
Förslag till slutrapport Affärsgruppen 

Vid allmänt möte om affären 2017-08-28 beslöts att en arbetsgrupp bestående av föreningarna på ön
och andra intresserade skulle tillsättas för att utreda olika möjligheter att  driva en året runt butik på 
Hyppeln. Gruppen bestod av:

 Anders Werkström (Samhällsföreningen)
Eva Karlsson (Samhällsföreningen)
Matz Rosenqvist (HIK)
Maria Andersson (HIK)
Jan Borgman (Hamnföreningen)
Michael Strand (Hamnföreningen)
Marie Larsson (Brf Kvibackeskäret) 

Under  ett antal möten har gruppen  diskuterat följande alternativ.

1. Privat aktör driver butiken själv. Detta bedöms inte möjligt med tanke på egna och andras 
erfarenheter.

2. Driva affären i Hamnföreningens regi som det skedde fram till i våras.

 Förutsättningarna för detta är:

- Fortsatt årligt ekonomiskt stöd från Hamnföreningen
- Stora ideella arbetsinsatser
- Ökade intäkter genom t.ex.  hamnfest, uthyrning av bibliotekslokal som sommarlägenhet och 
utveckling av kaffehörnan.
- Eventuellt obemannad affär på deltid för att få ner lönekostnaden.

Även med en optimistisk kalkyl (se bifogat excelblad) går det inte att driva affären med vinst. Då 
har ändå inte investerings och uppstartskostnader inräknats. Den ekonomiska risken är också 
relativt stor kopplat till omsättningen och investeringar.
Detta alternativ kräver en rekryteringsinsats för att hitta villiga och kunniga människor som kan 
driva verksamheten framåt och utveckla den. 

Att hamnföreningen skulle klara detta i något längre perspektiv är knappast realistiskt. Det är 
dessutom tveksamt att båtägarna ska ta hela den ekonomiska risken.

3. Driva affären som kooperativ med öbor och sommargäster som delägare.

Det blir sannolikt svårt att få ihop tillräckligt många delägare som är beredda att satsa tillräckligt 
med tid och pengar. Kräver stora insatser för att starta upp. Därför har vi inte jobbat vidare med 
detta alternativ.



4. Driva affären i samarbete med eller som en filial till annan affärsidkare.

Det finns en möjlighet.  Ica Hönö kan åta sig att driva affären sommartid. Det innebär ett bra 
sortiment till konkurrenskraftiga priser under sommaren. Detta alternativ tillgodoser gästhamnens 
behov. Under övriga året kan man tänka sig en ” miniaffär” med ett mycket begränsat sortiment som
har öppet i samband med leverans av matkassar och postutdelning. Leverans av matkassar kan vi  få
året runt.

Även i detta fall behövs en styrelse   dels för att hantera miniaffären och dels för att hantera 
gränssnittet mot ICA.

Merkostnaderna för att driva en sådan minibutik  torde inte bli så stora så länge vi kan behålla 
posten på ön  och matkassarna.

 Riskerna för oss är betydligt mindre och lättare att kvantifiera än för övriga alternativ. 

5. Affären drivs av samtliga föreningar på ön.

Detta alternativ har en del gemensamt med med alternativ 2. Skillnaden är här att affärsbolaget 
bryts ut från hamnföreningen. En styrelse bestående av  representanter från alla föreningar bildas . 
Denna tar över affärsbolaget och driver affären. Formerna får regleras i ett avtal mellan 
föreningarna  där det bland annat tydliggörs vad varje förening ska bidra med. 

 Detta alternativ har två fördelar framför alternativ 2. Dels en bredare förankring på ön som 
förhoppningsvis ökar köplojaliteten samt gör det lättare att hitta ideell arbetskraft.

Nackdelen är att det kräver tid och arbete att få till en sådan lösning med många intressenter. 

Utvärdering

En enkel utvärdering av alternativen har gjorts se nedan. 1 är inte bra för ön , 3 är bra för ön.

  
Alternativ 4 Alternativ 5 

Kostnader för ön 3 1

Risker för ön 3 1

Tillgänglighet för öbor 2 3

social träffpunkt 2 3

Prisbild (Varor i affären) 3 1



Tillgodoser gästhamnsbehovet 3 3

Investeringar (pengar och 
arbete) 3 1

Summa 19 13

Med detta som underlag rekommenderar gruppen att vi går vidare med alternativ 4. Detta kräver att 
vi kan enas på ön om att gå vidare med alternativ 4. Det måste också till en förhandling med ICA 
Hönö om villkor och gränssnitt.

Om inte detta går i lås återstår att se om det finns någon(några) som är villiga att driva en affär med 
stöd från föreningarna på ön.

Hyppeln 13/12 2017



Bilaga 1

Affärskalkyl.

Obs glesbygdsbidrag medräknat. Kan vara svårt att få ihop tillräcklig öppettid med de ovanstående  
lönekostnaderna.

ÖVRIGT

JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC TOTALT

OMSÄTTNING 125000 125000 125000 125000 125000 125000 250000 250000 250000 125000 125000 125000 125000 1875000

250000

PÅLÄGG 0,25

SVINN 0,1

VARUKOSTNADER 92593 92592,6 92592,59 92593 92593 185185 185185 185185 92593 92593 92593 92593 1388889

LÖNEKOSTNADER INKL ARBG. VGIFT 40000 40000 40000 40000 40000 50000 50000 50000 40000 40000 40000 40000 510000

MYCKET FRIVILLIGA  ANNARS 800000

ÖVRIGT HYRA 

FÖRSÄKRING

TELEFON

KASSAREG

EL

REVISORER

FRAKT

KORTAVGIFTER

REKLAM

FÖRBRUKNINGSMATRIEL

VA

TRANSPORTER

BOKFÖRING

SUMMA   ÖVRIGT 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 120000

160000 ENLIGT INTERNETKÄLLA

GLESBYGDSBIDRAGBIDRAG 100000

RESULTAT -43888,9

INGA MEDEL FÖR RISKER ELLER INVESTERINGAR ÄR AVSATTA

POSTEN EJ MEDRÄKNAD

MÖJLIG OMSÄTTNING ÅRETRBOENDE

ANTAL PERSONER 200

HANDLAR DAGLIGVARU PER ÅR OCH PERSON 30000

HUR MÅNG HANDLAR I AFFÄREN 50 %

HUR MYCKET AV SITT TOTALA BEHOV 50 %

MAX OMSÄTTNING FÖRUTOM SOMMARMÅNADER 1500000

per månad 125000




