
Husk å
handle
hjemme



«Handle hjemme»-dag lørdag 9.november 

Har du tenkt over hvor viktig butikken er for bygda di? Hva blir 

konsekvensene dersom butikken må stenge dørene? 

Mange små butikker på bygdene er usikre på framtida. Når 

folketallet stagnerer eller mange reiser til en større butikk for å handle, kan det være et 

tidsspørsmål før bygda blir helt uten butikk.  

Skole og butikk er de to viktigste faktorene for et velfungerende bygdesamfunn. Butikken er 

ikke bare en stad for å kjøpe dagligvarer. Den er også en viktig samlingsplass, der du kan 

møte naboer og få utført mange tjenester.  

Hva skjer dersom butikken blir borte? 

        - Du kan ikke lenger handle matvarer lokalt, men må reise en lang vei til butikken 

        - Bygda misser et uformelt treffpunkt 

        - De negative konsekvensene blir størst for eldre og andre som ikke har egen bil 

        - Vanskeligere å få folk til å flytte til bygda 

        - Lavere priser på hus og hytter 

Hva kan du gjøre? 

Dess mer du bruker nærbutikken, dess bedre blir den. Bruker du butikken bare til det aller 

mest nødvendige, er det umulig for kjøpmannen å holde oppe et bredt vareutvalg. 

Nærbutikken har også gode tilbud – ofte like gode som i de store butikkene.  Gi beskjed til 

personalet dersom du ikke er fornøyd med utvalg eller kvalitet. Det verste som kan skje, er 

at du er misfornøyd, men ikke gir butikken en sjanse til å rette på forholdet. 

Lørdag 9.november inviterer vi til «Handle hjemme»-dag på nærbutikken, med ekstra 

tilbud. Kom innom butikken, treff naboene og kos deg med oss!  

 

Butikken er et service-tiltak for bygda. Vi er glade i kundene våre og vil på denne måten 

minne deg på at du må huske å handle hjemme, dersom du fremdeles vil ha butikk i bygda. 

«Bruk din nærbutikk når du er ung, så er den der når du er gammel og tung» 

 FAKTA OM ØKONOMI 

 - Hva koster det å handle i en butikk som ligger 2 mil fra der du bor? 

 - Faktisk koster dette deg vel 10.000 kroner i ekstra bilkjøring hvert år. 

 - Vil det ikke likevel lønne seg å handle i sentrum all den tid varene er billigere der? 

 - Nei. Hver husstand handler for ca. 70.000 kroner hvert år. Så store prisforskjeller er det 

ikke mellom sentrum og nærbutikken at du kan spare inn 10.000 kroner.  

Hilsen oss på 

  


