
Marknadsplats Sjuhärad
obygdens svar på nobelpriset
Här är kooperativet som ger årets nobelpris i
ekonomi ett ansikte. Sjutton småföretag i
Sjuhärad som älskar sin bygd - stuguthyrare,
fiskearrangörer, hantverkare, naturguider -
hjälps åt att skapa ett entreprenöriellt kluster
mitt i obygden.
För det belönades man den 4 nov med utmär-
kelsen Årets Kooperativ 2009. " ... För sitt
ekonomiskt och socialt framgångsrika
samarbete inom framtidsbranschen ekoturism
där medlemsföretagen förenar storskalig
effektivitet med småskalig flexibilitet. Och
brukar resurser utan att förbruka dem".
Forskningen om sådant demokratiskt
infly-tande över gemensamma resurser fick
nobelpriset i år!

Såhär skapar M7H jobb, tillväxt och service
mitt i obygden"

Hoten mot
morgondagens
företagande
�� Årets nobelpris i
ekonomi handlar om vitsen
med delaktighet.
�� Morgondagens
företagare vill helst starta
företag tillsammans … och
kooper-ativt företagande
växer dubbelt så snabbt som
annat företagande
�� … och har unika
möjlig-heter att förverkliga
allian-sens jobbpolitik, med
ökat företagande bland
kvinnor och ungdomar samt
socialt företagande i
brännpunkten.
�� Samtidigt hotas
koopera-tiva företags bidrag
till till-växt, välfärd och
sysselsätt-ning genom
minskat statligt stöd till
Coompanion.
- Man tar sig för pannan!

Maila Gun-Britt Mårtensson,
Coompanion Sveriges ordf

Sju regler
som förändrar
världen
”Governing the Commons –
The Evolution of Institutions
for Collective Action” ger sju
principer för hur en slipsten
ska dras:
• Det ska vara klart vilka
som ingår i gruppen.
• Reglerna ska matcha
gruppens behov.
• Gruppen ska kunna
påverka reglerna.
• Deras beslut ska
respekteras av andra.
• Gruppen ska kunna se vad
de andra gör.
• ...och ha kommit överens
om hur missbruk ska
bestraffas utifrån hur
allvarligt detta är.
• Gruppen ska ha tillgång till
billig konfliktlösning

Här får du tag på boken om hur
världen blir en bättre plats

Kooperativt
miljötänk på
webben
De kooperativa bilpoolerna
sparar både pengar och miljö
samt skapar lite välkommen
gemenskap kring en av
vardagens förtretligheter -
hushållens transportbehov!
Kooperativa vindkraftverk
står där och gör snålblåsten i
fjällen till ett meningsfullt
bidrag till glesbygdens
överlevnad och till den rena
luft som ska vara de norra
breddgradernas dragplåster
på en växande naturturism.
Sen går grannar ihop om
fjärrvärmeverk, sociala
arbetskooperativ gör
solpaneler, mm mm mm.
Möt några av dem på på
coompanion.se

Möt några av de kooperativa
miljöhjältarna på webben
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Välkommen till Coompanions nyhetsbrev nr 6 ... nov-09
Äntligen dags att förverkliga en idé eller en gammal dröm? Då ska du starta ett företag! Och
gör det tillsammans med andra i ett kooperativ ... det ökar möjligheterna och minskar
riskerna. Och är roligare helt enkelt. Nobelpriskvalitet rentav! Välkommen till Coompanions
nyhetsbrev om att starta eget tillsammans.

Till Coompanions hemsida...

"for her analysis of economic governance,
especially the commons"

Människor är smartare än vad vetenskapen hittills velat tro ...
och "gammelekonomins" grundvalar skälver.
Nobelpriset i ekonomi går i år till Elinor Ostrom, en forskare
som visar att vi bryr oss om bra mycket mer än bara den egna
plånboken ... ge oss bara inflytande över alla när-var-hur så
tar vi tillsammans hand om gemensamt ägda resurser så att
alla blir glada och nöjda. Om vi är med och påverkar och har
insyn i besluten vill säga. För då skapas den tillit - det sociala
kapital - som är botemedlet mot att vi agerar kortsiktigt och
egoistiskt på andras bekostnad.
Regler som införs utifrån eller utan förankring bland dem som
berörs av bestämmelserna följs inte i samma utsträckning,
menar hon. Och vi. "En stilla hyllning till demokratiskt
företagande, där alla är med och bestämmer", säger vi
lyckligt!.

Läs mer om ekonomivetenskapens nytänk,
lyssna på intervjun och ställ en fråga till henne här...
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