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an are ars Andersson Gr besviken p6.Hon ser ingen miiilighef aft driva ICA i Mclexcmder vidclre eer grdagens beslut i kom-munsfyrelsen.

Ingef sfod iron kommunen

Nu r def inte burcl Tipsfiiinsf som Mulexcmders h dl L

Malexander
mister afféiren?

MALEXANDER senare. Majoritet fanns for tis- — Kommunen har genomICA-qffijren i Mq|ex- dagen Boxholmshus 21 la enheter 1
~

8under ar hofqd av ned_ Det andra handlade om ifall Malexander. En tom léigenhetlaggning E" hot som kommunen skulle kopa fastig- kostar kommunen 50 O00 kr, heten for 575 000 kronor, som om aret. Den arliga kostnadenkommunsfyrelsen | B -
~-ox moderaten Agneta Hedenlund for attarskopet skulle ha blivitholm inte or beredd aft " '

Q '
hck centerpartisterna att ga 90 0()0 kronor. Jag tror inte attundanr5ia genom e med pa under overléiggningen i det totalt blir billigare for kom-ki-§p av fqsfighef-en far kommunstyrelsen, el/ler avstii munen att avst fréin att hjalpa575 000 kronor. fran kop. handlarparet att kunna fortsat-Centerpartisterna hadc an- ta sin rorelse.ICA-affarens situation to s nars pa ettgru pmote fore sam~ ,upp som extraéirende pa kon%~ mantradetsag&ati11750 00Okr. "Barn G" Pack“ |h°P”munstyrclsens sammantréide pa Vid den slutliga voterings0m- Kopman Lars Andersson sagtisdagcn efter en manads hem- gangen stod 575 000 kronor ett kommunalt stod som sistalighetsmakeri. mot avslag. halmstraet.Utan att nagonting blev pro- f'~ Nu inns det inget att véiljatokollfort fick kommunens S"'kd5 avslog pa utan det ar bara att packakanslichef Sigvard Paulsson pa Sex socialdemokrater och en ihop Vi har tidi are fréi at. g g omforra l<ommunstyrelsesamman- kristdemokrat holl pa avslag, kommunah glesbygdsstod men..d .

Ira ct 1 uppdrag att till ol<tober- tre ccnterpaister och en mo- har fatt nobben fastan Qnnebosammantradet komma med ett derat ansag att kommunen lanthandel har ganska bra stodforslag om evcntuellt kop av skullekopaiastighcten. fr£’1nMjolbyl<ommun.affiirsfasti hetc .
- - '

g n _\/1 I s_gruppQn tycktc an ~V1 byggde om afféiren forForslagct, som infor giirdag- det var for mycket pengar, séiger négra r Sedan m_€d lmade me;ens sammantriide hade sants ut Eva Karlsson (s), kommunsty- dd Det har Yéglt knack“ Patill partigrupperna men inte till relsens ordforandc. 055 genom an rantoma har gattprcsscn. var an kommunen uPP~skullcko aafféirsfasti heten for 18 31" $5011 C ‘5lE1V 39X‘ -- -750 ()()() ]FmnOr_ g andcrbo, iir réidd for att k0m— checkrukrnngen
munen gor sig sjalv en otjanst Sii du menar att MalexanderFor handlarparet Lars och med géirdagsbeslutet. inte langre har nagon affar ef-Anita Andersson skulle det ge ~ Hade kommunen stiillt ter nyar?mojlighct att losa in tyngande upp hade ocksa lansstyrelsen — Iag vet inte. Det beror palain. an bctala av en checkréil<- gattin med stod pa 130 0O0kro- vad det kan komma for h'alI P-ningskredit samt andra skulder. nor for att losa en leverantors- svarar Lars Andersson.

O , skuld_ avslojar han. Affaren har en fullt utnyttjadTV__a V°*erm9°r Stig Karlsson menar att checkral<ningsl<redit paArcndet gav upphov till tva Malexander ar beroende av tre- 150 000 kronor som kommun-voteringar i kommunstyrelsen. klangen skolan, affaren och en har ett borgensatagande for.Den forsta var om iirendet dagis for att kunna utvecklasskulle avgoras pa tisdagcn eller som ort. KARL-JOHAN NOREN
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Fofo: KARLJOHAN NOREN

Handlarparet Lars och Anita Andersson tror aft kommunens
nya beslut g6r def méiiligt fiir dem aft driva ICA-affiiren i

Mulexcmcler vidure.

Kommunen |<6per Fasgheien

Malexanders
afféir réiddas

MALEXANDER slutet néir éivriga ledamiiter an-
|QA-qf-fijren i Mq|ex- sag att arendet _skulle avgiiras
under, oens end“ utan ytterligare forsening.

- -- - — Vi lagger stor vikt vid att
b.P;|£|(':r sansolmd det ska finnas en afféir i Malex-
ru G ' Box O ms ander. Férra géingen fragan pre-
k°mmU|'\ andrar $i9 °¢h vades diskuterades ett annat
kaper Ofirsfclsghefen, pris féir fastigheten, ar kommu-
ykef Ia"-qr 5|5r5|-q de|- nalradet Eva Karlssons (s) kom-
en av handhrpcrets mentar till det nya beslutet, som
k |db.. d har sin grund i en ny framstét

S U or G‘ fréin handlarparet Lars och An-
Féir en summa av 630 O()O ita Andersson.

kronor iivear kommunen Kommunsiyrelsens beslut
affarsfastigheten. om k0mmun~ meddelades till dem pers0n1ig-
fullmaktige sagcr ia till komw en direkt efter k0mmunstyrel-
munstyrelsens beslut. sens sammantrade. Eva Karls-

,_ , son och kommunens kanslichef
B999" b'dr°9 Sigvard Paulssnn satte sig béida

Handlarparet hade i fiirsta i bilen och kvistade ut till dem.
hand began att ett arligt dril'ts- _,

bidrag, men kommunen vill i Belqten
stallet hjiilpa dem genom att — Med den hiir hjalpen ska
liisa ett hypotekslan pa 424 000 riirelsen kunna ga att driva vida-
kr, en eheckrakningskredit pa re. Vi hade f(")redragit ett beslut
150 000 kr sum kommunen om arligt bidrag, men vi far 10v
borgat fér, samt en skuld pa att vara belfltna med detta. Nu
55 0()() krdarsiikerhet finns mot ser det lite ljusare ut, séiger Lars
pantbrev i fastigheten. Andersson, som far betala

— Ett kiip av fastigheten l()s- 24 O00 kr i iirlig hyra till kom-
er skuldproblemet pa eti annat munen.
satt an vad ett bidrag skulle ha Stig Karlsson (c) ar riktigt be-
gjon och siikerstaller, oavsett laten.
vem som driver riirelsen, a'ar- ~ I klartext betyder beslutet
ensframtid_kommenterar1<om- att soeialdemokraterna har
munalrildet Eva Karlsson (s). andrat sig. De har, tyeks det,

I oktober beslutade en oenig kommit underfund med vikten
kommunstyrelse att saga nej till av att det finns en affar i Malex-
ett kommunalt kiip av fastigheb ander.
en. Den géingen féillde s0cialde- Férra gangen fréigan priivades
mokraterna och kds fiirslaget. var ursprungsférslaget ett pris

Nu iir kommunstyrelsen enig pii 750 00()1<r.Centern och mo-
om att detta fiirslag iinda ska ge~ deraterna var dock beredda att
nomdrivas. Levi Eckeskog saga ja till ett kbp fer 575 000kr,
(kds) yrkade visserligen pa men det fick de inte s och kds
bordlaggning, fer att fa mer kétt med pa.
pa benen, men stbdde sedan be- KARL-JOHAN NOREN
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Strimmci civ hopp For Molexcmder
\ Q 0 0 0

adatld for handlarna
MALEXANDER pethallande, speciellt under Y

En 5“-immq qy hqpp sommarmanaderna.
har ram far lCA-butik- f<>_rh9PI?_1l1]1nfg__@I;1 att fabbllen i Ma|exander. Lan$_ ut ammngssta e or ystem o-

1 t 'd ° t' d , d°sh/relsen hm senom e daaiogiiuiisiia SS desr1:%?al<aiibidrdg Pa loo 000 k|'9" som gjorts. Motiveringen ar attnor hiivt e |everans- kundunderlaget ar for litet.
5|-Qpp, och bygdens Iust kundunderlagetnar, en-f°|k he". agerqt ti" “ad hgt Lars Andersson,attarensla-far kravet a en k°m_ tenta problem. Pa sommaren

__ P racker det gott och val till, menmung" 5t°d' under resten av aret ar det for
bristfalligt.~ Det ar bara att hoppas att ~ Under vinterhalvaret be-

det nu blir en fortsattning pa drivervisocialverksamhet.Det
den inslagna linjen och att finnsinga marginaler. Vi klarar
kommunen ger oss ett arligt inte tva daliga somrar som vi

\

glesbygdsstod, sager Anita An- har haft bade 1992 och 1993.
dersson.

Hon och maken Lars An- Kaphbhet
dersson driver affaren gemen- Bristande koptrohet brukar
samt i handelsbolagsform. Pa vara det som taller lanthand-
sommaren har dc en person lare.
timanstalld. Folk aker till andra orter och

Handlarparet haller pa att handlar for att fa del av ett stor-
satta ihop en ansokan till kom- re varusortiment och for att tia-
munen om ett glesbygds- eller na nagon krona, aven om de
driftstod. Fragan kommer an- kanske inte sneglar pa bensin-
tagligen upp pa l<ommunstyreI- pengarna lika mycket som ex-
scns sammantrade 16 novem- trapriserna.
ber. — Visst kanner vi av det ocl<-

sa. Folk saknar inte kon forranStoppades baset artomt, och da satter man
Kommunstyrelsens beslut i gang och harja om att det inte

for drygt tva veckor sedan om finns nagon affar. Men de es-
att inte kopa bolagets butiksfas- ta Malexanderbor handlar trots
tighet fick till omedelbar foljd alltiaffaren,kommenterar Lars
att ICA stoppade leveranserna Andersson.
till affaren. , ,

For lansstyrelsen var det en N°mnm5am|mQ
missrakning att l<ommunstyrel- Han sager att 10—15 pensio-
sen sa nej till fastighctskopet. narshushall far varor hemkor-
Lansstyrelsens uppfattning ar da fran affaren. Dessutom kor
att bolaget har en riintekost- han varje torsdag ut varor till
nadsbelastning som inte star i alla kategorier kunder som bor
rimlig proportion till intakter- pa landsbygden runtomkring
na. Malexander.

Lansstyrelsen hade lovat ett En namninsamling med krav
servicebidrag pa 100 O00krfor- pa kommunalt stod i nagon
utsatt att kommunen kopte tas- form till affaren har skrivits pa
tigheten. av cirka 200 personer. Initiativ-

Nu betalas anda detta stod ut tagare ar en privatperson,
for betalning av varuskulder. ]ohan__Wahlqvist.
efter ansokan fran handlar- — Arendetbradskan savi av-
paret. Lansstyrelscn vill ge slutar insamlingen nu. Med
handlarparet andrum till att mertid pa oss hade vi forsokt fa
tanka over sin situation, och i sommargasterna att skriva pa
det korta perspektivet sal<er- ocksa,och dahadedetblivitbe-
stalla dagligvaruforsorjningen i tydligt er namn, kommenterar
Malexander. han.
"Sr, _kt” Lars Anders_s‘on'_sager att ett°r5 G V‘ kommunalt drittstod skulle be-

I beslutet understryks att yt- tyda att man inte skulle behova
Foto: KARL-JOHAN NORENterligare stod till butiken inte halla igen pa varusidan lika Hcmdlarparet Anita och Lars Andersson hoppus a deras ICA-butik i Mulexunder ska fa<an para mas tran lansstyrel- myckct som 1 dag, vilket skulle kommuncilt dristod.

sen "om inte battre forutsatt- gora affaren attraktivare.
nin ar a olika satt ska as for -- _, ,,
butwnps overlevnad”. p onnebo for stod~ Lansstyrelsen bedomer Enligt Bo Tornquist pa lans-
butiken vara av storsta vikt for styrelsen finns det i dag en lant-
bygden och vidhaller den tidig- handel i lanet som far kommu-
are framforda uppfattningen att nalt driftstod i reda pengar, On-
ett starkt kommunalt engage- nebo i Mjolby kommun.
mang ar nodvandigt for butik- —- Sedan finns det era som
ens overlevnad pa sikt, oavsett indirekt stods genom att kom-
vem eller vilka som skall driva munen ager affarsfastigheten
den, heter det vidare i beslutct. och subventionerar hyran,

Handlarparets eget bidrag till uppger han L" I
. ansstyre senatt ge rorelsen battre forutsatt- har ge ufféirningar ar ett lofte om langre op- KARL-JOHAN NOREN en en né’|dq|-id


