
Stort intresse för obemannade butiker
Sänkta personalkostnader och ökad omsättning genom helt eller delvis personalfria butiker. Det kan vara ett
framgångsrecept för bygder som vill ha en aktiv lanthandel. Det finns idag en handfull obemannade butiker i Sverige
och detta koncept växer snabbt. Så snabbt att vissa av dessa initiativtagare siktar på så många som 200 butiker
inom loppet av några år.

I ServiceLyftet arbetar vi med att kika på digitala lösningar i bygder där en butik kanske annars fått lägga ner eller inte skulle
fungera. På en av de mindre orterna i Västmanland har nu fler intressenter från både privat och offentlig sektor samt
civilsamhälle träffats för att rädda bygdens livsmedelsbutik som idag går på knäna. ServiceLyftet har samlat krafterna för en
dialog om framtiden och visat möjligheter gällande finansiering. Det återstår att se om även Västmanland kommer få en
obemannad, digitaliserad butik.
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Under "Lanthandlarnas erfarenhetsutbytesdag" i maj i år träffades lanthandlare från Örebro och Västmanlands län där det
under en halvdag diskuterades bland annat digitalisering och affärsutveckling. En av föredragshållarna var Johan Åström
som höll ett riktigt spännande föredrag om sin delvis obemannade butik. Johan är lanthandlare på ön Vrångö utanför
Göteborg där han driver en Tempobutik som digitaliserats med stor framgång.

Erfarenhetsutbytesdagen genomfördes som ett samarbete mellan Servicelyftet och Region Västmanlands projekt
Samverkansforum Västmanland den 21 maj, på Jädersbruks Ekologiska Herrgård utanför Arboga.

Så här säger några av utbytesdagens deltagare:
- Tack för en intressant dag, det är viktigt att dela med sig av erfarenheter och tips!
- Kul att mötas över länen och bra att knyta kontakter.
- Bra samtalsklimat!
- Jag hoppas det blir fler träffar och att fler kommer!

I flera län har redan en handfull processer startat under våren som kan komma att resultera i tillsammansägda mindre
obemannade butiker på orter där det idag inte finns någon butik.

Om du är intresserad av konceptet med obemannad butik eller kanske vill starta själv, eller tillsammans med andra på din ort
är du varmt välkommen att kontakta din regionala Servicelyftet-kontakt.

Mer information Örebro län, josephine.hedlund@coompanion.se
Mer information Västmanlands län, emil.atak@coompanion.se

 

En elbils-revolution ställer nya
krav på offentliga laddpunkter
Hur ska framtidens infrastruktur för laddning av elbilar
byggas? Vem är ansvarig? Hur kommer behovet se ut om fem
till tio år? 

Detta är några av de frågeställningar som utgör grunden för det
arbete inom ServiceLyftet som handlar om vår framtida elbils-
infrastruktur. I Kalmar län bjöd Servicelyftes styrgrupp in
Länstyrelsens ansvarige för framtagandet av nya
infrastrukturplanen, Ted Sjödahl, för att få svar på hur man
kartlägger det nät av laddstationer som kommer krävas framgent.
En mycket intressant förmiddag med informationsutbyte där också
Miljöfordon Sverige deltog och redogjorde för dagsläget i
elbilsflottan i länet och olika möjliga framtidsscenarier.
ServiceLyftet arbetar målmedvetet för att landsbygden skall vara
lika viktig som tätorterna när det kommer till offentliga
laddningsmöjligheter.

Mer information Kalmar län, henrik.wennesund@coompanion.se
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Vårdguiden, Swish och mobilt BankID
Det räcker inte med att det finns tillgång till fiber och digitala tjänster om inte kunskap
att använda dessa finns.

Vardagen blir mer och mer digital och för att vi ska kunna använda oss av tjänster som som
mobilt BankID, Swish och Vårdguiden på nätet behöver alla få möjlighet att lära sig. Därför
har Coompanion Östergötland tillsammans med ABF Östergötland satt ihop ett koncept med
lokala studiecirklar inom projekt Servicelyftet. En kurs i digitala kanaler har genomförts under
våren i Björsäter i Åtvidabergs kommun. Ett 40-tal seniorer i Björsäter är först ut. De har lärt
sig mycket och har haft roligt! Eventuellt väntar en fortsättning igen i höst.

Mer information Östergötlands län, pia.tingvall@coompanion.se

 

 Renovering och fotomontage på hur det kommer att se ut.

 

Bygdegård + lanthandel = sant
Fram med mobilen, logga in, kliv in i butiken och handla veckans matvaror
helt själv. I din bygdegård. Framtidens butik är här. Och detta i Skålan, ett
samhälle med ca 150 invånare i Jämtlands län.

Under sommaren 2019 kommer Skålans byaråd öppna en självbetjäningsbutik i
en del av bygdegården för att öka servicen i bygden. I bygdegården finns det
även förskola, lunchservering, gym och samlingslokaler som gemensamt drivs av
föreningen. I Skålan samarbetar byns föreningar för att behålla och utveckla
samhällsservice, skapa jobb och boendemöjligheter.

Butiken kommer att köra Handlar'n koncept med varor från Axfood kompletterat
med vissa lokala varor och sortimentet beräknas ligga på drygt 1000 artiklar
inklusive färskvaror. Kunderna legitimerar sig med BankID vid butikens ingång
och sedan scannar och kortbetalar kunderna sina köp. I butiken finns
kameraövervakning. På bygdegården finns en solelsanläggning som kommer
leverera den el som butiken behöver.

Föreningen Skålans bysamverkan har beviljats stöd från Länsstyrelsen inom
landsbygdsprogrammet. Skålans byaråd beviljades priset Årets Kooperativ i
Jämtlands län 2019 av Coompanion för sitt breda och innovativa
landsbygdsutvecklingsarbete. Skålan ligger i Bergs Kommun mellan Åsarna och
Börtnan.

Mer information Jämtlands län, pelle@coompanion.se

Fakta ServiceLyftet
ServiceLyftet syftar till att utveckla den lokala servicen och därmed förbättra
livsmiljön och förutsättningarna att verka, bo och vistas i gles- och
landsbygder.
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Coompanion fokuserar på att utveckla metoder och konkreta planer, delvis med hjälp
av ny teknik, för att stimulera nyetableringar där butiker tvingats lägga ned på grund
av lönsamhetsproblem alternativt nystart av lanthandel där behov identifieras.
ServiceLyftet samverkar också om en utredning kring ”Lanthandlarns Matkasse”.

Utöver detta undersöks behovet av laddstolpar på landsbygden samt om det behövs
lokala bensinstationer och öppen wi-fi. En annan utmaning är transport och
logistikfrågor för leverans till och från landsbygd.

Servicelyftet genomförs i Coompanions regi under 2018-2020 i samverkan mellan de
sex regionerna Östergötland, Örebro, Västmanland, Jämtland, Gävleborg och
Kalmar som är projektägare.
Läs mer här!

Mer information om projekt Servicelyftet, ewa.engdahl@coompanion.se

 

 

Behöver du eller din organisation hjälp med utbildning, processledning eller
projektledning? Anlita oss! Vi kan skräddarsy ett upplägg för just era
behov. Här är exempel på områden som vi kan tillhandahålla tjänster inom:

Företagsstarter, styrelsearbete, värdegrundsarbete, ekonomiska föreningar
& AB, verksamhetsutveckling, generationsskifte, stadgar och
kompanjonavtal, socialt entreprenörskap, socialt företagande, finansiering,
kulturella och kreativa näringar m.m.

Ansvarig utgivare Ewa Engdahl
Coompanion Kalmar län, Storgatan 21b, 579 30 Högsby, Tel: 070-65 87 323

Till vår webbplats | kalmar@coompanion.se
Klicka här för att avregistrera din adress

Postman

http://c11874r.stats.theletter.se/?q=83530815905660890015
mailto:ewa.engdahl@coompanion.se?subject=Ang.%20ServiceLyftet
http://c11874r.stats.theletter.se/?q=83530815905660890026
http://c11874r.stats.theletter.se/?q=83530815905660890037
mailto:kalmar@coompanion.se
http://c11874r.stats.theletter.se/?q=83530815905660890048
http://c11874r.stats.theletter.se/?q=83530815905660890059

