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Mer kaffe än bensin

fredag 25 januari 2019
del 1

”Till hösten kommer det riktiga konceptet att släppas”
StrömSnäSbruk
På Shellmacken i
Strömsnäsbruk har
den nya Välkommen
in-butiken nu ersatt
7-Eleven-butiken. Satsningen blir på kaffe
från Honduras.
Nya Välkommen in-butiken har öppnat och 7-Eleven har försvunnit från
Shellmacken i Luhrpasset,
vid E4 utanför Strömsnäsbruk. Det är Jennie Eriksson, bosatt i Strömsnäsbruk, som drar igång den
nya butiken, i vilken hon
kommer att ”satsa på kaffe istället för bensin”, enligt ett pressmeddelande.
Men det innebär knappast
att hon kommer och sluta
att sälja bensin och andra
drivmedel på Shellmacken.
– Nej, Shellmacken kommer att finnas kvar som
den är, säger Jennie Eriksson.
Men en egen kaffeblandning har nu tagits fram
tillsammans med rosteriet
Johan & Nyström. Kaffet
kommer från Honduras i
Centralamerika.
– Det är så att St1 äger
Shell i Sverige. Förra hösten så gick avtalet ut med
Reitan Convenience, som
äger 7-Eleven. Då ville St1
fortsätta själva med butikerna. Så nu har vi ett tillfälligt koncept som heter
Välkommen in, berättar
Jennie Eriksson.

Säljer mindre bensin

Detta ska gälla i bolagets
samtliga butiker i Sverige.
Men det kommer snart att
ske fler förändringar.
– Till hösten kommer det
riktiga konceptet att släppas, vilket vi inte vet vad
det heter just nu. St1:s riktiga koncept.
Förr var drivmedel den

”Macken är ett bra
sätt att se vad som
är på gång och följa
tidens tecken. ”
Stefan SamuelSSon

största inkomstkällan för
Shell. Idag står drivmedel
för bara en mindre del av
bolagets intäkter.
Enligt Stefan Samuelsson, som ansvarar för stationsverksamheten på St1,
så blir macken plötsligt en
konkurrent till caféerna.
– Macken är ett bra sätt
att se vad som är på gång
och följa tidens tecken.
Ofta är vi tidigt ute med
förändringar på drivmedelsanläggningarna. Antalet har minskat men utbudet blir samtidigt större
i respektive butik och det
kommer att lanseras en
rad nyheter i butiken på
Strömsnäsmacken framöver.
Antalet bensinstationer
i Sverige har minskat med
nästan 1 000 de senaste
tio åren och siffrorna talar
sitt tydliga språk. Nu finns
det 2 659 så kallade drivmedelsanläggningar. Flest
fanns det 1939 med 12 800
mackar.

Började tidigt

Förutom en ny butiksskylt,
så är det nu enbart kontopumpar som gäller på
Shellmacken i Luhrpasset.
– Så får man komma in i
butiken om man har kontanter och köpa en värdekod. Och så får man slå in
den koden där ute. Så kan
man tanka med kontanter
också, fast med värdekod,
säger Jennie Eriksson.
Annars så fungerar både
Shell-kortet och St1-kortet
vid tankning. Jennie Er-

För Jennie Eriksson är kaffet viktigt när hon öppnar affär under nytt namn.

iksson är franchisetagare,
vilket innebär hon driver
sitt eget företag i ett eget
bolag, men med stöd från
franchisegivaren.
– Jag har åtta fastanställda. Och på sommaren har
jag 16 - 17 totalt.
Även på helger, jullov
och under påsktid behövs
det extraanställda.
Förutom kaffe och drivmedel, så är det snabbmat
och Lindvalls charkpro-

dukter som är storsäljare.
Jennie Eriksson är själv
veteran i sammanhanget.
– Jag är inne på mitt 25:e
år nu. Jag har inte gjort så
mycket mer efter skolan.
Hon började på macken
direkt efter grundskolan.
Egen företagare har hon
varit i tio år.
Leif Lundström
0433-527503
leif.lundstrom@smalanningen.se

Konstnärer ställer ut i Markaryd
markaryd Konstnärerna Inga Leo och
Hans Hedlund ställer i
helgen ut på Kulturhuset i Markaryd.
Vernissage med Inga Leo
och Hans Hedlund, från
Eneryda i Älmhults kommun, blir det på söndag,
den 27 januari. Detta i
konsthallen i Markaryds
Kulturhus.
Utställningen
och
konstnärerna kommer att
presenteras under vernissagen. Utställningen går
att se i Kulturhuset fram
till och med den 9 februari.
Arrangörer är Sydvästra
Smålands Konstförening.
Leif Lundström
0433-527503
leif.lundstrom@smalanningen.se
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Shellmacken i Luhrpasset.

Traryds bridge

traryd Traryds bridges
partävling onsdagen den
16 januari samlade 12 par
varav följande kom på
medel som var 110 poäng.
1) Kjell Winblad/Jan-Inge
Andersson 137 poäng. 2)
Lars-Inge Andersson/Lennart Winkvist 133 poäng.

3) Anne-Marie Fransson/
Elon Trapp 129 poäng.
4) Kjell Bertilsson/Jarl
Gummesson 126 poäng.5)
K-G Salomonsson/Lennart
Karlsson 122 poäng. 6)
Aita Nilsson/Göran Berg
113 poäng.

Lokala nyheter
i ditt flöde
konstnärsparet Inga Leo och Hans Hedlund.
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