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Anteckningar från informationsmötet om Lilla Coop Ingmarsö på Lurkan den 30 mars 2018
Byalagets ordförande Elisabet Wennlund hälsade alla välkomna, särskilt Erik Pettersson, ordförande i
Möja Konsumtionsförening. Mötet har tillkommit i samarbete Möja Konsumtionsförening och byalaget i
syfte att informera och skapa kontakt.
Elisabet inledde med information om Ingmarsö-kärnö enligt översiktsplanen. Där framgår viktiga
infrastrukturförutsättningar bl. a behov av affär. Den är en av de viktigaste funktionerna på ön för att
vardagen ska fungera för Ingmarsöborna. Elisabet lämnade över ordet till Erik för information om Möja
konsumtionsförenings tankar om affären på Ingmarsö.
Eriks inledning
När det blev känt att Ingmarsö Livs var till salu blev Möja Konsumtionsförening intresserad. Affären
har varit en väletablerad åretruntbutik som dessutom ligger på samma godslinje som Möjabutikerna.
Övertagandet skedde i höstas och sedan dess har omställningen till Coops sortiment påbörjats.
Coop har färdiga koncept som butikerna till stor del måste följa men viss påverkan på sortimentet kan
göras utifrån den lokala efterfrågan.
Alla tre Coop-butikerna i föreningen, Berg, Långvik och nu Ingmarsö ägs av Möja
konsumtionsförening, alltså av medlemmarna tillsammans och de som arbetar i butikerna är anställda.
Styrelsen i Möja konsumtionsförening ansvarar och styr verksamheten. Vinster investeras i butikerna.
Det innebär att det finns en ekonomisk buffert att ersätta utrustning när så behövs.
Möja konsumtionsförening fyller i år 101 år!
För Lilla Coop på Ingmarsö blir ju de ekonomiska villkoren annorlunda än för den tidigare ICA-butiken
som funnits väldigt länge. Nu har man inte råd med ”hyllvärmare” utan man måste se till att varorna
omsätts. Man satsar i första hand på matvaror. Erik förklarade att det tar tid att ställa om sortimentet
så att det passar Ingmarsöborna.
Det har bara gått 6 månader sedan övertagandet.
Coop bestämmer priser centralt på alla varor men butiken har möjlighet till en viss prispåverkan.
Försäljningen i butiken har hittills gått bra.
Man söker efter en ny butikschef. Sommarpersonal kommer också att anställas.
Ett stort antal frågor ställdes till Erik från ca 70 st Ingmarsöbor som kommit till Lurkan
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Synpunkter på att matpriserna har blivit dyrare framkom under mötet.
Förr fanns det återbäring på Konsum men nu får man bonuspoäng som kan utnyttjas på olika sätt.
Man får också som medlem erbjudanden på Coop-kortet.
På frågan om hur många nya medlemmar i Möja konsumtionsförening som tillkommit berättade
Erik att det tillkommit 26 st från Ingmarsö. Mötet påpekade vikten av att fler från Ingmarsö går med
som medlemmar. Genom att ringa kundtjänst får man hjälp att göra detta och man kan ha dubbelt
medlemskap både i stan och i Möja konsumtionsförening.
Butiken fick beröm för att det har blivit ljusare och rymligare. Det är nu vårt ansvar att backa upp
och hjälpa till med butikens utveckling.
Butiken fick beröm för att utbudet av matvaror har ökat. Några tyckte att utbudet av godis är
onödigt stort.
Om man beställer matkasse på Coop Online som levereras till butik så blir det lägre priser men
det ger ingen inkomst till butiken. Vi behöver inkomster till vår butik!

•
•
•
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Bensinmacken kommer att finnas kvar.
Problemet med olika betalning för matvaror och systembolagsvaror framfördes vilket kan leda till
stor köbildning vid tex stora helger och semestertider.
Mötet berättade också om affärens stora betydelse som sommarjobbarbetsplats för öns
ungdomar. Inte minst för att uppmuntra till fortsatt möjlig försörjning och boende på ön (det går att
jobba och bo kvar på Ingmarsö).
Sökande till arbete i affären efterlyser återkoppling på jobbansökan vilket saknas enligt mötet.
Mötet föreslog en förslagslåda på önskade varor som kan vara vägledande när det gäller butikens
sortiment.
Det vore bra om någon från Ingmarsö kommer med i Möja konsumtionsförenings styrelse.

Erik avslutade med att be om förståelse för att omställningen tar tid och att det blev ett olyckligt byte
av butikschef. Sortimentet kommer att anpassas vartefter. Och vi kommer att hålla fortsatt kontakt för
erfarenhetsutbyte.
Elisabet tackade Erik för att han kunde besöka oss och ge oss information och att vi ser fram mot
fortsatt gott samarbete! Affären är viktig för oss på Ingmarsö!
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