
Hargshamn har nu möjlighet att bli först ut i Östhammars Kommun med 
att få en obemannad livsmedelsbutik. 

Hargshamn är en av sex tätorter i kommunen och vi ser glädjande nog att tätorten växer i 
innevånarantal.  Orten har sedan länge saknat en livsmedelsbutik.  

Hargshamns Bygderåd har därför i samverkan med ortsbor under hösten 2019 startat en 
”butiksgrupp” med målet att undersöka vilka möjligheter vi har att få till stånd en butik i 
samhället. Butiksgruppen har diskuterat olika lösningar och därefter kontaktat företaget 
Lifvs, som efter ett besök i Hargshamn, förklarat sig intresserade att etablera sig här. 


Nedan följer lite fakta om företaget.


Företaget Lifvs: 

-Etablerar sig i kluster om 3-6 butiker med ett största avstånd mellan butikerna på ca.10 mil.


-Har idag öppnat sju butiker i landet och kedjan växer snabbt. Den närmaste Lifvsbutiken, 

 från Hargshamn sett, ligger just nu i Uppsala.  


-Upprättar ett arrendeavtal med markägaren och ansöker själva om tillfälligt bygglov

 som kan löpa på längre tid.


-Etableringskostnader täcks av företaget.  


-Butik är en färdig modul som ställs upp på arrenderad plats. Det som krävs är en hårdgjord   

 yta och elektricitet.


-Rekryterar själva butiksföreståndare, vilka dagligen åker mellan de olika butikerna och 

 plockar upp varor och städar. - Det kan vara en driven lokalt förankrad person.


-Har inte sett något direkt svinn/snatteri från de butiker som startat men är mer rädd för   

 skadegörelse.


-Utvärderar driften efter ca 1 år.


-Skänker en del av vinsten tillbaka till det lokala föreningslivet.


-Butiker är obemannade och öppna dygnet runt.


Nedan följer en sammanfattning av själva butiken. -Se även Lifvs hemsida, www.lifvs.com


Mått: 	 	 Utvändigt mått 27 kvm (9x3m). 

	 	 	 Invändigt mått 22 kvm. 


Träffpunkt: 		 Lifvs ser gärna att det finns möjlighet att ställa upp bord och 	 	 

	 	 	 stolar utanför butiken för att skapa en trevlig mötesplats.


Placering: 		 I centrum. Gräsmattan, (kommunens mark), invid återvinningen. -Se 		 	
	 	 	 bifogad karta.

	 	 	 Fokusgruppen som jobbat med denna yta stödjer också placeringen.


Varor:	 	 Upp till 550 varor inklusive färskt kött. 

	 	 	 All mat är färdigförpackad.


	 	 	 	 I butiken finns allt man behöver för att klara sig, men inte många olika 




	 	 	 	 sorter av varje produkttyp.

	 	 	 	 Förutom ett bas sortimentet så finns det också möjlighet att ta in lokalt 


	 	 	 producerade matvaror efter ortens önskemål.

	 	 	 Snus, öl och tobak säljs ej. (Stöldbegärligt).


Teknik:	       	 Det krävs en smartphone och app (LIFVS) för att handla i butiken. 

	 	 	 Kunden själv kopplar ett betal-/kreditkort till sitt konto i appen.  

	 	 	 Scannar varan gör man med telefonen.

	 	 	 Butiken är kameraövervakad och man öppnar butiken med ett knapptryck

	 	 	 i appen på telefonen.

	 	 	 

Övrigt:	 	 En kund får släppa in andra kunder om de kommer samtidigt.

	 	 	 Dörren är alltid öppningsbar inifrån ifall det blir strömavbrott.

	 	 	 Priserna motsvarar en Ica närbutik.


Parkering:	 	 Det finns gott om parkering intill butiken vid återvinningen.


Vad sker nu?


Butiksgruppen har i samråd med boende och företaget Lifvs sett ut en optimal placering av 
butiken och ritat in den på bifogad karta.  


Hargshamns Bygderåd etablerar en kontakt mellan företaget Lifvs och Östhammars 
kommun. Vi kommer även fortlöpande hålla kontakt med kommunen och företaget under 
etableringstiden. 


Vi har en förhoppning om att detta kommer bli en viktig pusselbit för att öka servicen, 
för såväl boende som arbetande på orten.  
En lokal butik gagnar ju också miljön och skapar åter en naturlig mötesplats i 
centrum. 

Hargshamn 2020-02-03. 


För Hargshamns Bygderåd/Butiksgruppen.


Erik Ljungholm 	 	 	 	 Monica Thilander

e.ljungholm@telia.com		 	 monica.thilander@gmail.com



