Sammanställning lokal konsumtion i
Hållnäs. Digital enkät april 2020
Under april månad 2020, undersökte vi lokal konsumtion med en digital enkät. 60
personer boende inom fd Hållnäs socken svarade på enkäten, de flesta fastboende
(ca 73%). Något fler kvinnor än män svarade, 60 respektive 40%. Svarsperioden
sammanföll med spridningen av covid-19 i Sverige. Vi bad folk att svara hur de
vanligen konsumerade, innan coronaviruset. Vi separerade i de flesta frågor Hållnäs
från Skärplinge.
Undersökningen är en del av den lokalekonomiska anlys som det
Leaderfinansierade projektet Framtid Hållnäs genomför under 2019/20.
Här följer en sammanfattning av enkätresultatet:
● Det är framför allt livsmedel, hantverkartjänster och tjänster från
bil/däckverkstad som handlas inom Hållnäs. Även förbrukningsvaror och
trädgårdsartiklar i viss mån.
● Till Skärplinge åkte flest för att handla livsmedel, förbrukningsvaror, djurfoder
och drivmedel (sedan 2018 säljs enbart dielsel i Vavd). Även utemåltider och
hantverkartjänster konsumeras i viss mån i Skärplinge.
● Alkohol samt hälso- och sjukvårdsartiklar var vanligast att man handlar
någon annanstans i kommunen.
● 14 personer svarade att de oftast köpte kläder och skor på internet.
● Den vanligaste orsaken att köpa varor och tjänster utanför Hållnäs, var
att det var praktiskt på väg till/från arbete (livsmedel, förbrukningsvaror,
drivmedel, alkohol) och/eller att utbudet generellt var bättre på annat håll. Pris
nämndes knappt alls som en orsak att handla utanför Hållnäs.
● Fisk och honung var de lokalproducerade livsmedel som flest av de
svarande ofta köper. Även kött, ägg och grönsaker svarade fler än 10 att de
köper ofta och tycker att det är viktigt. Det var tydligt i enkätsvaren att många
bara handlar lokalproducerat vid t ex marknader.

● Många (kring 20 personer per typ av livsmedel) svarade att de skulle handla
lokala livsmedel oftare om det fanns samlat på en plats. Det gällde särskilt
grönsaker, ägg, mejeriprodukter och ost.
● På frågan om secondhandköp, var det framför allt möbler (50,9%) och
husgeråd (42,5%) som dominerade. 26% köpte kläder och skor i andra hand.
34% av de svarande handlade aldrig i andra hand.
● Det fanns inget stort intresse för att dela eller hyra, i stället för att äga själv.
Möjligtvis snickeri- och trädgårdsmaskiner, släpvagnar, elverk och båt.
Anledningen till detta var att dessa används sällan och/eller att det är billigare
att dela.
● Vi frågade om bilåkning och vad som skulle kunna få den svarande att
minska sitt bilåkande, 60 personer svarade. 42,3% svarade att inget skulle
minska deras bilåkande, antingen kör de redan lite eller så behövde de
komma iväg på udda tider (ganska jämt fördelat mellan dessa svar). 15,3%
skulle åka mindre bil om kollektivtrafiken var bättre, 10,2% hänvisade till
behovet av bra bredband och lika många till avsaknad av butiker lokalt. 8,5%
hänvisade till bränslepriset som en anledning att minska sitt bilåkande.

I enkäten fanns möjlighet att ge fritextsvar på vissa frågor. En av dem var
vilket utbud eller service man skulle önska fanns i Hållnäs(26 svarade):
● Bensinstation (5)
● Post/paketombud (2)
● Åretruntöppet café/resturang (6)
● Möjlighet att köpa lokalproducerad mat på samlad plats (4)
● Bageri
● Apotek
● Musik, dans, kursverksamhet
● Second hand
● Närmare sjukvård,
● bättre elnät, stabilt bredband och mobiltäckning,

● samordning av hushållsnära tjänster som snöskottning, gräsklippning
och andra trädgårdstjänster,
● lilla Ullared.
● Äldreboende
● Handelsträdgård
● Bad
● Kiosk
På frågan om man ändrat sitt konsumtionsmönster på något sätt pga covid-19,
svarade 45 personer. 13 svarande hade inte ändrat sin konsumtion, 14 hade gjort
det och 7 personer hade marginellt ändrat sina vanor, eller visste inte.

25 personer svarade på frågan “Har du några andra tankar kring lokalekonomi och
konsumtion i vår bygd? Hur tror du att vi skulle kunna skapa en mer hållbar
lokalekonomi i framtiden?” Här är svaren, indelade i tema:
● Handla lokalt och närodlat.
● Alla handlar lokalt
● Att alla i Hållnäs h
 jälps åt att stödja de initiativ och de företag som redan
finns
● Skapa lojalitet hos konsumenten att hen handlar mer lokalt och hållbart än
billigt. Kanske väcks några tankar iom covid19 att det lokala är viktigt.
● samla lokalprodercerad mat
● ”Turnerande” marknad som är på ny plats varje helgdag under några veckor
på sommaren. Gärna med någon mer händelse samma dag. Bilbingo,
ponnyridning, en bättre/ större loppis, veteranbilar, drive in bio i hamnen i
Fagerviken för båtar etc. Gärna information om bygden och handelsplatsen
för dagen.
● Den här lokala ringen när man kan beställa matvaror (Rekoring/Local Food
node) och hämta i Tierp är en bra idé men blir aldrig av för mig för jag tycker
det är för lång resa. Tänk om den kunde vara på torget i Skärplinge.

● Ordnade ställen för lokala producenter att sälja sina varor. Typ bondens
marknad. Inte miljövänligt att köra till ett ställe för att köpa potatis, ett annat
för att köpa ägg osv.
● Gör lokalproducerade produkter tillgängliga i en gemensamt ägd butik i
Skärplinge.
● En annonssida d
 är lokala producenter presenterar sig skulle vara bra och där
dom lägger upp vad som finns att köpa varje vecka.
● Handla och tänka lokalt! P
 resentera utbudet bättre, på hemsidan och
anslagstavla t ex.
● Låt lokala företag, hantverkare o dyl listas på hållnäs.info eller via infoblad, alt
annonsera. Svårt att veta vilka möjligheter som finns i dagsläget.
● Bättre och samlad information vad som finns, upplever att man måste söka i
olika forum.
● Jag bor delvis i Stockholm, delvis i Gävle och delvis i Hållnäs och vill stötta
lokalsamhället. För att kunna köpa varor och tjänster behöver jag först och
främst veta om att de finns tillgängliga för försäljning. Så någon typ av
telefonkatalog eller motsvarande med i nformation om vad som finns att tillgå
vore bra. Kan givetvis vara i elektronisk form eller motsvarande.
● Ha a
 rbeten närmre och lokalproducerat på Kastbergs ICA
● Det måste finnas betydligt f ler åretruntjobb i Hållnäs
● Skapa m
 er jobb på hemmaplan f ör att undvika bilkörning som leder till
konsumtion på annat håll
● Locka folk att delta i organiserade bakluckeloppisar…
● Försäljning av vildsvinskött till konsument när det nu blir tillåtet av de vildsvin
som skjuts på bygden!
● Bra busstider så folk kan ta sig dit dom vill och hem igen utan att vänta i
timmar. Även lite bättre trottoarer så det känns/blir säkrare att ta sig utan bil.
● Jag upplever att S
 kärplinge ingår i min närmiljö Hållnäs. Bor i Ängskär och då
Skärplinge har utbudet och närmsta kollektivtrafikstation blir det enklast.
● Utveckla besöksnäringen

