
Lokal Ekonomisk Analys – ett verktyg för utveckling

..med fokus på service!

MUNKTORPS
SOCKEN



Snabbfakta om LEA-området
Område: 13,8 inv/km2. 
Medelålder: 43,1 år 
Området har 1821 invånare, 
951 män och 870 kvinnor
 
Området har en avstannad men stabil  
befolkningsutveckling. Under de senaste 
10 åren har befolkningen ökat med 43 
personer. 
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Inledning - LEA 

LEA-gruppen
Vi som ingått i arbetsgruppen heter:
Pernilla Norberg, Silpa Laitio Karlsson, 
Staffan Larsson, Anders Lundberg, Britt 
Lundberg, Sofia Uppsäll och Lars Isaksson.

Visste du att
… köpkraften är högre  
i Munktorp socken än 

i  Köpings kommun 
och även högre än 

rikssnittet?

Service i Munktorps socken!
Lokalekonomisk analys (LEA) är en metod där lokalbefolkningen, med hjälp 
av statistik från SCB, kartlägger resurserna i sin bygd - för att få fram bygdens 
handelsbalans med omvärlden. 

I Munktorp har vi historiskt haft distriktssköterska, postkontor, lanthandel (sista 
fram till slutet av 90-talet) och pizzeria. Så sent som på 90-talet fanns även ben-
sinstationer och en vägkrog (en bensinstation inne i Sorby och en vid Morgendal, 
E18-påfarten). 
Munktorp har en skara äldre och drivna entreprenörer som minns denna service och 
saknar den tillgängligheten och det finns en oro för att socknen ska bli alltmer utarmad. 
Samtidigt finns många barnfamiljer som skulle uppskatta närheten till service som 
den var förr, speciellt då utvecklingen tycks gå mot mer distansarbete och mer tid 
hemma. Det skapar nya möjligheter till utveckling av landsbygden.

I vårt LEA-arbete har vi även sett att det finns många egenföretagare, såväl stora som 
små och flertalet nystartade företag. Vi har även sett att köpkraften och inkomsterna 
är högre i Munktorps socken än i både Köping som stort och till riket sett! Detta 
stödjer både behovet och möjligheten till utveckling av service i Munktorp. Siffrorna 
tydliggör vilken utvecklingspotential som finns vad gäller företagande och arbetstillfällen. 

Genom att göra en LEA får bygden en faktabaserad analys som ger en mer objektiv bild 
av läget och grund för riktningen och insatser för den framtida utvecklingen av bygden. 
LEA är en metod som använts i många orter runt om i Sverige och som lett till att mat-
butiker har räddats och ökat sin omsättning, att bagerier och frisörsalonger startats, etc.

Den här Lokalekonomiska analysen 
omfattar hela Munktorps socken.  
Huvudsyftet med den här LEA:n är att 
lägga grunden, skapa kunskap om 
Munktorps närings- och föreningsliv, 
kommersiell- och offentlig service, 
köpkraft och handelsbalans, befolkning 
och åldersstrukturer m.m. som underlag 
för en framtida utvecklingsplan. Många 
föreningsrepresentanter, entreprenörer, 
lantbrukare och andra företagare och 
eldsjälar har deltagit i möten och bidragit 
med sin kunskap.

Sigge Svenssons lanthandel i Munktorp

Karta över Munktorps socken
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Historien om Munktorp, 
inkörsporten till Bergslagen.

5

Munktorps socken, en socken med stolta traditioner. I norr djupa skogar med 
insprängda betesängar och mindre åkrar. I söder böljande fält ned mot Mäla-
ren. Med en total yta om 118 kvadratkilometer utgör Munktorps socken en stor 
del av Köpings kommun.

Området kring sjön Mälaren benämnes Svealand och i det området låg tyngdpunkten i 
och kärnan av det som en gång blev Sverige. Norr om Mälaren bestod detta område 
av de s.k. folklanden, vart och ett bestämt och avgränsat kult- och förvaltningsområde.

Snefringe härad var en del av Västmanland och detta härad upptogs till större delen 
av gamla Munktorps socken. Munktorp var centrum i häradet och gav namnet till 
det som så småningom bildade en socken. Socknen var ursprungligen vida större 
än den yta vi idag benämner Munktorps socken. Namnet Munktorp blir först under 
1300-talet synligt i skrift. Till denna centrala kult- och förvaltningsbygd kommer vid 
slutet av 1000-talet den kristna missionen från England. Storpolitiska händelser och 
en väldig dragkamp mellan påvestolen i Rom och den mäktige tyske kejsaren hade 
till följd att missionerandet i Norden dirigerades från England från att tidigare utgått 
från gränsområdet mellan nuvarande Tyskland och Frankrike. Ansgar kom därifrån 
på 800-talet.

Hällristningarna vid Häljesta vittnar om bygdens strategiska och kultmässiga betydelse 
i förkristen tid. Hällristningarna där härstammar från ca 1000 f kr. Likaså den rika 
förekomsten av fornborgar från 400 - 500-talet är tecken på bygdens betydelse.

Dåvö kungsgård, belägen längst söderut i socknen, utgjorde från tidig medeltid 
en fast punkt för konungar och viktiga politiska förhandlingar i Sverige. Birger Jarl, 
Magnus Ladulås, Magnus Eriksson och den Heliga Birgitta vistades ofta där.

När den kristna missionen fick fäste här byggdes den första kyrkan i slutet av 
1000-talet. Byggnadsstilen är starkt influerad av kyrkor i England, varifrån munken 
David kom. Kyrkan byggdes en bit ifrån den gamla hedniska kultplatsen. Efterhand 
kom platsen att benämnas Munktorp och kring denna ort skapades en socken.
Kyrkan blev genom davidskulten en s.k. besökskyrka. Den utvidgades i flera etapper, 
den sista i mitten av 1500-talet. Från kyrkan utgår pilgrimsleden Romboleden som 
går till Trondheims domkyrka, där Olof Skötkonung är begravd.

Munktorps socken är en utpräglad jordbruksbygd. Ytan var ursprungligen väsentligt 
mycket större och sträckte sig en halvmil norr om Lisjö i Surahammars kommun.

Vår befolkningshistoria

1772 bodde ca 2400 personer i 
Munktorps socken. Detta år föddes 
76 barn och 115 personer avled, 
varav många barn. 
1823 föddes 124 barn. Samma år 
avled 79 personer, varav 37 barn. 
1848 var invånarantalet 3130 per-
soner. Ökade till 3245 personer år 
1855.
1862 överförs Lisjöområdet till  
Sura socken. 
1880 var invånarantalet 3343 personer. 
114 barn föddes och 86 personer 
avled, varav 37 barn.
Det är nu utflyttningen börjar. I 
första hand till städerna för att få sin 
utkomst inom industrin, men även 
till Amerika, 375 personer direktut-
vandrade dit. De flesta var pigor 
och drängar, men även torpare och 
hemmansägare. 
Vid sekelskiftet var invånarantalet 
3200 personer. År 1900 föddes 74 
barn, 71 personer avled, varav 15 
barn.
1922 hade invånarantalet sjunkit till 
2946 personer och 1943 var invånar- 
antalet 2303 personer.
1948 inkorporerades Nibble, delar 
av Ållesta och Norsaområdet till 
Köpings stad och 276 personer blev 
då stadsbor.
2020 Invånarantalet är 1821 personer.

Hällristningar i Häljesta

Munktorps kyrka

Gamla kyrkskolan från 1907 som revs på 80-taletStatsminister Carl-Gustav Ekman besöker Munktorp, 1926

Arnolds lanthandel
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I Munktorps socken finns följande:
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Det här har vi i vår bygd idag

Förskolor/Skolor/Fritidshem 
■ Munktorps förskola (nybyggd)
■ Sörgårdens förskola (Munktorps  
   Föräldrakooperativ i Sillsta)
■ Munktorpsskolan F-6 samt fritids

Äldreomsorg
■ Äldreboende Sorbygården
■ Cirka 10 st servicelägenheter i Sorby 
■ Hemtjänst som utgår från Sorbygården

Kultur, fritid och föreningsliv
■ Bokbuss 
■ Hägersta idrottsförening (Hägersta GF)
■ Hembygdsföreningen i Munktorps  
    Sockengille (Sockengillet)
■ Munktorps Kyrkokör
■ Sorby Gospel
■ Munktorpsteatern
■ Munktorps bollklubb, MBK
■ Lokalförening för LRF
■ Jaktlag
■ Samfällighetsföreningar 
   (Väg- och dikningsföreningar)
■ Fiberförening, Munktorps Fiber
■ Snefringe Häradsallmänning
■ Syjuntor
■ Klapp och klang 
■ Svenska kyrkan
■ Sorbykyrkan 

■ SVIS, Svenska Volvoklubbar i Samverkan 
■ Bygdegården, Tallåsgården 
■ Tränstagården 
■ Klockargården
■ Elljusspår
■ Multiplan 
■ Fotbollsplaner 
■ Lekplatser och bouleplan

Sevärt i urval
■ Fornborgar 
■ Hällristningar 
■ Munktorps kyrka 
■ Mälaren med ca 1,5 mil strandlinje.
■ Jordbruksbygd 
■ Bergslagsskog
■ Lindöbergets naturreservat
■ Norsa hagar
■ Mälardalsleden cykelled
■ Romboleden börjar här 
   och går upp till Trondheim

Tallåsgården

Hällristningar i Häljesta

Multiplan inne i samhället

Multiplan inne i samhället

Fornborgen Visberget

Gunvor Stenman och Sofia Uppsäll visar Munktorpsdräkten

Häljeby
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... och det här!
Exempel på företag och arbetsplatser i bygden:
■ Ljung trä
■ Munktorps träförädling
■ Bronsil
■ Munktorps pantbelåning
■ Köpings musteri
■ Lundbergs Grönt & Gott
■ Eriksgården
■ Evas lilla bo
■ Hästfysioterapeut Caroline Stenman
■ Hundpensionat Gårdesta hunddagis
■ Hästmassage
■ Sporthästkliniken i Häljeby
■ Katrinelunds Bigård
■ Dala kvalitetsskog (växthusen i Dåvö)

Boenden:
■ Stallets B&B i Häljeby
■ B&B Sörhamra lantgård
■ Sörgården i Grömsta

Infrastruktur:
■ Buss 515 
■ Skolbussen för barnen (12,13,14)
■ E18, av och påfart

■ Hantverks- och gårdsbutiker
■ Byggfirmor
■ Jordbruksföretag 
■ Ekvationen hund & jakttillbehör
■ Golflidret i Viby
■ Sillsta padel
■ Munktorps Prästgård
■ Insane Mary Jane, Western Store
■ Bilfix i Munktorp 

Laura Hirvinen från Sporthästkliniken i  Häljeby

Lena Rydberg-Eriksson från Köpings musteri

Linus Åkerlund med kossan Livinia i Häljesta Victor Karlsson under upplärning

Stallets B&B i Häljeby

Svetsning pågår

9
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Befolkningsutveckling
I Munktorps socken bor (2020) 1821 personer, 870 kvinnor och 951 män. 
Från 2011-2020 har befolkningen ökat med 43 personer. 

Våra lokala resurser
Energi och vatten Naturresurser
I Sorby, den centrala delen av Munktorp 
(”samhället” i folkmun), finns kommunalt 
vatten och avlopp. Fjärrvärme saknas, 
men täcker i övrigt stora delar av Kö-
pings tätort.

Munktorp har många fastigheter med 
skog och därmed är tillgången på ved 
och flis, som värmekälla till våra bostäder, 
mycket god.

Munktorp har en ca 1,5 mil lång strandlinje 
mot Mälaren. Sjön i sig utgör en viktig 
resurs ur den synpunkt att vi kan få föda 
genom fiske samt även värma våra  
bostäder med sjövärmeanläggningar.  
Mälaren erbjuder även de boende vackra 

miljöer och rekreationsområden.

I Munktorp är åkerarealen dominerande 
och en självklar naturresurs för försörjning 
i socknen. Av det totala antalet bebodda 
fastigheter i Munktorp, cirka 500 stycken, 
utgör de bebodda lantbruksfastigheterna 
nästan hälften. Detta bekräftar tydligt 
åkermarken som en särskilt viktig resurs 
för Munktorp.

Munktorp har även fina skogsområden som 
är rika på bär och svamp och möjligheten 
till rekreation ligger ofta runt knuten, 
oavsett var i Munktorp man bor.

Befolkning 2021

Födelsenetto

Befolkningsförändring 2020

Befolkningsutveckling under 10 år 
(2011-2020)

Variationen år från år är ganska liten men med en i huvudsak stigande trend.  
Största ökningen var 2012 och 2018 med en ökning med 18 personer.
Enligt åldersstrukturen för 2016 är det flest personer (545 st) i åldersgruppen 45–64 år, 
och i åldersgrupperna 25–44 år respektive 65 år och uppåt är det ungefär 400 personer i 
varje grupp. Av dessa är 733 personer gifta. Under dessa tio år är det bara 2014 och 
2015 som det har varit födelseöverskott, övriga år med befolkningsökning beror på 
inflyttning. Personer i åldersgrupperna 17–24 år och personer över 55 flyttar ut, medan 
personer mellan 25 och 54 flyttar in.
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Så här försörjer vi oss
Företagande 
Totalt finns det 264 enmansföretag i 
Munktorp. Munktorp är en utpräglad 
lantbruksbygd med 163 företag inom 
jordbruk, skog och fiske. De flesta av 
dessa är enmansföretag. Många av före-
tagarna inom jordbrukssektorn arbetar 
även som entreprenörer. 

Även företagstjänster har många ensam- 
företagare. Dessa småföretag ger en 
livgivande och nödvändig service till 
andra enmansföretag. Småföretagen 
dominerar i Munktorp. Av alla arbetsstäl-
len finns det 49 platser där det arbetar 
mellan 4 och 19 anställda. Flertalet har 
börjat som lantbruksföretag, vidareut-
vecklat sig och befinner sig inom någon 
annan näringsgren idag.  

Glädjande nog finns det flera företag med 
basen i socknen, som har mer än 20 
anställda. 

Sektorer
Många av de människor som bor i 
Munktorp, arbetar inom tillverkningsin-
dustrin av olika slag (20%). Volvo Power-
train och GKN Automotive är de största 
arbetsgivarna. Många arbetar även 
inom vård och omsorg (14 %).  
Utbildning, handel, byggverksamhet och 
företagstjänster har en andel av ca 10% var. 

Pendling
Vi har 689 personer som pendlar ut från 
vårt område varav 400 pendlar till Köping, 
193 har sitt arbete i Västerås och 96 per-
soner arbetar i Hallstahammar.  
Utöver pendlingen till närliggande  
kommuner finns det 104 personer som 
har sitt arbete på okänd ort. 

Glädjande nog, har vi 230 personer som 
pendlar in till vårt område för att arbeta. 

Förvärvsarbeten, andel per näring 2019

Sammanräknad förvärvsinkomst 2019 (medianvärde)
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Vår framtid och vision 2030
I framtiden ser vi ett Munktorp som blomstrar, både när det gäller inflyttning 
av människor och tillväxt av företagande. Vi vill att småföretagarna, som ju är 
dominerande i Munktorp, ska vara kvar i Munktorp och fortsätta att erbjuda oss 
bra lokala varor och tjänster. Det ska vara möjligt att leva och verka i Munktorp, 
utan onödig ansträngning, och vi ska känna samhörighet. 

Att sakta men säkert bättra på tillgängligheten av service i Sorby är en grundförut-
sättning. Vi har sett att både barnfamiljer och äldre trivs i Munktorp. Kommunen 
har planlagt för småhustomter och möjliggör därmed att fler barnfamiljer kan välja 
Munktorp som sin hembygd. På sikt kan även service som paketutlämning, butik och 
matställe, underlätta för de äldre att bo kvar i den bygd man föddes och växte upp 
i. Dessutom kan barnfamiljernas vardagspusslande förenklas, genom att man kan be 
barnen cykla och handla mjölk, eller passa på att hämta ut paket under kvällsrastningen 
med hunden.

Pandemin har möjliggjort för förvärvsarbete utanför kommunens gränser i en större 
grad. Ett flertal av dessa förvärvsarbetare har nu efter pandemin behov att pendla 
till grannkommuner några dagar i veckan och en pendlarparkering skulle underlätta 
för samåkning. Enligt statistiken är det nästan 200 personer som arbetar i Västerås och 
åtminstone varannan bil skulle då kunna stanna kvar i Munktorp över  
arbetsdagen. Det är ett miljövänligare alternativ, och miljö och klimat är en viktig 
fråga som berör och påverkar den enskilda individen varje dag. Att promenera till 
butiken och handla sitt frukostbröd för helgen ger också en miljömässig vinning.  
Det är även försvarbart rent ekonomiskt, även fast en mindre butik kan behöva ha 
något högre priser så går det jämt ut med tanke på dagens höga priser på drivmedel.

År 2030 ser vi ett socialt centrum växa fram i Munktorp, med diverse service, möjlighet 
för äldre att bli kvar i bygden genom servicelägenheter eller liknande, bra infrastruktur 
och gemensamma pubkvällar några gånger per år. Lite som det var förr i tiden, fast 
med modernare finesser.
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Vad vi vill ha:
Mindre insatser som går att genomföra inom 1-3 år 
• Pubafton
• Paketservice
• Etablerade och skyltade promenadstråk
• Återvinningsstation
Större insatser, med externa aktörer som går att genomföra på 1-3 år
• Pendlarparkering/samåkningsparkering
• Obemannad butik
• Matställe/pizzeria, eventuellt ihop med den obemannade butiken
Större processer och långsiktiga ambitioner som kräver finansiering, samverkan 
med externa aktörer samt en bred uppslutning från bygden.
• Sockenbad
• Tågstopp
• Cykelbana hela vägen mellan Munktorp och Köping

Visste du att...
… Munktorp socken har
cirka 15 kilometer lång 

Mälarstrandlinje?

Glada Björkstabarn (Bonnie, Betty och Bo)
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Visste du att... 
Munktorp hade en  

egen butik fram till  

år 2006?

Vision om en  
obemannad butik ...
Att etablera en obemannad butik är ett mål som är fullt möjligt att genomföra 
redan nu. Det krävs dock en hel del förberedelser och arbetsvilja från oss i socknen. 

En möjlig väg att gå är att både producenter och icke-producenter går ihop och bild-
ar en ekonomisk förening som i sin tur driver en obemannad butik. Visionen är att 
butiken ska gå att handla i dygnet runt och man ska kunna handla många olika typer 
av varor, så som korvbröd, mjölk och blöjor, liksom ägg och kött etcetera, gärna från 
gårdar i Munktorp. Det kan bli som en egen liten saluhall. På sikt kan det även bli 
möjligt att sälja tobaksvaror samt att ha utlämning av Systembolagets varor i buti-
ken. Framgent kan vi även se att butiken kunde vara delvis bemannad, dels för att 
göra det möjligt att sälja tobak, dels för att hämta ut paket eller för att få hjälp till att 
komma igång och handla och scanna och betala sina varor. En tanke är att kunna ha 
en typ av REKO-marknad i anslutning till butiken och att knallar kan sälja sina gårds-
produkter direkt till kund på någon fast dag i månaden.

En obemannad butik underlättar inte bara vardagen för människor, det skapar även 
ett centrum där människor möts. Ett centrum som med tiden kan få en allt större 
betydelse. Att vi utvecklar våra små tätorter är viktigt, och att förenkla livet på landet 
är en del av landsbygdsutvecklingen.

Vision om nytt boende..
Vår vision om ett ”60-plusboende” med mindre lägenheter  
i ett flerfamiljshus  med hissar.  

Vi ser gärna ett 60-plusboende med utrymmen såsom större samlings/festlokal med 
tillgång till kök för gemensamma sammankomster, en mindre träningslokal med 
dusch och bastu, hobbylokaler (snickeri, sy, väv mm) samt utrymme för hår- och 
fotvård. Samt högst upp några allrum med utsikt över bygden och plats för TV, spel, 
kurser och umgänge i mindre grupper. Det skall även finnas en ombonad trädgård 
med blomrabatter och sköna utemöbler i trevliga grupper samt ytor för gemensam 
odling och rekreation med fysiska aktiviteter tex boule. Till lägenheterna finns det även 
parkeringsplatser, samt parkeringsplatser för ett antal bilar som skall ingå i en bilpool.

I anslutning till detta ”60-plusboende” skall det finnas en obemannad matbutik, 
där det även finns spelbutik, postservice samt utlämning av paket, apoteksvaror, 
systembolagsvaror. Matställe/pizzeria, pendlarparkering, busshållplats. Från pend-
larparkeringen och ”60-plusboende” skall man lätt och säkert kunna ta 
sig till en motionsslinga i något skogsområde i nära anslutning till 
Munktorps samhälle.
Förskolan bör finnas i nära anslutning till detta för att dra 
dit folk för att handla eller besöka ”60-plusboendet”.   

Tre Snäckor, vägkrog vid Morgendal

Ungdjur på bete



 

Foto: Thomas Ljungqvist (omslagsbild och glada barn på sid.15), Silpa Laitio Karlsson, Thomas Brorsson, Sofia 

Uppsäll och Köpings kommun.

Foldern har tagits fram genom projektet ”Lokal ekonomi och service på landsbygden”, 

även kallat, ”LEA-Lyftet”, som har det övergripande projektmålet är att påvisa hållbara 

utvecklingsmöjligheter och utmaningar i den lokala ekonomin, stärka samhörigheten 

och skapa gemensam målbild för landsbygdens olika orter med huvudsakligt fokus på 

handel och kommersiell service. 
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Den här foldern är framtagen av Hembygdsföreningen Munktorps sockengille

Om du vill vara med och påverka och göra skillnad för bygdens framtid 
så ta kontakt med oss! (du hittar oss givetvis på Facebook)

www.bygdegardarna.se/munktorp/


