Singöborna bygger en ny livsmedelsbutik!
Singö- och fogdöbor går
ihop om ett bolag som ska
bygga en ny affär på Singö.
Butiken kan öppna redan
till våren- försommaren
2010.
I början av sommaren rapporterade Vi på Väddö om att ett nytt
bolag erbjöd Singö- och fogdöbor att teckna aktier under juliaugusti för att finansiera byggnationen aven ny butik och nu har
det första steget mot en ny affär
tagits. Ordet succe har nämnts då
betydligt många fler har köpt aktier än vad man hade kunnat hoppas på. Det lägsta beloppet som
krävdes för att projektet skulle
bli möjligt var 1,7 miljoner kronor men aktier har tecknats för
nästan tre miljoner(!) av 450 personer, företag och organisationer
på Singö och Fogdö!
Man kan praktiskt taget säga
att alla är med och investerar i
den nya affären. Såväl bofasta
som fritidsbor vill se en ny butik
på Singö och har därför investerat mellan femtusen och hundratusen kronor var. Det är mestadels privatpersoner som tecknat,
men en del har teknat genom sina
företag. Även organisationer och
föreningar är med. Som exempel
blir Häverö-Singö
Församling
aktieägare i SingöAffären AB,
liksom Singö Skärgårdsslöjd,
Singö Lanthandels Vänner och
Levande Roslagsbygd. Det sistnämnda är kanske inte så kon-
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stigt eftersom det är Singö och
Fogdös intresseförening som har
satt igång projektet. Föreningen
driver nu bolaget fram till en extra bolagsstämma i oktober, där
det ska väljas in fler personer till
styrelsen.
Ambitionen var från början
att många skulle investera och
att "hela bygden" ska kunna engagera sig i affären men att det
skulle bli så många var det nog
ingen som trodde för ett par månader sedan. Sammanställningen
av aktietecknarna är inte riktigt
klar när Vi på Väddö kontaktar
initiativtagarna men i genomsnitt
är det knappt en aktieteckning
per hushåll bland de bofasta på
Singö och Fogdö. Nästan hälften
av antalet fritidsfastigheter har
tecknat sig varför man kan prata
om en mindre folkrörelse.
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Det är bråda tider på Singö nu.
En butik ska projekteras och
byggas för att hinna bli klar för
öppning till nästa sommar.
En handlare ska rekryteras.
Tanken är att handlaren ska driva
affären i eget företag och hyra 10kalen av SingöAffären AB. Än så
länge finns det inte någon handlare klar men det enorma stöd
man skulle få i bygden borde
kunna locka flera att bli intresserade. Det här är ett tillfälle för
den som vill bo i skärgården och
arbeta mitt i byn, nära till skolan
kyrkan och själv bli något aven
centralpunkt för bygden. Handlaren mitt i byn sökes med andra
ord. Kundkretsen väntar redan
nu. Hur ofta är kunderna så intresserade av att handla så att de
bygger en lokal åt handlaren?
Nu ser det mycket ljusare ut för
Singös affär än vad det gjorde i
vintras när butiken stängde utan
att någon ville ta över. Det egna
kapitalet räcker inte hela vägen
men Roslagens Sparbank kommer att låna ut till det som fattas
när så många redan har investerat. Ä ven om det är mycket arbete kvar så finns det anledning för
singöborna att se fram emot att
en ny butik kan öppna till nästa
sommar.

