FRÅGA
Den 8/9 framkom en stor vilja att ha en åretruntöppen butik. Vad behövs för en sådan
satsning? Hur stor del av dina inköp skulle du kunna göra i en sådan butik?
SVAR

Jag skulle kunna handla allt i den. Det blir som en ideologisk satsning i så fall. Jag skulle önska att
där fanns närodlat etc Vad som krävs är väl att tillräckligt många förbinder sig att handla typ allt
där! Kanske kommunalt startbidrag för första året ? Transportstöd?
Det har att göra med prissättningen och utbudet på varorna i butiken. Är priset som idag, 50-100%
dyrare än ICA Östra Husby kommer jag inte handla där. Utbudet måste vara ett basutbud, inte
"lyx-/gourmet varor". Tex 1/2 liter glass för 98:--. Med ett vettigt utbud av livsmedel och priser
20% över Östra Husby kommer jag troligen att handla 25% i butiken
Ett bredare utbud än i sommarbutiken behövs. Mina inköp avgörs av utbudet. T.ex. ekologiska
alternativ. Möjlighet att beställa vissa varor. Jag skulle handla 2-3 gånger veckan i så fall.
Kan vara bra om ni skriver avsändare, kanske inte alla som kopplar panelen till Arkösund? Nu står
bara ett nummer som avsändare/ Ingela, coast4us
Det behövs fler som handlar i en åretruntöppen butik och så många är inte boende åretrunt i
Arkösund med omnejd att det skulle löna sig. Satsa istället på hemkörning av mat från Östra Husby
och apoteket en dag i veckan istället för bussen
som går nu. Butiken är bra öppen som det är idag och det vill jag inte ska försvinna. Om arkösund
får fler åretruntboenden framöver kan det vara aktuellt att öppna butiken på lågsäsong men inte
som det ser ut i dagens läge tycker jag. Med vänlig hälsning, Jacob Jaldeland.
Den prisnivå som varit gör det ointressant att handla lokalt. För att sänka den krävs en helt annan
inställning än vad nuvarande "handlare" har. Hans fokus är båtgäster/campare. Sänker man
prisnivån med typ 25-30% så skulle vi handla minst 60% i den lokala butiken.
Vi skulle handla minst en gång om dagen . Sommartid förmodligen mer:)
Vi handlar för cirka 6000 per månad, jag skulle tro att vi skulle kunna handla för cirka hälften i en
sådan butik.
Minst utbud och prisläge som ex, affären i Ö-Husby Vilket inte kommer vara ekonomiskt bärande så
jag kan klara mig utan affär i A-Sund

