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Söderhamns första servicepunkt är invigd – Stråtjära är 
först ut: "Det är så härligt att ha det här"

Nu har Söderhamns kommun fått sin första servicepunkt. Under lördagen 
invigdes den på Tempo i Stråtjära, butiken som sedan tidigare fungerat som 
en naturlig mötesplats för ortsborna.

I maj i år öppnade Tempobutiken i Stårtjära igen efter att ha varit stängd under 

ett års tid. Nu har butiksägaren Akram "Akke" Suleiman också fått uppdraget att 

driva Söderhamns kommuns första servicepunkt.

– Det betyder att förtroendet för butiken ökar, det ger lite energi att arbeta vidare. 

Vi vill ha in mer här, som Svenska spel till exempel, säger han.

Som servicepunkt förväntas man utföra vissa åtaganden och ha olika typer av 

service. Bland annat ska man ha datorer, wi-fi och skrivare. För det får butiken en 

viss summa i ersättning varje kvartal. 

Dessutom ska det fungera som en mötesplats och café, vilken Tempobutiken 

redan gör. 
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– Vi har ett gäng som brukar komma när vi öppnar. Det är alltid här, kommer hit 

och fikar och diskuterar. De har fått en skylt också, säger "Akke" Suleiman och 

nickar mot en inramad lapp där det står "Reserverat – Intellektuella klubben".

Där sitter för dagen Monica och Bengt-Åke Wadell, Marie och Mats Hyll samt 

Inga-Maria Wadström med sina kaffemuggar.

– Det här är kanon, säger Bengt-Åke Wadell. 

Han är en av de som brukar ta en kopp kaffe på Tempo om mornarna och han är 

glad över att butiken öppnat igen och att den dessutom har blivit en servicepunkt. 

Det är också Marie Hyll.

– Det är så härligt att ha det här. Om man glömt nånting så slipper man åka till 

Kilafors eller Bergsjö, säger Marie Hyll. 

Akram "Akke" Suleiman öppnade upp Tempobutiken i maj i år.
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Tempo i Stråtjära är inte den enda servicepunkten som kommer att öppna i 

Söderhamns kommun. Tanken var nämligen att Trönö lanthandel skulle bli först, 

men där behöver viss utbyggnad ske innan det kan invigas.

– Det tar naturligtvis lite mer tid. Jag håller kontinuerlig kontakt med dem, och 

förhoppningsvis kan den vara igång till sommaren. Då står vi redo med skylten 

och spikar upp den där också, säger Bitti Alvin Lehmann. näringslivsenheten, 

Söderhamns kommun.

Bengt-Åke Wadell och Marie Hyll gläds åt att Stråtjära fått en servicepunkt.
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En grupp Stråtjärabor kommer till Tempo varje morgon för att umgås och dricka kaffe.
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Läs också: Gävlebon tar över butiken i Stråtjära – vill driva Tempo vidare

Hon lämnade över blommor och gratulerade "Akke" Suleiman.

– Jag tror att det här betyder mycket för butiken. Den är redan en naturlig 

samlingspunkt, och det här befäster det. Det kan också betyda mycket för att 

kunna få in annan service i butiken, säger Bitti Alvin Lehman.

Inför invigningen renoverade "Akke" Suleiman cafédelen lite, och det kan komma 

något mer framöver.

– Det kommer kanske lite förbättringar, så att det blir snyggare. Någon tavla så att 

det blir mer trivsamt, säger han.

Simon Nilsson Larsson
0278-27525
simon.nilsson.larsson@mittmedia.se

Kontakta ansvarig utgivare

Bitti Alvin Lehman tycker att servicepunkter behövs i kommunen.
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Kundservice

Kundcenter:

010-709 79 00

Telefonväxel:

010-709 70 00


