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Orvar Otterstedt 
 
Bakgrund 
Under 2009 beslutade Flyinge Utveckling att bilda en arbetsgrupp med syfte att 
arbeta med bygdeplan/framtidsfrågor för Flyingebygden. Orvar Otterstedt utsågs 
till gruppledare för den arbetsgrupp som kallas Flyinge Framtid. Medel för att 
bedriva verksamhet har sökts från Lundaland. Denna slutrapport avser att 
beskriva vad som gjorts och vad som uppnåtts. 
 
Flyinge Framtids Syfte: 
 

• Flyinge Framtids syfte är att studera olika utvecklingsfrågor, så att vi i 
bygden skall kunna agera proaktivt i de frågor som rör vår framtid och 
vara beredda att kunna dra fördel av bygdens utveckling och förändringar. 

 
• Flyinge Framtid ska vara ett forum för idéutveckling, samt kunna ge 

vägledning till de företag, föreningar, personer och grupper som vill 
genomföra olika verksamheter i Flyingebygden. 

 
• Frågor som Flyinge Framtid kan arbeta med kan t ex vara bättre 

kommunikationer / infrastruktur, hur man påverkar bebyggelseutveckling, 
främja näringslivsutveckling, skapa en bra bygd för alla åldersgrupper, 
barn som pensionärer, samt ligga i framkant vad gäller miljö- och 
klimatfrågor. 

 
Utvecklingsarbetet skall synliggöras på olika sätt, bland annat genom en websajt, 
facebookgrupp, enkätundersökningar samt Bygdebladet. Från början var 
avsikten att skapa en traditionell bygdeplan. Under arbetets gång har vi beslutat 
att i stället skapa en websajt som skall fungera som en plan och forum för en 
positiv utveckling av Flyingebygden. 
 
Flyinge Framtid 
 
Flyinge Framtid är en arbetsgrupp som är öppen för alla med intresse av att bidra 
till en positiv utveckling av Flyingebygden. Verksamheten består bland annat av 
följande aktiviteter: 
 

1. Möten en gång i månaden var vi går igenom nya och pågånde projekt. 
2. Följer upp Flyingebygdens Trivselindex (enkätundersökning) 
3. Utvecklar Flyinge Utvecklingsmodell 



   
 

4. Bevaka utvecklingen i Flyingebygdens omvärld samt informera politiker 
och tjänstemän om vad som är viktigt för en positiv utveckling i 
Flyingebygden. 

 
Mellan mötena sker kommunikation via Flyinge Framtids hemsida 
(www.flyinge.nu/framtid), Flyinge Framtids Facebookgrupp (46 medlemmar), 
enkäter samt Flyingebygdens tidskrift Bygdebladet. 
 
Under arbetets gång har människor kommit och gått men en kärna av 
medlemmar har bestått. Följande personer har varit med från början: 
 

- Orvar Otterstedt, Flyinge 
- Sara Ericsson, Flyinge 
- Vivi Brunander, Gårdstånga, Flyinge 
- Ola Wintzell, Flyingeby 
- Elvira Edenlund, Flyinge 
- Ulf Lundin, Flyinge 

 
Utöver dessa har ett tiotal personer deltagit i olika möten och aktiviteter. 
Sammanlagt har 10 möten hållits á två timmar. Vid mötena har i medeltal fem 
personer deltagit. Dessutom har medlemmar i Flyinge Framtid hjälpt till vid 
Flyinge julmarknad samt bygdemöte. Flyinge Framtid har också skickat en 
representant till Landsbygdsriksdagen 2010 för att få inspiration från andra 
liknande projekt. Resultatet var mycket gott och har resulterat ibland annat idéer 
kring en Flyingemässa med workshops kring hur Flyingebygden kan utvecklas på 
ett positivt sätt. 
 
Det första gruppen gjorde för att komma igång, var att definiera en 
utvecklingsmodell för Flyingebygden. Utvecklingsmodellen består av följande 
element: 
 

1. Mål – En positiv utveckling av Flyingebygden 
2. Påverkansfaktorer för en positiv utveckling av Flyingebygden 
3. Enkätundersökning för att ta reda på vad vi i Flyingebygden vill 
4. Underlätta för projekt som leder till en positiv utveckling av Flyingebygden 

 
Sedan starten har utvecklingsmodellen konkretiserats, dokumenterats och 
presenterats i olika sammanhang, bland annat vid ett bygdemöte under våren 
2010. Grupper med ansvar för de olika påverkansfaktorerna har bildats. 
 
Flyinge Framtid kommer att fortsätta att utvecklas och starta projekt för att gynna 
en positiv utveckling av Flyingebygden. 

http://www.flyinge.nu/framtid


   
 

Flyinge Framtids Utvecklingsmodell 
 
Syftet med utvecklingsmodellen är att skapa ett ramverk för att kunna samla 
goda krafter som vill bidra till en positiv utveckling av Flyingebygden. 
 

 
 
Mål  
 
Vi har valt ”Positiv Utveckling” som övergripande mål för Flyinge Framtids arbete. 
 
Positiv i den meningen att utvecklingen skall ske på ett sätt som vi i 
Flyingebygden upplever som positiv. 
 
”Utveckling” har vi valt att mäta som antalet människor som väljer Flyingebygden. 
Desto fler människor desto större aktivitet. 
 
Människor kan välja Flyingebygden i olika sammanhang; som bostadsort, 
studieplats, arbetsplats, besöksmål för rekreation eller handel, etc. 
 



   
 

Påverkansfaktorer 
 
Vi har idenfierat åtta påverkansfaktorer, dvs faktorer som påverkar utvecklingen i 
Flyingebygden: 
 

- Kultur och Fritid 
- Service och Handel 
- Bostäder 
- Information 
- Infrastruktur 
- Omvärld 
- Klimat, Natur och Miljö 
- Arbete 

 
För varje påverkansfaktor har en grupp bildats som har definierat vad som ingår i 
påverkansfaktorn, gjort en nulägesanalys samt skissat på vad som skulle kunna 
göras för att påverkansfaktorn skall bidra till en positiv utveckling av 
Flyingebygden. Utvecklingsmodellen kommer att presenteras på Flyinge 
Framtids websajt. 
 
Enkätundersökning 
 
Enkätundersökningen bygger på en modell som kallas Net Promoter Score 
(NPS) och är tillgänglig för alla som vill uttrycka sin åsikt om Flyingebygden. 
Enkäten har skickats ut till alla i Flyingebygden via Bygdebladet. Enkäten 
distribueras även via Flyinge Framtids hemsida. Ett Flyingebygdens Trivselindex 
har utvecklats baserat på enkätsvaren. Den 22 juli hade 59 personer svarat på 
enkäten. Flyingebygdens Trivselindex är +47%, vilket är upp från +20% en 
månad tidigare. De två viktigaste trivselfaktorerna är Miljö/Boende (37% uppgav 
detta) samt Läget (20%). De viktigaste sakerna att förbättra är 
bussförbindelserna (58%) samt servicen t.ex. matbutik (42%). Avsikten är att 
enkätundersökningar skall ske kontinuerligt och Trivselindex kan användas för att 
mäta att utvecklingen går åt rätt håll. Resultat från enkätundersökningen 
redovisas regelbundet på Flyinge Framtids Facebookgrupp. 
 
 
LANDSBYGDSRIKSDAGEN I SUNNE 
 
En person Elvira Edenlund har deltagit på Landsbygdsriksdagen i Sunne. Detta 
tillförde gruppen flera nya kontakter bland annat projektidéen Fjärrvärme. Vidare 
det pedagogiska utvecklingsmaterialet Landsbygd 2.0 som vi prövat. 



   
 

Projekt 
 
Ett antal projektidéer har kommit in till gruppen och fördelats mellan de olika 
grupperna (en grupp per påverkansfaktor). Flyinge Framtid kan hjälpa till att 
definiera idén, hitta en projektledare samt hjälpa till med finansiering. 
 
Här är några exempel på projektidéer som kommit in: 
 

- Etablera Fritids i Flyinge 
- Förbättra allmänna kommunikationer 
- Fortsatt drift av julmarknaden med nya idéer 
- Skapa et nät av ridleder i Flyingebygden 
- Etablera ett närvärmeverk för halm i Flyingebygden 
- Flyingemässa 

 
Projekten befinner sig i olika skeden och målet är att så många som möjligt skall 
realiseras. 
 
Fortsatt arbete 
 
Det fortsatta arbetet med Flyinge Framtid kommer att fokuseras på att underlätta 
för projekt som leder till en positiv utveckling av Flyingebygden att startas och 
drivas. En viktig del av arbetet blir att engagera fler personer. 
 
Websajten kommer att utökas och förbättras under sensommaren 2010. 
 
Enkätundersökningar kommer att fortsätta. 
 
Som en förberedelse för entableringen av ESS i Lund har Eslövs kommun 
presenterat en detaljplan för Flyingebygden och bjudit in till samråd. Denna 
process kommer att generera många idéer och medger att vi i Flyingebygden har 
möjlighet att påverka utvecklingen. Flyinge Framtid vill spela en viktig roll i detta 
sammanhang och bidra till en positiv utveckling av Flyingebygden. 
 
 


