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Singöborna finansierar 
ny affär
 
Efter två misslyckade försök ser det 
nu ut som att Singö får sin affär till 
våren 2010. Visa av erfarenheten 
provar Levande roslagsbygd en ny 
idé. Singöborna får själva gå in med 
kapital genom att köpa aktier. Och 
bara efter ett par dagar har 37 
stycken investerat i den nya affären.

Först försökte föreningen Singö lanthandels vänner att ragga en ny handlare 
till den gamla butiken, men misslyckades. Sen försökte två Singöfamiljer sig 
på att bygga en ny butik, men banken hoppade av. Nu har föreningen 
Levande roslagsbygd bildat bolaget Singöaffären AB. Om Singöborna tecknar 
aktier för minst 1 700 000 går banken med på att finansiera resten. Och det 
ser ljust ut.
– Det går fantastiskt bra. På informationsmötet i onsdags kom 125 personer 
och efter bara 3 dagar har 30 personer tecknat aktier. Nej nu är det 37, 
säger Levande roslagsbygds ordförande Robert Wahlfort, som under 
samtalets gång har gått igenom posten.
Förutom att ragga aktieköpare letar föreningen nu efter en handlare.
– Detta är en fantastisk möjlighet. Förutom en alldeles ny lokal med hög 
mysfaktor kommer handlaren att ha enormt stöd från kunderna. Eftersom de 
investerat i verksamheten vill de inget annat än att det ska gå bra, säger 
Robert Wahlfort.
Att det inte finns någon handlare än bekymrar honom inte. Någon av Singös 
400 bofasta eller 4000 sommargäster kommer nog att nappa. Han tror att 
projektet blir uppmärksammat eftersom det är unikt att bygga en ny 
lanthandel så det är inte helt omöjligt någon utifrån visar intresse.
Förutom butik ska den nya lokalen rymma ett café och någon grill med 
enklare rätter. Andra tilläggstjänster som apotek och systemombud vill man 
också få in som ytterligare dragkraft.
Den nya affären, som beräknas att öppna våren 2010, kommer att ligga 
hundra meter från den gamla. Ett mer centralt läge går inte att få, med 
närhet till kyrka skola och bygdegård.

 

Sida 1 av 2Skärgården

2012-12-30http://www.skargarden.se/print.php?id=718



– Att människorna härute har en naturlig punkt att träffas på är viktigt för 
Singös utveckling och att det fortfarande ska vara en levande bygd, säger 
Robert Wahlfort.
 
Maria Östlund
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