiserar andra finansieringsvägar än de vanliga, bland annat via gemensamma aktiebolag, ekonomiska föreningar och verktyg
utifrån kapitalandelslån. Det här är lösningar som även fungerar för grupper i tätortsområden.

Välkommen till en frukost för journalister om nya finansieringslösningar

Var: Sheraton Stockholm Hotel, Tegelbacken 6, (rum Gripsholm) 
När: 19 juni, klockan 8.00 (frukost från 7.30)
Program: Frukost och samtal som en moderator leder i cirka 30 minuter. Därefter ges tid för frågor och separata intervjuer med de
medverkande. 
Medverkar: Patrik Von Corswant från Gotlands lokalkapitalbolag och Anna Haraldson Jensen, styrelsemedlem Röstånga Utvecklings AB
(svb).
Anmälan: Anmäl dig genom e-post till jessica.hagard@jordbruksverket.se

Medverkar gör även: 
Lars Jagrén, chefsekonom, Företagarna
Öivind Neiman, VD, Sparbankernas Riksförbund
Ylva Lundkvist, samordnare, Hela Sverige ska leva
Thomas Norrby, statskonsulent, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Mikaela Backman, doktor, Internationella handelshögskolan i Jönköping. (Mikaelas forskning rör kapitalfrågor kopplat till regioners utveckling)

Arrangörer: Jordbruksverket, Sveriges lantbruksuniversitet, Hela Sverige ska leva

Kontaktperson för journalister 
Jessica Hagård, Jordbruksverket, tfn 036-15 61 16

 * Källa: rAps, Tillväxtanalys, Jordbruksverkets bearbetning för webbpublikationen Allt om landet


