
Lanthandeln i Skärgårdsbyn i Östergötland

Skärgårdsbyn  lanthandeln med en
kombinerad lösning
En solig höstdag färdas jag genom ett pastoralt landskap till Skärgårdsbyn, en turist och
boendeanläggning belägen på Norra Finnö i Sankt Anna:s skärgård. Väl där möter mig Mattias
och Petra Johansson som äger och driver anläggningen. De hade funderat på att starta upp en
lanthandel sedan en tid tillbaka.

 Vi hade egentligen inte tänkt att satsa på det just nu, men när handlarna på Lagnö och Sanden lade ned
2018 bestämde vi oss för att tidigarelägga planerna, säger Mattias. Det känns viktigt för bygden att det
finns en lokal butik.

När vi ses i mitten av september har den kombinerade automat och bemannade butiken haft öppet en
månad (922 varje dag). Petra och Mattias funderade och tittade runt på olika lösningar innan de
bestämde sig för lösningen de har idag. De tittade bland annat på Auto_Mat, som är en helautomatiskt
butik som i skrivande stund finns på två platser i Östergötland.

Det är viktigt för oss att bygga en relation med kunden, berättar Mattia coh Petra när de visar oss runt i lokalerna

 Den tekniska utrustningen är en blandad lösning, berättar Mattias. Det elektroniska låset som vi har är
ett Assa smart air. Det är samma låssystem som vi har på övriga området (stugor, servicehus med
mera). Där reglerar du låset efter vilka tider det ska fungera samt går att spåra vem som loggat in och
när. Det går att spärra kunder/kort som är borttappade eller om kunden på något vis misskött sig. Vi har
en åldersgräns på 18 år. Kameror och larm som vi använder har vi tidigare haft i vår restaurang och
fabrikatet heter ”Ring”. Vi själva kan gå in och se vem som är i butiken via en app. Kortet är bundet till ett
avtal som kunden skriver på och där har vi även med GDPR*.

Självscanningssystemet har vi utvecklat själva ihop med vår kassaleverantör Cash Protect i Norrköping.
Systemet är inte helt färdigt ännu men fungerar helt ok. Bland annat måste vi i vårt fall få texter på flera
språk.

Paret har som mål att under år 2019 få 300 kort utkvitterade av kunder i lanthandeln och de redan
uppnått 150 kort. De funderar även på att utöka sin verksamhet med ännu mer service till sina kunder. De
tittar på att kunna bli paketombud, ombud för systembolaget och för apoteksvaror.

 Vi vill vara en servicepunkt och en mötesplats för gäster och bygdens folk, säger Petra.

Vi avslutar besöket med att Petra visar det fina båthuset med plats för restaurang och konferens i
fräscha lokaler alldeles invid havet.

Möt Mattias och Petra i ett inslag i webbinariet "Den digitala butiken, del 1" som sänds av ServiceLyftet
den 21 november. Läs mer i artikeln om webbinariet nedan eller klicka här.

Om du är intresserad av koncept med obemannad butik eller kanske vill starta själv, eller tillsammans
med andra på din ort är du varmt välkommen att kontakta din regionala Servicelyftetkontakt.

*(The General Data Protection Regulation, dataskyddsförordningen som gäller i hela EU)

Mer information Östergötlands län, pia.tingvall@coompanion.se

Öppen wifi 
en del av ServiceLyftet
Servicelyftet erbjuder möjligheten att testa öppen wifi på
landsbygden i anslutning till samlingslokal, butik eller på
annan lämplig plats. Detta sker då i samverkan med
lokala föreningar, butiker eller andra lämpliga partners.

Om du ser öppen wifi som en bra utveckling av den lokala
servicen så ta kontakt med projektledaren i ditt län:

Östergötlands län, pia.tingvall@coompanion.se
Jämtlands län, pelle@coompanion.se
Kalmar län, henrik.wennesund@coompanion.se
Örebro län,josephine.hedlund@coompanion.se

Västmanlands län, emil.atak@coompanion.se
Gävleborgs län, ingrid.engelbrekts@coompanion.se

Ökad lönsamhet och bättre
service i bygden
Bodsjö Diverse kommer erbjuda beställning och uthämtning
av matkassar utanför ordinarie öppethållandetider genom att
kunderna kan hämta ut beställningar i låst utrymme som
öppnas med kodlås.

Bodsjö diverse ligger i Bodsjöbygden i Bräcke kommun i
Jämtlands län. Lanthandeln som idag har varuhemsändning
kommer även testa att erbjuda sina kunder hushållsnära RUT
tjänster. I butiken kommer även satsningar göras med skärmar för
turist och samhällsinformation. Satsningarna breddar lanthandels
grund för ökad lönsamhet vilket stärker förutsättningarna för att en
tillgänglig service i det glest befolkade området som butiken verkar
i.

Satsningarna finansieras som projektstöd för företag inom lokala
Leaderprogrammet och butiken drivs inom en ekonomisk förening
som ägs av medborgarna i området. Projekt Servicelyftet har
arbetat med utvecklingsplan och projektutveckling i samarbete
med föreningen och kommunen.

Mer information Jämtlands län, pelle@coompanion.se

Vill du också besöka obemannad butik?
Ett gratis studiebesök, som tar 30 minuter, från din skärm, live, i en obemannad butik. Kanske
har du läst om Auto_Mat och andra obemannade butiker i media senaste tiden? Missa inte
chansen att hänga med!

Den 21 november kl 12.1512.45 sänder ServiceLyftet ett webbinarium
från Auto_Mat i Ekängen i utanför Linköping. Online får vi uppleva ett
butikskoncept som bygger på att kunder legitimerar sig i butiksentrén
med mobilt BankID. Butiken är obemannad och utcheckning sker i en
självscanningskassa.

I ServiceLyftet undersöker digitala lösningar för att säkerställa service på
landsbygd där en butik kanske annars inte har ekonomi att finnas. För
invånare och bygder kan det vara nödvändigt att det finns en butik – för
trevnaden, som samlingspunkt, för fastighetsvärdena, för att inte urholka
bygden och för att kunna handla helgens festmåltid eller så bara för att
kompletteringshandla.

Edvin som startat konceptet välkomnar oss in i den första butiken, live
den 21 november en halvtimma på lunchen. Under webbinariet möter vi
dessutom Skärgårdsbyn en delvis obemannad butik som du kan läsa om
i artikeln ovan. Vi träffar också Pia Tingvall, projektledare för ServiceLyftet
i Östergötland, som guidar oss.

Servicelyftet kommer att presentera fler spännande titlar som rör service
på landsbygden. Exempelvis kommer fler delar som handlar om "Den
digitala butiken" samt elbilsinfrastruktur. Håll utkik här i nyhetsbrevet samt
Coompanions kanaler för framtida webbinarier!

Vill du kika in i en digital handel? Klicka här för mer information och delta i
webbinariet som startar 21 november kl 12.15.

Mer information Östergötlands län, pia.tingvall@coompanion.se

Laddstolpar på landsbygden
Samtliga länsstyrelser i landet har fått ett statligt uppdrag att
utarbeta infrastrukturplaner för laddstolpar för respektive län.

Detta arbete pågår just nu och beräknas vara klart vid årsskiftet.
Servicelyftet riktar sig främst till besökare på landsbygden och kunder hos
lanthandlare etc. och vi kommer att bevaka frågan i den utsträckning detta
är möjligt. Inom kort kommer ett webbinarie att hållas i denna fråga. Mer
information: Klicka här!

Handlaren i Odensvi, Malin LööwJohansson och Malin Ohlsson, landsbygdsutvecklare i Västerviks kommun framför butiken i Odensvi.

Digital service och handelsenkät i Odensvi
och Blankaholm
ServiceLyftet i Kalmar län genomför nu tillsammans med Region Kalmar, Västerviks kommun
och lanthandlarna i Blankaholm och Odensvi en enkätundersökning kring samhällsservice och
handel på landsbygden.

– Enkäten är helt digital, i butiken finns en läsplatta där kunderna kan fylla i frågorna
och den sprids även i grupper på sociala medier samt via epost i bygden, säger
Henrik Wennesund projektledare på ServiceLyftet i Kalmar Län.

– Från kommunens håll är vi nyfikna på vad lokalbefolkningen tycker om servicen på
sina orter, vad de kan komma med för input och ideér som vi kan använda för att
utveckla småorterna menar Malin Ohlsson, landsbygdsutvecklare på Västerviks
kommun.

Handlaren i Odensvi lanthandel, Malin LööwJohansson har många järn i elden, hon
driver affären, campingen, vandrarhemmet, cateringverksamhet och fik:

– På landet är vi vana vid att ta tag i saker och ting. Vi måste ha flera ben än affären
att stå på så alla våra verksamheter behövs och är viktiga för bygden.
Förhoppningen är att fler och fler inser hur viktigt det är att vi finns kvar med butiken,
men det är tufft att driva butik på landet och vi är glada för regionens driftstöd som
kan hjälpa oss att finnas kvar.

Mer information Kalmar län, henrik.wennesund@coompanion.se

Fakta ServiceLyftet
ServiceLyftet syftar till att utveckla den lokala servicen och
därmed förbättra livsmiljön och förutsättningarna att verka, bo
och vistas i gles och landsbygder.

Coompanion fokuserar på att utveckla metoder och konkreta planer,
delvis med hjälp av ny teknik, för att stimulera nyetableringar där
butiker tvingats lägga ned på grund av lönsamhetsproblem alternativt
nystart av lanthandel där behov identifieras. ServiceLyftet samverkar
också om en utredning kring ”Lanthandlarns Matkasse”.

Utöver detta undersöks behovet av laddstolpar på landsbygden samt
om det behövs lokala bensinstationer och öppen wifi. En annan
utmaning är transport och logistikfrågor för leverans till och från
landsbygd.

Servicelyftet genomförs i Coompanions regi under 20182020 i
samverkan mellan de sex regionerna Östergötland, Örebro,
Västmanland, Jämtland, Gävleborg och Kalmar som är projektägare.
Läs mer här!

Mer information om projekt Servicelyftet, ewa.engdahl@coompanion.se

Behöver du eller din organisation hjälp med utbildning, processledning
eller projektledning? Anlita oss! Vi kan skräddarsy ett upplägg för just era
behov. Här är exempel på områden som vi kan tillhandahålla tjänster
inom:

Företagsstarter, styrelsearbete, värdegrundsarbete, ekonomiska
föreningar & AB, verksamhetsutveckling, generationsskifte, stadgar och
kompanjonavtal, socialt entreprenörskap, socialt företagande,
finansiering, kulturella och kreativa näringar m.m.

Ansvarig utgivare Ewa Engdahl
Coompanion Kalmar län, Storgatan 21b, 579 30 Högsby, Tel: 07065 87 323

Till vår webbplats | kalmar@coompanion.se
Klicka här för att avregistrera din adress

Skickat med Paloma
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Skärgårdsbyn  lanthandeln med en
kombinerad lösning
En solig höstdag färdas jag genom ett pastoralt landskap till Skärgårdsbyn, en turist och
boendeanläggning belägen på Norra Finnö i Sankt Anna:s skärgård. Väl där möter mig Mattias
och Petra Johansson som äger och driver anläggningen. De hade funderat på att starta upp en
lanthandel sedan en tid tillbaka.

 Vi hade egentligen inte tänkt att satsa på det just nu, men när handlarna på Lagnö och Sanden lade ned
2018 bestämde vi oss för att tidigarelägga planerna, säger Mattias. Det känns viktigt för bygden att det
finns en lokal butik.

När vi ses i mitten av september har den kombinerade automat och bemannade butiken haft öppet en
månad (922 varje dag). Petra och Mattias funderade och tittade runt på olika lösningar innan de
bestämde sig för lösningen de har idag. De tittade bland annat på Auto_Mat, som är en helautomatiskt
butik som i skrivande stund finns på två platser i Östergötland.

Det är viktigt för oss att bygga en relation med kunden, berättar Mattia coh Petra när de visar oss runt i lokalerna

 Den tekniska utrustningen är en blandad lösning, berättar Mattias. Det elektroniska låset som vi har är
ett Assa smart air. Det är samma låssystem som vi har på övriga området (stugor, servicehus med
mera). Där reglerar du låset efter vilka tider det ska fungera samt går att spåra vem som loggat in och
när. Det går att spärra kunder/kort som är borttappade eller om kunden på något vis misskött sig. Vi har
en åldersgräns på 18 år. Kameror och larm som vi använder har vi tidigare haft i vår restaurang och
fabrikatet heter ”Ring”. Vi själva kan gå in och se vem som är i butiken via en app. Kortet är bundet till ett
avtal som kunden skriver på och där har vi även med GDPR*.

Självscanningssystemet har vi utvecklat själva ihop med vår kassaleverantör Cash Protect i Norrköping.
Systemet är inte helt färdigt ännu men fungerar helt ok. Bland annat måste vi i vårt fall få texter på flera
språk.

Paret har som mål att under år 2019 få 300 kort utkvitterade av kunder i lanthandeln och de redan
uppnått 150 kort. De funderar även på att utöka sin verksamhet med ännu mer service till sina kunder. De
tittar på att kunna bli paketombud, ombud för systembolaget och för apoteksvaror.

 Vi vill vara en servicepunkt och en mötesplats för gäster och bygdens folk, säger Petra.

Vi avslutar besöket med att Petra visar det fina båthuset med plats för restaurang och konferens i
fräscha lokaler alldeles invid havet.

Möt Mattias och Petra i ett inslag i webbinariet "Den digitala butiken, del 1" som sänds av ServiceLyftet
den 21 november. Läs mer i artikeln om webbinariet nedan eller klicka här.

Om du är intresserad av koncept med obemannad butik eller kanske vill starta själv, eller tillsammans
med andra på din ort är du varmt välkommen att kontakta din regionala Servicelyftetkontakt.

*(The General Data Protection Regulation, dataskyddsförordningen som gäller i hela EU)

Mer information Östergötlands län, pia.tingvall@coompanion.se
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i.

Satsningarna finansieras som projektstöd för företag inom lokala
Leaderprogrammet och butiken drivs inom en ekonomisk förening
som ägs av medborgarna i området. Projekt Servicelyftet har
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Mer information Jämtlands län, pelle@coompanion.se

Vill du också besöka obemannad butik?
Ett gratis studiebesök, som tar 30 minuter, från din skärm, live, i en obemannad butik. Kanske
har du läst om Auto_Mat och andra obemannade butiker i media senaste tiden? Missa inte
chansen att hänga med!
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trevnaden, som samlingspunkt, för fastighetsvärdena, för att inte urholka
bygden och för att kunna handla helgens festmåltid eller så bara för att
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Edvin som startat konceptet välkomnar oss in i den första butiken, live
den 21 november en halvtimma på lunchen. Under webbinariet möter vi
dessutom Skärgårdsbyn en delvis obemannad butik som du kan läsa om
i artikeln ovan. Vi träffar också Pia Tingvall, projektledare för ServiceLyftet
i Östergötland, som guidar oss.

Servicelyftet kommer att presentera fler spännande titlar som rör service
på landsbygden. Exempelvis kommer fler delar som handlar om "Den
digitala butiken" samt elbilsinfrastruktur. Håll utkik här i nyhetsbrevet samt
Coompanions kanaler för framtida webbinarier!

Vill du kika in i en digital handel? Klicka här för mer information och delta i
webbinariet som startar 21 november kl 12.15.

Mer information Östergötlands län, pia.tingvall@coompanion.se

Laddstolpar på landsbygden
Samtliga länsstyrelser i landet har fått ett statligt uppdrag att
utarbeta infrastrukturplaner för laddstolpar för respektive län.

Detta arbete pågår just nu och beräknas vara klart vid årsskiftet.
Servicelyftet riktar sig främst till besökare på landsbygden och kunder hos
lanthandlare etc. och vi kommer att bevaka frågan i den utsträckning detta
är möjligt. Inom kort kommer ett webbinarie att hållas i denna fråga. Mer
information: Klicka här!

Handlaren i Odensvi, Malin LööwJohansson och Malin Ohlsson, landsbygdsutvecklare i Västerviks kommun framför butiken i Odensvi.

Digital service och handelsenkät i Odensvi
och Blankaholm
ServiceLyftet i Kalmar län genomför nu tillsammans med Region Kalmar, Västerviks kommun
och lanthandlarna i Blankaholm och Odensvi en enkätundersökning kring samhällsservice och
handel på landsbygden.

– Enkäten är helt digital, i butiken finns en läsplatta där kunderna kan fylla i frågorna
och den sprids även i grupper på sociala medier samt via epost i bygden, säger
Henrik Wennesund projektledare på ServiceLyftet i Kalmar Län.

– Från kommunens håll är vi nyfikna på vad lokalbefolkningen tycker om servicen på
sina orter, vad de kan komma med för input och ideér som vi kan använda för att
utveckla småorterna menar Malin Ohlsson, landsbygdsutvecklare på Västerviks
kommun.

Handlaren i Odensvi lanthandel, Malin LööwJohansson har många järn i elden, hon
driver affären, campingen, vandrarhemmet, cateringverksamhet och fik:

– På landet är vi vana vid att ta tag i saker och ting. Vi måste ha flera ben än affären
att stå på så alla våra verksamheter behövs och är viktiga för bygden.
Förhoppningen är att fler och fler inser hur viktigt det är att vi finns kvar med butiken,
men det är tufft att driva butik på landet och vi är glada för regionens driftstöd som
kan hjälpa oss att finnas kvar.

Mer information Kalmar län, henrik.wennesund@coompanion.se

Fakta ServiceLyftet
ServiceLyftet syftar till att utveckla den lokala servicen och
därmed förbättra livsmiljön och förutsättningarna att verka, bo
och vistas i gles och landsbygder.

Coompanion fokuserar på att utveckla metoder och konkreta planer,
delvis med hjälp av ny teknik, för att stimulera nyetableringar där
butiker tvingats lägga ned på grund av lönsamhetsproblem alternativt
nystart av lanthandel där behov identifieras. ServiceLyftet samverkar
också om en utredning kring ”Lanthandlarns Matkasse”.

Utöver detta undersöks behovet av laddstolpar på landsbygden samt
om det behövs lokala bensinstationer och öppen wifi. En annan
utmaning är transport och logistikfrågor för leverans till och från
landsbygd.

Servicelyftet genomförs i Coompanions regi under 20182020 i
samverkan mellan de sex regionerna Östergötland, Örebro,
Västmanland, Jämtland, Gävleborg och Kalmar som är projektägare.
Läs mer här!

Mer information om projekt Servicelyftet, ewa.engdahl@coompanion.se

Behöver du eller din organisation hjälp med utbildning, processledning
eller projektledning? Anlita oss! Vi kan skräddarsy ett upplägg för just era
behov. Här är exempel på områden som vi kan tillhandahålla tjänster
inom:

Företagsstarter, styrelsearbete, värdegrundsarbete, ekonomiska
föreningar & AB, verksamhetsutveckling, generationsskifte, stadgar och
kompanjonavtal, socialt entreprenörskap, socialt företagande,
finansiering, kulturella och kreativa näringar m.m.

Ansvarig utgivare Ewa Engdahl
Coompanion Kalmar län, Storgatan 21b, 579 30 Högsby, Tel: 07065 87 323

Till vår webbplats | kalmar@coompanion.se
Klicka här för att avregistrera din adress

Skickat med Paloma

http://c11874r.stats.theletter.se/?q=005876010018&TId=1
mailto:pia.tingvall@coompanion.se?subject=Ang.%20ServiceLyftet
mailto:pia.tingvall@coompanion.se?subject=Ang.%20ServiceLyftet
mailto:pelle@coompanion.se?subject=Ang.%20ServiceLyftet
mailto:henrik.wennesund@coompanion.se?subject=Ang.%20ServiceLyftet
mailto:josephine.hedlund@coompanion.se
mailto:emil.atak@coompanion.se
mailto:ingrid.engelbrekts@coompanion.se
mailto:pelle@coompanion.se?subject=Ang.%20ServiceLyftet


Lanthandeln i Skärgårdsbyn i Östergötland

Skärgårdsbyn  lanthandeln med en
kombinerad lösning
En solig höstdag färdas jag genom ett pastoralt landskap till Skärgårdsbyn, en turist och
boendeanläggning belägen på Norra Finnö i Sankt Anna:s skärgård. Väl där möter mig Mattias
och Petra Johansson som äger och driver anläggningen. De hade funderat på att starta upp en
lanthandel sedan en tid tillbaka.

 Vi hade egentligen inte tänkt att satsa på det just nu, men när handlarna på Lagnö och Sanden lade ned
2018 bestämde vi oss för att tidigarelägga planerna, säger Mattias. Det känns viktigt för bygden att det
finns en lokal butik.

När vi ses i mitten av september har den kombinerade automat och bemannade butiken haft öppet en
månad (922 varje dag). Petra och Mattias funderade och tittade runt på olika lösningar innan de
bestämde sig för lösningen de har idag. De tittade bland annat på Auto_Mat, som är en helautomatiskt
butik som i skrivande stund finns på två platser i Östergötland.

Det är viktigt för oss att bygga en relation med kunden, berättar Mattia coh Petra när de visar oss runt i lokalerna

 Den tekniska utrustningen är en blandad lösning, berättar Mattias. Det elektroniska låset som vi har är
ett Assa smart air. Det är samma låssystem som vi har på övriga området (stugor, servicehus med
mera). Där reglerar du låset efter vilka tider det ska fungera samt går att spåra vem som loggat in och
när. Det går att spärra kunder/kort som är borttappade eller om kunden på något vis misskött sig. Vi har
en åldersgräns på 18 år. Kameror och larm som vi använder har vi tidigare haft i vår restaurang och
fabrikatet heter ”Ring”. Vi själva kan gå in och se vem som är i butiken via en app. Kortet är bundet till ett
avtal som kunden skriver på och där har vi även med GDPR*.

Självscanningssystemet har vi utvecklat själva ihop med vår kassaleverantör Cash Protect i Norrköping.
Systemet är inte helt färdigt ännu men fungerar helt ok. Bland annat måste vi i vårt fall få texter på flera
språk.

Paret har som mål att under år 2019 få 300 kort utkvitterade av kunder i lanthandeln och de redan
uppnått 150 kort. De funderar även på att utöka sin verksamhet med ännu mer service till sina kunder. De
tittar på att kunna bli paketombud, ombud för systembolaget och för apoteksvaror.

 Vi vill vara en servicepunkt och en mötesplats för gäster och bygdens folk, säger Petra.

Vi avslutar besöket med att Petra visar det fina båthuset med plats för restaurang och konferens i
fräscha lokaler alldeles invid havet.

Möt Mattias och Petra i ett inslag i webbinariet "Den digitala butiken, del 1" som sänds av ServiceLyftet
den 21 november. Läs mer i artikeln om webbinariet nedan eller klicka här.

Om du är intresserad av koncept med obemannad butik eller kanske vill starta själv, eller tillsammans
med andra på din ort är du varmt välkommen att kontakta din regionala Servicelyftetkontakt.

*(The General Data Protection Regulation, dataskyddsförordningen som gäller i hela EU)

Mer information Östergötlands län, pia.tingvall@coompanion.se

Öppen wifi 
en del av ServiceLyftet
Servicelyftet erbjuder möjligheten att testa öppen wifi på
landsbygden i anslutning till samlingslokal, butik eller på
annan lämplig plats. Detta sker då i samverkan med
lokala föreningar, butiker eller andra lämpliga partners.

Om du ser öppen wifi som en bra utveckling av den lokala
servicen så ta kontakt med projektledaren i ditt län:

Östergötlands län, pia.tingvall@coompanion.se
Jämtlands län, pelle@coompanion.se
Kalmar län, henrik.wennesund@coompanion.se
Örebro län,josephine.hedlund@coompanion.se

Västmanlands län, emil.atak@coompanion.se
Gävleborgs län, ingrid.engelbrekts@coompanion.se

Ökad lönsamhet och bättre
service i bygden
Bodsjö Diverse kommer erbjuda beställning och uthämtning
av matkassar utanför ordinarie öppethållandetider genom att
kunderna kan hämta ut beställningar i låst utrymme som
öppnas med kodlås.

Bodsjö diverse ligger i Bodsjöbygden i Bräcke kommun i
Jämtlands län. Lanthandeln som idag har varuhemsändning
kommer även testa att erbjuda sina kunder hushållsnära RUT
tjänster. I butiken kommer även satsningar göras med skärmar för
turist och samhällsinformation. Satsningarna breddar lanthandels
grund för ökad lönsamhet vilket stärker förutsättningarna för att en
tillgänglig service i det glest befolkade området som butiken verkar
i.

Satsningarna finansieras som projektstöd för företag inom lokala
Leaderprogrammet och butiken drivs inom en ekonomisk förening
som ägs av medborgarna i området. Projekt Servicelyftet har
arbetat med utvecklingsplan och projektutveckling i samarbete
med föreningen och kommunen.

Mer information Jämtlands län, pelle@coompanion.se

Vill du också besöka obemannad butik?
Ett gratis studiebesök, som tar 30 minuter, från din skärm, live, i en obemannad butik. Kanske
har du läst om Auto_Mat och andra obemannade butiker i media senaste tiden? Missa inte
chansen att hänga med!

Den 21 november kl 12.1512.45 sänder ServiceLyftet ett webbinarium
från Auto_Mat i Ekängen i utanför Linköping. Online får vi uppleva ett
butikskoncept som bygger på att kunder legitimerar sig i butiksentrén
med mobilt BankID. Butiken är obemannad och utcheckning sker i en
självscanningskassa.

I ServiceLyftet undersöker digitala lösningar för att säkerställa service på
landsbygd där en butik kanske annars inte har ekonomi att finnas. För
invånare och bygder kan det vara nödvändigt att det finns en butik – för
trevnaden, som samlingspunkt, för fastighetsvärdena, för att inte urholka
bygden och för att kunna handla helgens festmåltid eller så bara för att
kompletteringshandla.

Edvin som startat konceptet välkomnar oss in i den första butiken, live
den 21 november en halvtimma på lunchen. Under webbinariet möter vi
dessutom Skärgårdsbyn en delvis obemannad butik som du kan läsa om
i artikeln ovan. Vi träffar också Pia Tingvall, projektledare för ServiceLyftet
i Östergötland, som guidar oss.

Servicelyftet kommer att presentera fler spännande titlar som rör service
på landsbygden. Exempelvis kommer fler delar som handlar om "Den
digitala butiken" samt elbilsinfrastruktur. Håll utkik här i nyhetsbrevet samt
Coompanions kanaler för framtida webbinarier!

Vill du kika in i en digital handel? Klicka här för mer information och delta i
webbinariet som startar 21 november kl 12.15.

Mer information Östergötlands län, pia.tingvall@coompanion.se

Laddstolpar på landsbygden
Samtliga länsstyrelser i landet har fått ett statligt uppdrag att
utarbeta infrastrukturplaner för laddstolpar för respektive län.

Detta arbete pågår just nu och beräknas vara klart vid årsskiftet.
Servicelyftet riktar sig främst till besökare på landsbygden och kunder hos
lanthandlare etc. och vi kommer att bevaka frågan i den utsträckning detta
är möjligt. Inom kort kommer ett webbinarie att hållas i denna fråga. Mer
information: Klicka här!

Handlaren i Odensvi, Malin LööwJohansson och Malin Ohlsson, landsbygdsutvecklare i Västerviks kommun framför butiken i Odensvi.

Digital service och handelsenkät i Odensvi
och Blankaholm
ServiceLyftet i Kalmar län genomför nu tillsammans med Region Kalmar, Västerviks kommun
och lanthandlarna i Blankaholm och Odensvi en enkätundersökning kring samhällsservice och
handel på landsbygden.

– Enkäten är helt digital, i butiken finns en läsplatta där kunderna kan fylla i frågorna
och den sprids även i grupper på sociala medier samt via epost i bygden, säger
Henrik Wennesund projektledare på ServiceLyftet i Kalmar Län.

– Från kommunens håll är vi nyfikna på vad lokalbefolkningen tycker om servicen på
sina orter, vad de kan komma med för input och ideér som vi kan använda för att
utveckla småorterna menar Malin Ohlsson, landsbygdsutvecklare på Västerviks
kommun.

Handlaren i Odensvi lanthandel, Malin LööwJohansson har många järn i elden, hon
driver affären, campingen, vandrarhemmet, cateringverksamhet och fik:

– På landet är vi vana vid att ta tag i saker och ting. Vi måste ha flera ben än affären
att stå på så alla våra verksamheter behövs och är viktiga för bygden.
Förhoppningen är att fler och fler inser hur viktigt det är att vi finns kvar med butiken,
men det är tufft att driva butik på landet och vi är glada för regionens driftstöd som
kan hjälpa oss att finnas kvar.

Mer information Kalmar län, henrik.wennesund@coompanion.se

Fakta ServiceLyftet
ServiceLyftet syftar till att utveckla den lokala servicen och
därmed förbättra livsmiljön och förutsättningarna att verka, bo
och vistas i gles och landsbygder.

Coompanion fokuserar på att utveckla metoder och konkreta planer,
delvis med hjälp av ny teknik, för att stimulera nyetableringar där
butiker tvingats lägga ned på grund av lönsamhetsproblem alternativt
nystart av lanthandel där behov identifieras. ServiceLyftet samverkar
också om en utredning kring ”Lanthandlarns Matkasse”.

Utöver detta undersöks behovet av laddstolpar på landsbygden samt
om det behövs lokala bensinstationer och öppen wifi. En annan
utmaning är transport och logistikfrågor för leverans till och från
landsbygd.

Servicelyftet genomförs i Coompanions regi under 20182020 i
samverkan mellan de sex regionerna Östergötland, Örebro,
Västmanland, Jämtland, Gävleborg och Kalmar som är projektägare.
Läs mer här!

Mer information om projekt Servicelyftet, ewa.engdahl@coompanion.se

Behöver du eller din organisation hjälp med utbildning, processledning
eller projektledning? Anlita oss! Vi kan skräddarsy ett upplägg för just era
behov. Här är exempel på områden som vi kan tillhandahålla tjänster
inom:

Företagsstarter, styrelsearbete, värdegrundsarbete, ekonomiska
föreningar & AB, verksamhetsutveckling, generationsskifte, stadgar och
kompanjonavtal, socialt entreprenörskap, socialt företagande,
finansiering, kulturella och kreativa näringar m.m.

Ansvarig utgivare Ewa Engdahl
Coompanion Kalmar län, Storgatan 21b, 579 30 Högsby, Tel: 07065 87 323

Till vår webbplats | kalmar@coompanion.se
Klicka här för att avregistrera din adress

Skickat med Paloma

http://c11874r.stats.theletter.se/?q=005876010029&TId=1
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Lanthandeln i Skärgårdsbyn i Östergötland

Skärgårdsbyn  lanthandeln med en
kombinerad lösning
En solig höstdag färdas jag genom ett pastoralt landskap till Skärgårdsbyn, en turist och
boendeanläggning belägen på Norra Finnö i Sankt Anna:s skärgård. Väl där möter mig Mattias
och Petra Johansson som äger och driver anläggningen. De hade funderat på att starta upp en
lanthandel sedan en tid tillbaka.

 Vi hade egentligen inte tänkt att satsa på det just nu, men när handlarna på Lagnö och Sanden lade ned
2018 bestämde vi oss för att tidigarelägga planerna, säger Mattias. Det känns viktigt för bygden att det
finns en lokal butik.

När vi ses i mitten av september har den kombinerade automat och bemannade butiken haft öppet en
månad (922 varje dag). Petra och Mattias funderade och tittade runt på olika lösningar innan de
bestämde sig för lösningen de har idag. De tittade bland annat på Auto_Mat, som är en helautomatiskt
butik som i skrivande stund finns på två platser i Östergötland.

Det är viktigt för oss att bygga en relation med kunden, berättar Mattia coh Petra när de visar oss runt i lokalerna

 Den tekniska utrustningen är en blandad lösning, berättar Mattias. Det elektroniska låset som vi har är
ett Assa smart air. Det är samma låssystem som vi har på övriga området (stugor, servicehus med
mera). Där reglerar du låset efter vilka tider det ska fungera samt går att spåra vem som loggat in och
när. Det går att spärra kunder/kort som är borttappade eller om kunden på något vis misskött sig. Vi har
en åldersgräns på 18 år. Kameror och larm som vi använder har vi tidigare haft i vår restaurang och
fabrikatet heter ”Ring”. Vi själva kan gå in och se vem som är i butiken via en app. Kortet är bundet till ett
avtal som kunden skriver på och där har vi även med GDPR*.

Självscanningssystemet har vi utvecklat själva ihop med vår kassaleverantör Cash Protect i Norrköping.
Systemet är inte helt färdigt ännu men fungerar helt ok. Bland annat måste vi i vårt fall få texter på flera
språk.

Paret har som mål att under år 2019 få 300 kort utkvitterade av kunder i lanthandeln och de redan
uppnått 150 kort. De funderar även på att utöka sin verksamhet med ännu mer service till sina kunder. De
tittar på att kunna bli paketombud, ombud för systembolaget och för apoteksvaror.

 Vi vill vara en servicepunkt och en mötesplats för gäster och bygdens folk, säger Petra.

Vi avslutar besöket med att Petra visar det fina båthuset med plats för restaurang och konferens i
fräscha lokaler alldeles invid havet.

Möt Mattias och Petra i ett inslag i webbinariet "Den digitala butiken, del 1" som sänds av ServiceLyftet
den 21 november. Läs mer i artikeln om webbinariet nedan eller klicka här.

Om du är intresserad av koncept med obemannad butik eller kanske vill starta själv, eller tillsammans
med andra på din ort är du varmt välkommen att kontakta din regionala Servicelyftetkontakt.

*(The General Data Protection Regulation, dataskyddsförordningen som gäller i hela EU)

Mer information Östergötlands län, pia.tingvall@coompanion.se

Öppen wifi 
en del av ServiceLyftet
Servicelyftet erbjuder möjligheten att testa öppen wifi på
landsbygden i anslutning till samlingslokal, butik eller på
annan lämplig plats. Detta sker då i samverkan med
lokala föreningar, butiker eller andra lämpliga partners.

Om du ser öppen wifi som en bra utveckling av den lokala
servicen så ta kontakt med projektledaren i ditt län:

Östergötlands län, pia.tingvall@coompanion.se
Jämtlands län, pelle@coompanion.se
Kalmar län, henrik.wennesund@coompanion.se
Örebro län,josephine.hedlund@coompanion.se

Västmanlands län, emil.atak@coompanion.se
Gävleborgs län, ingrid.engelbrekts@coompanion.se

Ökad lönsamhet och bättre
service i bygden
Bodsjö Diverse kommer erbjuda beställning och uthämtning
av matkassar utanför ordinarie öppethållandetider genom att
kunderna kan hämta ut beställningar i låst utrymme som
öppnas med kodlås.

Bodsjö diverse ligger i Bodsjöbygden i Bräcke kommun i
Jämtlands län. Lanthandeln som idag har varuhemsändning
kommer även testa att erbjuda sina kunder hushållsnära RUT
tjänster. I butiken kommer även satsningar göras med skärmar för
turist och samhällsinformation. Satsningarna breddar lanthandels
grund för ökad lönsamhet vilket stärker förutsättningarna för att en
tillgänglig service i det glest befolkade området som butiken verkar
i.

Satsningarna finansieras som projektstöd för företag inom lokala
Leaderprogrammet och butiken drivs inom en ekonomisk förening
som ägs av medborgarna i området. Projekt Servicelyftet har
arbetat med utvecklingsplan och projektutveckling i samarbete
med föreningen och kommunen.

Mer information Jämtlands län, pelle@coompanion.se

Vill du också besöka obemannad butik?
Ett gratis studiebesök, som tar 30 minuter, från din skärm, live, i en obemannad butik. Kanske
har du läst om Auto_Mat och andra obemannade butiker i media senaste tiden? Missa inte
chansen att hänga med!

Den 21 november kl 12.1512.45 sänder ServiceLyftet ett webbinarium
från Auto_Mat i Ekängen i utanför Linköping. Online får vi uppleva ett
butikskoncept som bygger på att kunder legitimerar sig i butiksentrén
med mobilt BankID. Butiken är obemannad och utcheckning sker i en
självscanningskassa.

I ServiceLyftet undersöker digitala lösningar för att säkerställa service på
landsbygd där en butik kanske annars inte har ekonomi att finnas. För
invånare och bygder kan det vara nödvändigt att det finns en butik – för
trevnaden, som samlingspunkt, för fastighetsvärdena, för att inte urholka
bygden och för att kunna handla helgens festmåltid eller så bara för att
kompletteringshandla.

Edvin som startat konceptet välkomnar oss in i den första butiken, live
den 21 november en halvtimma på lunchen. Under webbinariet möter vi
dessutom Skärgårdsbyn en delvis obemannad butik som du kan läsa om
i artikeln ovan. Vi träffar också Pia Tingvall, projektledare för ServiceLyftet
i Östergötland, som guidar oss.

Servicelyftet kommer att presentera fler spännande titlar som rör service
på landsbygden. Exempelvis kommer fler delar som handlar om "Den
digitala butiken" samt elbilsinfrastruktur. Håll utkik här i nyhetsbrevet samt
Coompanions kanaler för framtida webbinarier!

Vill du kika in i en digital handel? Klicka här för mer information och delta i
webbinariet som startar 21 november kl 12.15.

Mer information Östergötlands län, pia.tingvall@coompanion.se

Laddstolpar på landsbygden
Samtliga länsstyrelser i landet har fått ett statligt uppdrag att
utarbeta infrastrukturplaner för laddstolpar för respektive län.

Detta arbete pågår just nu och beräknas vara klart vid årsskiftet.
Servicelyftet riktar sig främst till besökare på landsbygden och kunder hos
lanthandlare etc. och vi kommer att bevaka frågan i den utsträckning detta
är möjligt. Inom kort kommer ett webbinarie att hållas i denna fråga. Mer
information: Klicka här!

Handlaren i Odensvi, Malin LööwJohansson och Malin Ohlsson, landsbygdsutvecklare i Västerviks kommun framför butiken i Odensvi.

Digital service och handelsenkät i Odensvi
och Blankaholm
ServiceLyftet i Kalmar län genomför nu tillsammans med Region Kalmar, Västerviks kommun
och lanthandlarna i Blankaholm och Odensvi en enkätundersökning kring samhällsservice och
handel på landsbygden.

– Enkäten är helt digital, i butiken finns en läsplatta där kunderna kan fylla i frågorna
och den sprids även i grupper på sociala medier samt via epost i bygden, säger
Henrik Wennesund projektledare på ServiceLyftet i Kalmar Län.

– Från kommunens håll är vi nyfikna på vad lokalbefolkningen tycker om servicen på
sina orter, vad de kan komma med för input och ideér som vi kan använda för att
utveckla småorterna menar Malin Ohlsson, landsbygdsutvecklare på Västerviks
kommun.

Handlaren i Odensvi lanthandel, Malin LööwJohansson har många järn i elden, hon
driver affären, campingen, vandrarhemmet, cateringverksamhet och fik:

– På landet är vi vana vid att ta tag i saker och ting. Vi måste ha flera ben än affären
att stå på så alla våra verksamheter behövs och är viktiga för bygden.
Förhoppningen är att fler och fler inser hur viktigt det är att vi finns kvar med butiken,
men det är tufft att driva butik på landet och vi är glada för regionens driftstöd som
kan hjälpa oss att finnas kvar.

Mer information Kalmar län, henrik.wennesund@coompanion.se

Fakta ServiceLyftet
ServiceLyftet syftar till att utveckla den lokala servicen och
därmed förbättra livsmiljön och förutsättningarna att verka, bo
och vistas i gles och landsbygder.

Coompanion fokuserar på att utveckla metoder och konkreta planer,
delvis med hjälp av ny teknik, för att stimulera nyetableringar där
butiker tvingats lägga ned på grund av lönsamhetsproblem alternativt
nystart av lanthandel där behov identifieras. ServiceLyftet samverkar
också om en utredning kring ”Lanthandlarns Matkasse”.

Utöver detta undersöks behovet av laddstolpar på landsbygden samt
om det behövs lokala bensinstationer och öppen wifi. En annan
utmaning är transport och logistikfrågor för leverans till och från
landsbygd.

Servicelyftet genomförs i Coompanions regi under 20182020 i
samverkan mellan de sex regionerna Östergötland, Örebro,
Västmanland, Jämtland, Gävleborg och Kalmar som är projektägare.
Läs mer här!

Mer information om projekt Servicelyftet, ewa.engdahl@coompanion.se

Behöver du eller din organisation hjälp med utbildning, processledning
eller projektledning? Anlita oss! Vi kan skräddarsy ett upplägg för just era
behov. Här är exempel på områden som vi kan tillhandahålla tjänster
inom:

Företagsstarter, styrelsearbete, värdegrundsarbete, ekonomiska
föreningar & AB, verksamhetsutveckling, generationsskifte, stadgar och
kompanjonavtal, socialt entreprenörskap, socialt företagande,
finansiering, kulturella och kreativa näringar m.m.

Ansvarig utgivare Ewa Engdahl
Coompanion Kalmar län, Storgatan 21b, 579 30 Högsby, Tel: 07065 87 323

Till vår webbplats | kalmar@coompanion.se
Klicka här för att avregistrera din adress

Skickat med Paloma

mailto:henrik.wennesund@coompanion.se?subject=Ang.%20ServiceLyftet
http://c11874r.stats.theletter.se/?q=005876010041&TId=1
mailto:ewa.engdahl@coompanion.se?subject=Ang.%20ServiceLyftet
http://c11874r.stats.theletter.se/?q=005876010052&TId=1
http://c11874r.stats.theletter.se/?q=005876010063&TId=1
mailto:kalmar@coompanion.se
http://c11874r.stats.theletter.se/?q=005876010074&TId=1


Lanthandeln i Skärgårdsbyn i Östergötland

Skärgårdsbyn  lanthandeln med en
kombinerad lösning
En solig höstdag färdas jag genom ett pastoralt landskap till Skärgårdsbyn, en turist och
boendeanläggning belägen på Norra Finnö i Sankt Anna:s skärgård. Väl där möter mig Mattias
och Petra Johansson som äger och driver anläggningen. De hade funderat på att starta upp en
lanthandel sedan en tid tillbaka.

 Vi hade egentligen inte tänkt att satsa på det just nu, men när handlarna på Lagnö och Sanden lade ned
2018 bestämde vi oss för att tidigarelägga planerna, säger Mattias. Det känns viktigt för bygden att det
finns en lokal butik.

När vi ses i mitten av september har den kombinerade automat och bemannade butiken haft öppet en
månad (922 varje dag). Petra och Mattias funderade och tittade runt på olika lösningar innan de
bestämde sig för lösningen de har idag. De tittade bland annat på Auto_Mat, som är en helautomatiskt
butik som i skrivande stund finns på två platser i Östergötland.

Det är viktigt för oss att bygga en relation med kunden, berättar Mattia coh Petra när de visar oss runt i lokalerna

 Den tekniska utrustningen är en blandad lösning, berättar Mattias. Det elektroniska låset som vi har är
ett Assa smart air. Det är samma låssystem som vi har på övriga området (stugor, servicehus med
mera). Där reglerar du låset efter vilka tider det ska fungera samt går att spåra vem som loggat in och
när. Det går att spärra kunder/kort som är borttappade eller om kunden på något vis misskött sig. Vi har
en åldersgräns på 18 år. Kameror och larm som vi använder har vi tidigare haft i vår restaurang och
fabrikatet heter ”Ring”. Vi själva kan gå in och se vem som är i butiken via en app. Kortet är bundet till ett
avtal som kunden skriver på och där har vi även med GDPR*.

Självscanningssystemet har vi utvecklat själva ihop med vår kassaleverantör Cash Protect i Norrköping.
Systemet är inte helt färdigt ännu men fungerar helt ok. Bland annat måste vi i vårt fall få texter på flera
språk.

Paret har som mål att under år 2019 få 300 kort utkvitterade av kunder i lanthandeln och de redan
uppnått 150 kort. De funderar även på att utöka sin verksamhet med ännu mer service till sina kunder. De
tittar på att kunna bli paketombud, ombud för systembolaget och för apoteksvaror.

 Vi vill vara en servicepunkt och en mötesplats för gäster och bygdens folk, säger Petra.

Vi avslutar besöket med att Petra visar det fina båthuset med plats för restaurang och konferens i
fräscha lokaler alldeles invid havet.

Möt Mattias och Petra i ett inslag i webbinariet "Den digitala butiken, del 1" som sänds av ServiceLyftet
den 21 november. Läs mer i artikeln om webbinariet nedan eller klicka här.

Om du är intresserad av koncept med obemannad butik eller kanske vill starta själv, eller tillsammans
med andra på din ort är du varmt välkommen att kontakta din regionala Servicelyftetkontakt.

*(The General Data Protection Regulation, dataskyddsförordningen som gäller i hela EU)

Mer information Östergötlands län, pia.tingvall@coompanion.se

Öppen wifi 
en del av ServiceLyftet
Servicelyftet erbjuder möjligheten att testa öppen wifi på
landsbygden i anslutning till samlingslokal, butik eller på
annan lämplig plats. Detta sker då i samverkan med
lokala föreningar, butiker eller andra lämpliga partners.

Om du ser öppen wifi som en bra utveckling av den lokala
servicen så ta kontakt med projektledaren i ditt län:

Östergötlands län, pia.tingvall@coompanion.se
Jämtlands län, pelle@coompanion.se
Kalmar län, henrik.wennesund@coompanion.se
Örebro län,josephine.hedlund@coompanion.se

Västmanlands län, emil.atak@coompanion.se
Gävleborgs län, ingrid.engelbrekts@coompanion.se

Ökad lönsamhet och bättre
service i bygden
Bodsjö Diverse kommer erbjuda beställning och uthämtning
av matkassar utanför ordinarie öppethållandetider genom att
kunderna kan hämta ut beställningar i låst utrymme som
öppnas med kodlås.

Bodsjö diverse ligger i Bodsjöbygden i Bräcke kommun i
Jämtlands län. Lanthandeln som idag har varuhemsändning
kommer även testa att erbjuda sina kunder hushållsnära RUT
tjänster. I butiken kommer även satsningar göras med skärmar för
turist och samhällsinformation. Satsningarna breddar lanthandels
grund för ökad lönsamhet vilket stärker förutsättningarna för att en
tillgänglig service i det glest befolkade området som butiken verkar
i.

Satsningarna finansieras som projektstöd för företag inom lokala
Leaderprogrammet och butiken drivs inom en ekonomisk förening
som ägs av medborgarna i området. Projekt Servicelyftet har
arbetat med utvecklingsplan och projektutveckling i samarbete
med föreningen och kommunen.

Mer information Jämtlands län, pelle@coompanion.se

Vill du också besöka obemannad butik?
Ett gratis studiebesök, som tar 30 minuter, från din skärm, live, i en obemannad butik. Kanske
har du läst om Auto_Mat och andra obemannade butiker i media senaste tiden? Missa inte
chansen att hänga med!

Den 21 november kl 12.1512.45 sänder ServiceLyftet ett webbinarium
från Auto_Mat i Ekängen i utanför Linköping. Online får vi uppleva ett
butikskoncept som bygger på att kunder legitimerar sig i butiksentrén
med mobilt BankID. Butiken är obemannad och utcheckning sker i en
självscanningskassa.

I ServiceLyftet undersöker digitala lösningar för att säkerställa service på
landsbygd där en butik kanske annars inte har ekonomi att finnas. För
invånare och bygder kan det vara nödvändigt att det finns en butik – för
trevnaden, som samlingspunkt, för fastighetsvärdena, för att inte urholka
bygden och för att kunna handla helgens festmåltid eller så bara för att
kompletteringshandla.

Edvin som startat konceptet välkomnar oss in i den första butiken, live
den 21 november en halvtimma på lunchen. Under webbinariet möter vi
dessutom Skärgårdsbyn en delvis obemannad butik som du kan läsa om
i artikeln ovan. Vi träffar också Pia Tingvall, projektledare för ServiceLyftet
i Östergötland, som guidar oss.

Servicelyftet kommer att presentera fler spännande titlar som rör service
på landsbygden. Exempelvis kommer fler delar som handlar om "Den
digitala butiken" samt elbilsinfrastruktur. Håll utkik här i nyhetsbrevet samt
Coompanions kanaler för framtida webbinarier!

Vill du kika in i en digital handel? Klicka här för mer information och delta i
webbinariet som startar 21 november kl 12.15.

Mer information Östergötlands län, pia.tingvall@coompanion.se

Laddstolpar på landsbygden
Samtliga länsstyrelser i landet har fått ett statligt uppdrag att
utarbeta infrastrukturplaner för laddstolpar för respektive län.

Detta arbete pågår just nu och beräknas vara klart vid årsskiftet.
Servicelyftet riktar sig främst till besökare på landsbygden och kunder hos
lanthandlare etc. och vi kommer att bevaka frågan i den utsträckning detta
är möjligt. Inom kort kommer ett webbinarie att hållas i denna fråga. Mer
information: Klicka här!

Handlaren i Odensvi, Malin LööwJohansson och Malin Ohlsson, landsbygdsutvecklare i Västerviks kommun framför butiken i Odensvi.

Digital service och handelsenkät i Odensvi
och Blankaholm
ServiceLyftet i Kalmar län genomför nu tillsammans med Region Kalmar, Västerviks kommun
och lanthandlarna i Blankaholm och Odensvi en enkätundersökning kring samhällsservice och
handel på landsbygden.

– Enkäten är helt digital, i butiken finns en läsplatta där kunderna kan fylla i frågorna
och den sprids även i grupper på sociala medier samt via epost i bygden, säger
Henrik Wennesund projektledare på ServiceLyftet i Kalmar Län.

– Från kommunens håll är vi nyfikna på vad lokalbefolkningen tycker om servicen på
sina orter, vad de kan komma med för input och ideér som vi kan använda för att
utveckla småorterna menar Malin Ohlsson, landsbygdsutvecklare på Västerviks
kommun.

Handlaren i Odensvi lanthandel, Malin LööwJohansson har många järn i elden, hon
driver affären, campingen, vandrarhemmet, cateringverksamhet och fik:

– På landet är vi vana vid att ta tag i saker och ting. Vi måste ha flera ben än affären
att stå på så alla våra verksamheter behövs och är viktiga för bygden.
Förhoppningen är att fler och fler inser hur viktigt det är att vi finns kvar med butiken,
men det är tufft att driva butik på landet och vi är glada för regionens driftstöd som
kan hjälpa oss att finnas kvar.

Mer information Kalmar län, henrik.wennesund@coompanion.se

Fakta ServiceLyftet
ServiceLyftet syftar till att utveckla den lokala servicen och
därmed förbättra livsmiljön och förutsättningarna att verka, bo
och vistas i gles och landsbygder.

Coompanion fokuserar på att utveckla metoder och konkreta planer,
delvis med hjälp av ny teknik, för att stimulera nyetableringar där
butiker tvingats lägga ned på grund av lönsamhetsproblem alternativt
nystart av lanthandel där behov identifieras. ServiceLyftet samverkar
också om en utredning kring ”Lanthandlarns Matkasse”.

Utöver detta undersöks behovet av laddstolpar på landsbygden samt
om det behövs lokala bensinstationer och öppen wifi. En annan
utmaning är transport och logistikfrågor för leverans till och från
landsbygd.

Servicelyftet genomförs i Coompanions regi under 20182020 i
samverkan mellan de sex regionerna Östergötland, Örebro,
Västmanland, Jämtland, Gävleborg och Kalmar som är projektägare.
Läs mer här!

Mer information om projekt Servicelyftet, ewa.engdahl@coompanion.se

Behöver du eller din organisation hjälp med utbildning, processledning
eller projektledning? Anlita oss! Vi kan skräddarsy ett upplägg för just era
behov. Här är exempel på områden som vi kan tillhandahålla tjänster
inom:

Företagsstarter, styrelsearbete, värdegrundsarbete, ekonomiska
föreningar & AB, verksamhetsutveckling, generationsskifte, stadgar och
kompanjonavtal, socialt entreprenörskap, socialt företagande,
finansiering, kulturella och kreativa näringar m.m.

Ansvarig utgivare Ewa Engdahl
Coompanion Kalmar län, Storgatan 21b, 579 30 Högsby, Tel: 07065 87 323

Till vår webbplats | kalmar@coompanion.se
Klicka här för att avregistrera din adress

Skickat med Paloma

http://c11874r.stats.theletter.se/?q=005876010085&TId=1

