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– Varför skulle det inte
kunna finnas en butik här, när det finns på så många andra ställen,
säger Anki Carlson.
Tillsammans med Maggan Hultström ingår hon i styrgruppen för Östra
Ryds byalag och jobbar för att starta en ekonomisk förening för att driva
butiken. I torsdagskväll kallade de ortsborna till möte för att presentera
planerna och se hur stort intresset är bland folk. Tanken är att folk
köper andelar i butiken och på så sätt driver den tillsammans.
– Vi fick 60 intresseanmälningar direkt, säger Anki.
Genom att köpa en eller flera andelar får hushållet även rabatt på köp i
butiken genom stämpelkortssystem. I Östra Ryd finns omkring 450
hushåll och styrgruppen tror att det är tillräckligt stort underlag. De tittar
också på hur bra det går för bensinmacken som etablerade sig i orten
2012.
– Folk åker ju hit från stan och tankar, säger Maggan och nämner både
ett lokalt åkeri och bussar som tankar i Östra Ryd.
– Vi tror inte att folk tänker storhandla här, nej, vi är ute efter den där
vardagshandlingen, säger Anki.
De är överens om att butiken skulle bli en viktigträffpunkt i centralorten,
något som saknas idag. Därför tänker de sig även en cafédel.
Dessutom finns planer på att butiken ska vara paketombud.
– Kommunen stöttar oss i våra planer med bygglov, VA-anslutning och
markarrende, säger Maggan.
Hon berättar att kommunen även är intresserade av att det finns en
slags servicestation, där invånarna kan få hjälp med att gå in på nätet,
ladda ner blanketter och skriva ut dem, för kommunala angelägenheter.
Projektet med en matbutik bygger på att de som ekonomisk förening får
statsbidrag. Det är Jordbruksverket som beslutar om tilldelning av
sådana bidrag och tidigast i höst är det aktuellt att lämna in
ansökningar. Fram till dess måste Östra Ryds byalag ha förberett sig.
– Vi får aldrig statsbidrag om vi inte kan visa att folk vill ha en butik,
säger Maggan.
De berättar att boende och personal på Aspgården lämnat in en
namnninsamling med 40 underskrifter till byalaget om att de vill ha en
butik i orten.
Byalaget tänker sig att starta butiken i en barack eller paviljong, som
det även kallas, för att komma igång så fort som möjligt.
Går allting i lås hoppas de kunna vara i gång med butiken under nästa
vår.
– Det vore perfekt att starta lagom till påsk, säger Maggan.
– Och sälja lösgodis för 3,95 hektot, då skulle det komma folk ända från
stan, säger Anki.
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