
Nomineringen sker i kategorin: 

Insatser som bidragit till smarta lands- och kustbygder (Smart Villages) 

Namn 

Bygdeägt aktiebolag utvecklar lanthandeln som servicepunkt 

Motivering till nomineringen 

Nya möjligheter i bygden när ett byalag som ägs och drivs av bygdens folk skapar service! Genom en 

innovativ organisationsform skapar bygdens invånare den service de själva vill ha: en modern 

lanthandel och en tankstation. Satsningen bidrar till att utveckla Oxsätra/Åkerlänna som servicepunkt 

och stärker invånarnas delaktighet i lokalsamhällets utveckling. 

Konkreta resultat 

Bygdens invånare har gått samman i ett bygdeägt bolag, Oxsätra Åkerlänna Utveckling AB (OÅUAB). 

Genom att invånarna själva äger aktier kan de styra riktningen på bolaget och således kan 

investeringarna motsvara bygdens behov. Bygdebolaget äger och driver en lanthandel i Oxsätra - 

Handlar´n i Oxsätra - som även är utnämnd till servicepunkt av Uppsala kommun. Genom 

lanthandeln har två investeringar genomförts med finansiering av projektstöd i 

landsbygdsprogrammet 2014-20. Dels har det investerats i ett nytt kylsystem och nya kylskåp. Dels 

har en tankstation etablerats vid handeln i Oxsätra, något som inte fanns i bygden sedan tidigare. 

Investeringarna har bidragit till nya möjligheter till sysselsättning på landsbygden, genom att det 

behövs fler anställda för att driva verksamheten. Satsningarna har också bidragit till en förbättrad 

service till invånare och besökare på orterna. Bolaget bidrar på sikt till att orten får en större 

attraktionskraft och att det blir lättare att bo och verka i bygden. Satsningen har bidragit till att 

vidareutveckla Oxsätra butik som servicepunkt. Genom sin innovativa organisationsform som ett 

bygdeägt bolag bidrar OÅUAB till att invånare känner delaktighet i lokalsamhällets utveckling, och till 

att nya samarbeten skapas mellan invånare, kommun och näringsliv. 

Bakgrund och målgrupp 

Bygdebolaget OÅUAB bildades för ett par år sedan för att verka för bygdens utveckling. Invånare på 

orterna Oxsätra och Åkerlänna satsade själva aktier i bolaget, som numera äger och driver 

lanthandeln i Oxsätra. Insatserna gjordes eftersom det fanns ett behov av en lokal servicepunkt i 

bygden kring Oxsätra och Åkerlänna. Lanthandeln hade ett behov av att moderniseras, för att få en 

lägre energianvändning, säkrare livsmedelshantering och en bättre ekonomi. I bygden kring Oxsätra 

och Åkerlänna har det funnits ett behov av en lokal tankstation: invånarna fick åka flertalet mil för att 

tanka bilen. Invånarna i bygden gynnas genom att de erbjuds en bättre service. Boende slipper köra 

mil till närmsta tankstation utan kan utföra tjänsten på orten. Även besökare har nytta av att det på 

orten finns en aktiv lanthandel med bra utbud och en tankstation. Handlar´n i Oxsätra är en utvald 

punkt i Uppsala kommuns servicepunktsprojekt. Butiken är utpekad som en viktig punkt för service i 

kommunen och har en ”cafédel” med kommuninformation och dator osv. Genom de nya 

investeringarna i kylsystem och mack kan butiken stärka sin roll som servicepunkt i bygden, och 

uppfylla de behov som invånare på platsen vittnar om. 

Geografisk täckning 

Uppsala kommun, Uppsala län. 

Tidsperiod 

Ansökningarna inkomna 2016 samt 2018. Investeringen i kylsystem klar, bensinmacken pågår men 

beräknas vara klar hösten 2019. Från vilken fond kom EU-finansieringen? Landsbygdsprogrammet  



Vilken myndighet/leadergrupp beviljade projektet? 

Länsstyrelsen Uppsala län 

Koppling till programmålen 

Satsningarna har medverkat till att stärka Oxsätra och Åkerlänna som bygder: genom att ha en bred 

delaktighet av medborgarna och genom att skapa nya sysselsättningsmöjligheter på orterna. 

Investeringarna har bidragit till att stärka lokalsamhället och enskilda individers inflytande över 

bygdens utveckling. Detta medverkar till att uppfylla de övergripande målen för 

landsbygdsprogrammet under perioden 2014-2020. 

Kontaktperson för nominerat förslag 

Kontaktpersoner OÅUAB: Projektledare Niklas Axén, 073-3168118, Niklas.axen@telia.com 

Thord Hägg Ekonomiansvarig, 070-611 02 13, Thord.hagg@telia.com 

Gerth Suber Projektledare servicepunktsprojektet, 076-1056022, gerth.suber@hotmail.com 

Ditt namn och myndighet/organisation 

Matilda Markne, Länsstyrelsen Uppsala län 

Din e-postadress 

matilda.markne@lansstyrelsen.se 
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