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Nyheter
Munkedal

Gunilla Lindskog brukar åka och handla i Hedekas ett par gånger i veckan och är oroad över att affären ska läggas ner. Orsaken är att handlaren Kent Johansson tröttnat på att driva affären efter tio
år.
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Sörbygden tar strid
för att affären inte
ska läggas ner
Om några månader kommer
affären i Hedekas att läggas ner.
Något som skapat en hel del
oro i bygden. Nu tas krafttag
för att rädda verksamheten.
Den lokala samhällsföreningen
agerar och två lokala företagare
har köpt själva fastigheten där
affären finns.
De senaste tio åren har Kent
Johansson drivit mataffären som
ligger mitt i Hedekas och i närheten
av skolan som håller på att byggas
om. För några månader sedan
bestämde han sig för att lägga ner
verksamheten. En orsak är en längre
tvist med den förre fastighetsägaren
om hyran, som Bohusläningen tidi
gare rapporterat om.
– Jag har tappat intresset för att
driva affären vidare. Mitt kontrakt
löper ut den sista mars nästa år. Det
innebär att jag drivit affären i exakt

tio år. Jag vet inte vad som kommer
att hända efter den sista mars. Det
har inte alltid varit så lätt att driva
en butik med livsmedel i Hedekas
även om jag sökt och fått ett särskilt
driftstöd, säger Kent Johansson.
Nu agerar alltså samhällsfören
ingen för att butiken ska finnas
kvar.
– Det vi jobbar för nu är att
affären inte ska läggas ner. Det vore
en katastrof för bygden, säger Rolf
Berg, aktiv i Sörbygdens samhälls
förening och en av de som jobbar för
att affären ska drivas vidare.
I stort sett alla kunder som kommit
och handlat de senaste månaderna
har uttryckt sin oro över att affären
ska läggas ner. Det handlar inte
bara om en livsmedelsaffär utan
också om en plats där de cirka 1600
boende i Sörbygden kan beställa al
kohol eller lämna och hämta post.
Gunilla Lindskog brukar åka till

Hedekas och handla i affären ett par
gånger i veckan. Hon berättar själv
att hon brukar göra merparten av
sina inköp av livsmedel där.
– Det måste finnas en affär i Hede
kas annars är det massvis med saker
som kommer att påverkas negativt
på många olika sätt, säger hon.
Tillvaron kommer att bli betyd
ligt svårare för de boende i Sör
bygden om affären försvinner. Det
är två mil till Färgelanda där den
närmaste affären ligger. Och 2,5 mil
till Munkedal.
– Affären måste räddas, säger en
äldre man som under måndags
eftermiddagen besökte affären för
att köpa mjölk, bröd och en burk
med snus.
Sörbygdens samhällsförening
började agera så fort det blev känt
att affären skulle läggas ner. Även
ett antal företagare kämpar för att
affären ska räddas.
Det lokala företagarna LarsOlof

Rolf Berg, aktiv i Sörbygdens samhällsförening och företagaren Lars-Olof
Lyrdal är involverade i arbetet med att rädda affären.
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Lyrdal på Ulkeröds gård och Roger
Johansson har öppnat sina plån
böcker och köpt själva affärsfast
igheten.
– I nuläget ägs fastigheten av
ett företag som heter Sörbygdens
Utvecklings AB. Men målet för oss
är att bredda ägandet genom en
nyemission, säger LarsOlof Lyrdal.
Den 5 december är det dags för ett
möte i Hedekas. Det som ska dis
kuteras vid det tillfället är att om
bilda företaget till till aktiebolag
med något som kallas för särskild
vinstbegränsning. Ett sådant syf
te innebär att företagets vinst i
huvudsak stannar kvar i företaget.
Den nyemission som planeras gör
detta möjligt och kommer även

att bredda ägandet i det bolag som
äger affärsfastigheten.
– Vi vill att de som är intresserade
ska få möjlighet att köpa aktier i det
nya bolaget, säger Rolf Berg.
Men det här räcker inte för att
affären ska kunna räddas. Nästa steg
blir att hitta någon som är intresse
rad av att driva affären vidare. I det
informationsmaterial som tagits
fram inför mötet den 5 december
står bland annat att det är viktigt att
också köpa själva affärsrörelsen av
de nuvarande ägarna och jobba för
att det aldrig ska bli något avbrott
i affärens öppettider.
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