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Pressmeddelande

Singö bygger ny affär.
Förra hösten stängde affären på Singö, Sthlms läns nordligaste butik. Efter många år var
lokalerna slitna. Möjligheterna att rusta till modern standard var små.
Saknaden efter affären är stor både bland de bofasta och den mycket större gruppen av deltidsoch fritidsboende. Nu på sommaren är det särskilt tydligt. Det var i affären som Singöborna
möttes och utvecklade sina sociala kontakter. Det var nära och bekvämt och med personlig
service utöver det vanliga.
Hittillsvarande försök att återuppliva affären har inte lyckats. Nu står det klart att det måste
byggas nya lokaler och att det inte går för en enskild handlare att både bygga nytt och starta en
ny affär.
Nu har föreningen Levande Roslagsbygd har tagit initiativet till ett nytt bolag, SingöAffären AB,
som skall bygga och förvalta en ny affärslokal samt rekrytera och hyra ut lokalen till en ny
handlare. Bolaget inbjuder alla Singöbor, bofasta och fritidsboende, enskilda och företagare, att
köpa aktier i det nya bolaget. För att lyckas måste nyemissionen ge minst 1,7 mkr. Resten av
byggkostnaderna lånar Roslagens Sparbank ut till bolaget.
Planerna presenterades i onsdags kväll för medlemmarna i Levande Roslagsbygd. Mötet var
välbesökt, frågorna var många, svaren tydliga och stämningen entusiastisk. Många lovordade
initiativet och trodde på idéen. Om allt går enligt planerna skall den nya affären öppna till våren
2010. Information om projektet och nyemissionen av aktier i Singöaffären AB finns i ett
informationsmemorandum som nu sprids till alla fastighetsägare på Singö och Fogdö.
Att bygga en ny lanthandel hör inte till vanligheterna. Många säger att det inte går men
kalkylerna visar att det är fullt möjligt och för Singös utveckling är det viktigt. Nu fortsätter
SingöAffären med öppna informationsmöten, ett första i Singö Församlingshus onsdagen den
22 juli kl 19.00.
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Singö och Fogdö med intilliggande öar utgör den nordligaste bygden i Norrtälje kommun och är belägen ut mot
Ålands hav. Den bofasta befolkningen uppgår till knappt 400 personer men det finns också 3-4000 fritidsboende
vilka utgör en viktig grupp för Singöbygdens utveckling. Singö har lågstadieskola och kyrka och ett omfattande
föreningsliv som utgör ett viktigt socialt kitt och ger öarna ett icke obetydligt kulturellt inslag. Norrtälje kommun
omfattar en tredjedel av Stockholms läns yta. Från Norrtälje tätort är avståndet till Stockholms stadshus ungefär
detsamma som till Singös nordligaste udde.
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