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”Det krävs lojalitet från byborna”
Sverige. Affären stänger. Byn förtvinar. Det händer
överallt på den svenska landsbygden. Två av tre små
livsmedelsbutiker har försvunnit sedan 1996.
I Önneköp utanför Hörby slog lanthandeln igen.
Men återuppstod. Två invånare klarade inte att se
byn vissna.
– Det var lite som att hela byn föll ihop. Granngemenskapen utarmades när
man på sin höjd sågs på en stormarknad i Hörby, säger Jörgen Wernefeldt.
Sedan ett och ett halvt år driver han Önneköps lanthandel med hustrun
Anna Fogelström.
Förrförra hösten stängde den gamla lanthandeln. Den var den sista resten
av ett en gång blomstrande affärsliv i den lilla byn där det har funnits
handelsbod, slaktare, skräddare och all möjlig service.
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Det bor ungefär trehundra i byn. Ettusen i den närmaste omnejden. Många
barnfamiljer. Skola, fullsatt dagis. Och ett byalag som ordnar fredagspub
året runt, fyra stora fester om året och annat kul.
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I statistiken kallas lanthandlarna ”övriga dagligvarubutiker”. Mindre än
400 kvadratmeter affärsyta och inte rena servicebutiker. Det fanns 936
sådana i Sverige 2012. Fem år tidigare fanns 1 100, och 1996 var de 3 051.
– Det går utför. Äldre generationer i glesbygd vill ha sina butiker, de yngre
kanske sköter sina inköp på annat sätt. Många lanthandlare går på knäna,
säger Peter Malmsten, analytiker på Tillväxtanalys.
Det är en myndighet med ansvar för att ha koll på tillväxten i Sverige.
Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service är en av grenarna, och
livsmedelsbutikerna är ett av de sorgligaste kapitlen i den senaste
rapporten. Stormarknaderna är vinnarna. De senaste fem åren har de blivit
35 procent fler. Och för småbutikerna är det alltså fritt fall.
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Till den grad att regeringen har reagerat.
I Önneköp blev bylivet tristare när lanthandeln hade stängt.

På tungan

Sverige

Jörgen Wernefeldt och Anna Fogelström hade vid det laget bott i byn med
barnen och en häst i fem år. Hästgården med fem hektar mark gick
prismässigt jämnt upp med lägenheten på Östra Torn i Lund. De
stormtrivdes.
Men de tyckte att någon i byn borde göra något åt den ekande tomma
affären mitt i byn.
– Plötsligt kom vi på att det kanske var vi som skulle göra det. Och jag hade
länge känt att mitt pendlande till jobbet i Malmö gjorde att jag var på väg
att gå samma utslocknade öde till mötes som byn, säger Jörgen Wernefeldt.
Han jobbade som ljus- och ljudtekniker på Inkonst. Sannerligen långt ifrån
ett liv vid kyldiskar, kolonialvaruhyllor och kassaapparaten.
Men de slog till. Renoverade, fejade, köpte mestadels begagnad utrustning.
Riggade leveranser. Lördagen den 31 mars 2012 öppnade lanthandeln i
Önneköp igen.
Regeringen vill utreda hur landsbygdens kommersiella service skulle kunna
stödjas. Länen kan visserligen redan ge stöd genom framför allt
investeringsbidrag. Men nu vill näringsminister Annie Lööf (C) att de ska
kunna kompletteras med ett statligt stöd.
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Stödet hade tjänats in på allt från minskat bilåkande till mindre tidsåtgång
för byborna. Samt sociala värden och tillgänglighet för till exempel äldre
och billösa.
Som i Önneköp.
Det kom 160 kunder på invigningsdagen. Det var fest i byn. Nu efter ett och
ett halvt år har lanthandeln i Önneköp uppåt etthundra kunder om dagen.
Vilket är rätt hyfsat med tanke på att kundunderlaget är omkring ettusen
personer och att många av dem åker förbi storköpsställen dagligen på väg
till och från jobbet. Dessutom ligger de närmaste stora livsmedelsaffärerna
bara sjutton kilometer bort, i Hörby.
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Det skulle löna sig, visar redan en analys som Tillväxtverket, länsstyrelsen i
Östergötland och Linköpings universitet gjorde förra året. De valde ut 273
lanthandlar och undersökte vilka samhällsekonomiska effekter en
nedläggning av dem skulle få.
Samtliga affärer hade varit samhällsekonomiskt lönsamma även om var
och en av dem hade subventionerats med upp till 70 000 kronor i
månaden, visade analysen.
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– Visst handlar man där också. Men det känns viktigt att handla här när det
gäller varor som man vet finns här också. Och finns de inte kan man
beställa, säger Annika Enocksson.
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Hon bor strax utanför Önneköp och har solidariskt svängt in om
lanthandeln på väg från jobbet i stormarknadernas Hörby.
Prisläget är ungefär detsamma, men ofta upplever man att det är billigare
att handla här än i en stormarknad, säger en annan av kunderna, Dan
Gustafsson.
– Man spontanhandlar inte en massa annat överflödigt man stöter på. Det
märks på kvittot.
Tre av tio lanthandlare är osäkra på om de finns kvar om fem år. En av tio
är övertygad om att de kommer att ha stängt.
Det visar en färsk undersökning från organisationen Hela Sverige ska leva,
som arbetar för en livaktig landsbygd.
För Skåne finns inga sådana kartläggningar. Men antalet mataffärer
minskar stadigt, visar siffrorna här intill.
Ungefär tio matbutiker om året försvann 2003-2011, procentuellt flest i de
Skånekommuner som i statistiken räknas som landsbygd. Och utvecklingen
fortsätter. Men inte i Önneköp.
– Första året klarade vi budgeten. Men det är klart att det krävs lojalitet
från byborna. Eftersom vi har satsat på lokala grönsaker, specialprodukter
som närproducerade marmelader och fantastiskt kött från en köttbonde i
närheten har vi faktiskt kunder utifrån också, säger Jörgen Wernefeldt.
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Det är mestadels han som står i affären – hustrun Anna Fogelström jobbar
vidare som socionom – och han är numera centralfigur i byn. Här möts
alla.
Lanthandeln i Önneköp stänger först klockan 19. Det finns bara en
anledning. Sista jobbpendlarbussen kommer in till byn strax före.

”Gische har varit modig”

– Det är inte många som åker med den, men det är alltid någon som
behöver handla något, säger Jörgen Wernefeldt. Så det är klart vi har
öppet. Här i byn bryr vi oss om varandra.
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