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Konkursförvaltaren om Tempo i Stråtjära: "Finns visst intresse"
Just nu säljs varulagret på Tempo i Stråtjära ut.
Konkursförvaltaren Björn Myrberg undersöker samtidigt om det finns 
intresse för att ta över butiksverksamheten i någon form.
Vad som händer med bränslestationen som är i anslutning är fortfarande 
oklart.



Tempo i Stråtjära är försatt i konkurs.
Bild: Markus Norin

Den 12 maj så inleddes konkursen för Tempo i Stråtjära. Ägaren Kicki Karlsson 
fick kasta in handduken ett år efter invigning på grund av dålig lönsamhet.
Tempo i Stråtjära i konkurs – minussiffror gick inte att vända
Advokat Björn Myrberg är utsedd till konkursförvaltare för Tempo i Stråtjära. När 
helahalsingland.se ringer upp honom så berättar han att man just nu säljer ut det 
kvarstående butikslagret.
– Vi fortsätter att ha öppet under en avvecklingstid. Då säljer vi ut de varor som 
finns. Det handlar helt enkelt om att saluföra de tillgångar som finns, säger han.
Experten om Tempos konkurs: "Går inte att sätta marknadshyra om man vill ha 
butiken kvar"
Parallellt med detta så undersöker Myrberg vilket intresse det finns i att ta över 
butiksverksamheten.
– Jag kollar om det finns någon intressent av att förvärva egendomen för fortsatt 
drift och i andra hand att ta den därifrån, säger han.



Björn Myrberg är konkursförvaltare för Tempo i Stråtjära. Han tror att det kommer att ta ungefär en 
månad att genomföra konkursen. Men säger också att det inte finns någon bestämd tidsgräns.
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Med egendom så syftar han på butiksinredningen, som exempelvis kassaregister, 
hyllor och kyl- och frysdiskar.
Det behöver inte vara så att en köpare vill fortsätta driva butiken i den befintliga 
lokalen.
Vilket intresse finns det för att ta över verksamheten?
– Vi vill inte gå ut med detaljer. Det finns visst intresse. Men vad det leder till kan 
vi inte säga än. Det är för tidigt att säga, säger Myrberg.
Hur lång tid tar det innan konkursen är avslutad?
– Det finns ingen exakt tidsrymd. Normalt sett så sker avvecklingen inom en 
månad ungefär. Men rent teoretiskt kan en konkurs återupptas, säger Myrberg.
Detta sker om tillgångar hittas efter att konkursen avslutats men är ovanligt.
Vad som händer med bränslepumpstationen – som tillhandahålls av Preem – är 
oklart. För fortsatt drift utan en butik skulle det behövas byggas om till en 
helautomatisk inrättning.
Helahalsingland.se har sökt Preem för en kommentar.



Tempo i Stråtjära med butikschef Kicki Karlsson
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