
RÄDDA 
LANDSBYGDENS 
BENSINSTATIONER

En länsövergripande satsning i Blekinge, Kalmar och 
Kronobergs län för att både bevara och utveckla en 
hållbar infrastruktur med fordonsdrivmedel även på 
mindre orter och på landsbygden. 



Många bensinmackar i Sverige hotas 

av nedläggning på grund av bland 

annat strukturrationalisering inom 

bränslebranschen. Detta innebär att 

det ska bli färre stationer som säljer 

större volymer. 

För två år sedan fanns 390 ben-

sinstationer i Blekinge, Kalmar 

och Kronobergs län. Enligt en ny 

inventering så finns idag under 300 

stationer kvar. Dessutom är ett 

50-tal i farozonen under 2009 och 

2010 främst på grund av låga försälj-

ningsvolymer i kombination med olika 

investeringsbehov.  

Mackdöden innebär ett hårt slag mot 

landsbygden där många av de mindre 

stationerna finns. Nu genomförs en regio-

nal satsning, ett projekt för att rädda lands-

bygdens bensinstationer i Blekinge, Krono-

berg och Kalmar län. 

MACKDÖD 
HOTAR
LANDSBYGDEN



Projektet syftar till att både bevara och utveckla en hållbar infra-

struktur med fordonsdrivmedel även på mindre orter och på lands-

bygden i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

Projektet består av fyra delar:

• Inventering av alla bensinstationer i länet 

• Bearbetning av stationer som ligger i riskzonen för nedläggning 

• Information, marknadsföring och spridning av erfarenheter 

• Uppföljning och utvärdering

 

      

       Mackdöden är en akut utvecklingsfråga som 

kräver att vi agerar nu. Genom att vända på alla 

stenar, ta till vara på 

allt engagemang och 

samverka kan vi tillsam-

mans hitta möjligheter 

för många av de hotade 

stationerna i vår region
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PROJEKTETS SYFTE 
OCH INNEHÅLL

– JONAS LÖÖF, PROJEKTLEDARE 

PÅ ENERGIKONTOR SYDOST

››



  

Ingen fråga är för liten, vår uppgift är att stötta och ni är varmt  

välkomna att kontakta oss.

Projektledare: 

Jonas Lööf

Telefon: 0706-55 07 71

E-post: jonas.loof@energikontorsydost.se 

www.energikontorsydost.se   

FINANSIERING

KONTAKT

Rädda landsbygdens bensinstationer finansieras genom stöd från 

Regionförbunden i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län samt 

Länsstyrelsen Kronoberg och Landsbygdsprogrammen i de tre  

länen. Dessutom har åtgärden stöd från Klimatinvesterings- 

programmen i Kronobergs och Kalmar län.  

Rädda
Mackarna


