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Stigsjö Handel - info mars 2008
I oktober 07 öppnade Stigsjö Handel lanthandel I Stigsjö efter 6 långa år utan butik i
dalgången. Efter 6 månader så har en kundenkät skickats ut till alla hushåll i bygden.
Resultatet visa att kunderna till stor majoritet är mycket nöjda eller nöjda med den
nya butiken. Se figuren nedan.
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Företagarpris i Västernorrland
Mycket glädjande är att de tre handlarna som driver Ljustorps och Stigsjö Handel fick
LRF:s och Sweedbanks företagapris i Västernorrland under mars månad.
STORT GRATTIS till:
Niklas Andersson (073 – 076 46 02), Jörgén Härén (070 – 66 05 509) &
Veronika Härén (070- 839 55 43)
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Bränsle i Stigsjö?
Många Stigsjöbor har funderat högt om inte bränsleanläggningen vid butiken skall
komma igång. Skotrar, gräsklippare, traktorer och bilar finns det ju gott om.
Bränslebranschen genomgår just nu en strukturomvandling där 25% av Sveriges
mackar beräknas komma att lägga ner av oljebolagen. Servicen på landsbygden
urholkas därmed ännu mer. Nya driftsformer och initiativ behövs för att motverka den
negativa trenden.
I samband med kundenkäten skickades därför även en förfrågan ut till de boende i
Stigsjö om de är beredda att bidra till att bränsleanläggningen vid butiken startas
igen. Se bifogad brev.
Mer än 50 personer har hittills meddelat att de kan lägga 1 000 kr i insats till att en
bränsleförening startas. Intresset är så pass stort att vi kommer att gå vidare med ett
offentligt möte i Smöråkers föreningshus under våren för att försöka komma igång
med en bränsleförening.

