
Växjö 

Furuby Hovmantorp 

Omställning Värend, vision för 2050 
 
Transporter 
 
Idag finns i Värend ca 72 000 personbilar. En tumregel för bilpooler är att en bil kan 
ersätta ca 7 privatbilar och ändå ge rimlig bekvämlighet.  
2050 kan antalet bilar därför reduceras till 10 000 (kanske färre) med en klok 
organisation. 
 
Trafiksystem med kommunikationsnoder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kollektivtrafik  

kombinerat person och gods 

Fasta tider kompletteras 

med turer efter behov  

 

Byahus 

Här finns förarlös bil (beställs över nätet) 

                elcykel, ellastcykel 

                varuutlämning (även matvaror) 

                trevlig väntmiljö med t ex fik 

                samlingslokal för kultur mm 

                ev vårdcentral o tandläkare mm 

                 



Mat och förnödenheter 
 
På smågårdar odlas grönsaker och rotsaker mm för lokal konsumtion, ofta i 
kombination med småskalig djurhållning. På i synnerhet sämre jordar kan 
avkastningen ökas med hjälp av biokol (CO2-sänka). 
På större åkrar odlas lämpligen spannmål. 
Lokalt finns slakterier, mejerier och förädling av annat närproducerat. 
 
Värendsborna beställer mat och andra förnödenheter digitalt från Värendsbutiken. 
Producenterna erbjuder butiken sina varor. Varorna hämtas sedan av beställaren vid 
trafiknoden. Mässor anordnas där producenterna visar upp sina varor. 
 
Viss produktion av tyger och kläder sker i området. De tillverkas framför allt av ull, 
lyocell (cellulosafiber) och hampa. 
 
Varor producerade i Värend är betydligt billigare än ”importerade” varor som belastas 
av fraktkostnader. 



Produktion 

Arbete och ekonomi 
 
Allmänningen (det man utan kostnad har tillgång till) omfattar 
  
 transporter av personer och gods inom Värend 
 fordon (tåg, buss, bil, elcykel mm) för användning inom Värend 
 byahus eller motsvarande 
 kultur av olika slag 
 (till detta kommer det vi har idag som t ex vård och undervisning) 
 
Basinkomst är införd som ger en låg men rimlig levnadsnivå. 
 
Behovet av arbetade timmar kommer att vara större 2050, se nedan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Därför knyts till basinkomsten en arbetsinsats som motsvarar 4(?) timmar/dag. 
Egna företagare betalar in motsvarande summa till ”Värendkassan”. 
För personer med anställning ersätts arbetad tid utöver dessa 4 timmar med ”vanlig” 
lön. 
Öviga (undantag barn och gamla) tjänstgör på olika sätt inom allmänningen, eller t ex 
som extraresurser inom vård, skola och omsorg. Det kan också handla om säsongs-
arbete inom t ex jord- och skogsbruk (företagaren betalar till Värendkassan). 
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