
Arholma Ekonomiska Förening

VÅR EGEN AFFÄR

På Arholma har vi en handelsbod som är öppen året runt. Många tycker att det är viktigt och
satsar eget arbete och troget handlande för att vi ska kunna ha det så. Förutom att
tillhandahålla “livets nödtorft” är handelsboden navet i det sociala livet i ett litet samhälle som
Arholma.

Flera arholmabor minns den tid då ön hade två handelsbodar. När den sista handlaren måste
sluta i mitten av 1980-talet kraftsamlade ön för att bevara handelsboden på ön. Byalaget
skänkte en tomt som såldes på auktion för att få pengar till att kunna starta en ny affär.
Arholma Ekonomiska Förening bildades och många fast- och fritidsboende satsade eget
kapital genom att köpa andelar i föreningen. Föreningen lyckades förvärva den gamla
affärsfastigheten vid Norra bryggan. Driften av affären uppdrogs åt privata entreprenörer.
Detta fungerade under många år, men till slut gick det inte längre då lönsamheten var för
dålig. Arholma Ekonomiska Förening beslutade då att driva affären i egen regi med anställd
butiksföreståndare och under högsäsong ytterligare personal.

Arholma Handel är idag en väl fungerande skärgårdshandel. Vi kan dock inte vara en
lanthandel efter gammal modell som har “allt ”. Vår huvudverksamhet är livsmedel.
Samtidigt erbjuder affären en hel del tjänster :  Posten, ombud för
Systembolaget och för Apoteket, försäljning av bensin, diesel och gasol. Uthyrning av cyklar
finns också. Lokalen rymmer även ett mindre utrymme för bibliotekslån och försäljning av
begagnade böcker. Utan vår affär skulle inte mycket av detta finnas på Arholma.

Vi verkar under andra villkor än stora köpcentra. ICA och Coop driver inte affärer som är
så små som vår. Utvecklingen under senare år gör det allt svårare att driva en liten
dagligvaruhandel med tillräcklig lönsamhet. Med våra små volymer så blir prisläget ofta
högre än vad större affärer kan erbjuda.

Vi gör dock vårt bästa för att Arholma Handel ska leva vidare. Vi vet att de allra flesta av
både fast- och fritidsboende värnar om vår affär. Vi försöker hålla ett bra sortiment av varor,
men kom gärna med önskemål och tips om vad som kan bli (ännu) bättre. Och om du vill ha
en större mängd eller en speciell vara så kontakta affären så försöker vi ordna detta. Kort sagt

- vi behöver både Dina inköp och Ditt engagemang för att vi ska kunna leva vidare!

Du kan stödja affären genom att regelbundet handla och för dig som inte är medlem i
Arholma Ekonomiska Förening så kan du genom att köpa andelar bli medlem - kontakta
Inger Örtendahl på tel 0176 561 64 eller e-mail inger.arholma@telia.com.
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