
Ett år med närbutiken i Stråtjära – förutsättningen 
för att orten ska överleva: "Butiken betyder allt" 
 
 
 

Ett år har nu gått sedan Tempo i Stråtjära under maj 2018 öppnade butiken i ny regi. 
Tidningen besökte firandet under lördagen för att höra hur det gångna året varit och 
vilka framtida utmaningarna de nu står inför. 

Annons 

 
Bild: Henrik Sjöström  
För ett år sedan öppnade Tempobutiken i Stråtjära igen efter att ha varit stängd under 
ett års tid. Att butiken för många är den naturliga mötesplatsen står klart när vi stiger 
innanför dörrarna. 

Tar du till vänster kommer du till närbutiken och höger grillkiosken och kaféet. I 
lokalerna möter vi generationer av bybor, alla med samma inställning. 

– För att Stråtjära överhuvudtaget ska överleva så krävs det en butik och en skola, det är 
där hoppet ligger. Att vi har någonstans att mötas, berättar Lars-Erik Jonsson, boende i 
Stråtjära. 

 
Butiken i Stråtjära är platsen där ortsborna möts. Utan samlingspunkten skulle byn dö 
ut, menar de. 
Bild: Henrik Sjöström  
Läs också: Butiken i Stråtjära har öppnat – ägaren hyllas med blommor och lovord: "Det 
känns jättebra" 
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Lars-Erik Jonsson berättar att året då butiken stod tom tvingades byborna handla i 
antingen Kilafors eller Bergvik. Orter som ligger cirka 1,5 mil från Stråtjära. 

– Du åker ju inte och köper smör i onödan. Men först och främst så gick vi ju miste om 
att ha någonstans att träffas, vi lokalbor. Vi som bor på landsbygden blir ofta 
bortglömda, det är lätt att sitta i stan och gnälla men finns det ingen naturlig mötesplats 
för oss så dör det ju ut, menar Jonsson. 

Läs också: Miljonstöd till butiken i Stråtjära: "Utan de här pengarna överlever vi inte" 

 
Lars-Erik Jonsson berättar att butiken betyder allt för ortens överlevnad. 
Bild: Henrik Sjöström  
Han fortsätter: 

– Att vi har en butik här idag betyder allt för oss, det är inte bara ur en ekonomisk 
synpunkt, utan också för det sociala. 

 
Emma Hyll beskriver ett år, då butiken var stängd, av ett splittrat samhälle på byn. Nu 
är utmaningen att hålla butiken levande. 
Bild: Henrik Sjöström  
Studenten och ortsbon Emma Hyll bekräftar också vikten av butiken. 

– Det är ju vår samlingspunkt och centrum. Ungarna träffas för att köpa glass och korv 
och gubbarna dricker kaffe. Det är nästan hemskt att säga det, men utan butiken så blev 
det mer splittrat, hela byn var död på något vis, berättar Emma Hyll. 

https://www.helahalsingland.se/artikel/soderhamns-kommun/miljonstod-till-butiken-i-stratjara-utan-de-har-pengarna-overlever-vi-inte


 
Under det gångna året har butiken genomgått stora renoveringar av butikens kyl och 
frysar. 
Bild: Henrik Sjöström  
Under året har diverse renoveringar utförts av bland annat butikens kyl och frysar. Men 
trots glädjen över butiken så finns fortfarande rädslan att förlora den. 

– Det är klart att det är en utmaningen, men vi är ett köptroget folk, så vi hoppas att den 
blir kvar. Men kontakten är jättebra med ägaren och de tar alltid in varor om det är 
något som saknas, säger Emma Hyll. 

 
Hoppet för livsmedelsbutiken lever i allra högsta grad i Stråtjära. Nu planeras det 
bland annat loppmarknad i lokalerna. 
Bild: Simon Nilsson Larsson  
Ägaren "Akke" Suleiman vill inte kommentera året som gått. Men har tidigare sagt att 
intresseföreningen i byn skulle få fria händer och vara aktiva med olika aktiviteter i 
lokalerna.  

– Föreningen kommer att få fria händer och vara aktiva med olika aktiviteter. Jag tänker 
att de ska ha makt i själva rörelsen och kring byggnaden. Samtidigt vill jag inte lova för 
mycket ännu så att de inte blir besvikna, säger Akram Suleiman.  

Under året planerar bland annat ungdomsgruppen att hålla en loppmarknad vid butiken. 

Läs mer: Stor glädje i Stråtjära efter beskedet om butikens framtid: "Vi planerar för fest" 

Henrik Sjöström 
henrik.sjostrom@mittmedia.se 
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