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 Affären i Arkösund - Analysrapport av enkäten 
 

Arkösund 2020-05-27 

 

1. Bakgrund 

Enkäten utgör en del i LEA (Lokal ekonomisk analys) för Arkösund och genomförs av 

AIF med stöd av HELA SVERIGE SKA LEVA och COOMPANION Norrköping.  

Jan Jaldeland är projektledare och koordinator. Arbetet inleddes med utarbetande  

av en enkät enligt mall ifrån Coompanion. 

2. Planering och utformning 

Enkäten består av 24 frågor som rör uppgifter om respondenten och uppfattningen 

om Arkösunds livs och intresset för och behovet av att handla där. 

Systemet räknar samman och redovisar svaren i diagram och statistik samt konkreta 

synpunkter som lämnats i öppna frågor. Svaren kan ges digitalt via en länk eller 

postalt via utskickade formulär.  

3. Genomförande 

Enkäten spreds via AIF:s 350 medlemmar och exponerades också på tillgängliga 

hemsidor, Facebookgrupper samt Direktmailing från medio april. Kompletterande 

utskick gjordes med Svensk Hemleverans med utdelning till 500 hushåll i närområdet 

den 20 april, då också butiken fick resterande exemplar av den tryckta upplagan för 

spridning till besökare. 

Det geografiska området valdes utifrån antagandet att hushåll närmare Östra Husby 

naturligt skulle välja centralorten för sina inköp av dagligvaror medan hushåll och 

sommarboende inom 2 mils radie kunde tänkas värdera Arkösund som alternativ 

eller komplement för sina inköp i varje fall under sommarsäsongen. Valet av digitalt 

och postalt gjordes då vi utgick ifrån att äldre landsbygdsboende kanske skulle 

föredra det senare medan yngre det förra.  
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Svaren visar att merparten eller 2/3-delar bor i tätorten Arkösund eller är 

sommarboende. Det bekräftar vad vi trodde att Arkösund och A-livs har en mycket 

lokal marknad, men kanske också att Östra Husby för dom flesta är alternativet för 

året-runt-handel med dess totala serviceutbud liksom Norrköping som pendlingsort 

för många. 

 

4. Intryck och respons 

Vi kan summera 455 svar varav 48 lämnats i affären respektive per post till AIF. Det 

utgör den kvantitativa delen av undersökningen, vilket av många bedömts vara en 

mycket positiv respons. Av svaren att döma är nära 45% av dessa boende i 

Arkösunds tätort (året-runt) och en knapp tredjedel sommarboende. Över 40% av de 

svarande är 45-64 år. Och över 20% i ålderskategorierna 25-44. 70+ respektive 65-

70 utgör 38% eller i pensionsåldern. Kvinnor har en något högre svarsfrekvens eller 

nära 60% och hela 80% representerar hushåll med 2-4 personer. Hushållens budget 

för dagligvaror är ganska jämnt fördelad på olika summor med 2/3 på 800 kronor eller 

mer per vecka. 
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Totalt ger detta ett kundunderlag på c:a 25 miljoner baserat på de 455 personer som 

svarat på enkäten. Under turistsäsongen som är 8 veckor tillkommer c;a 10 miljoner. 

Totalt kundunderlag är c:a 35 miljoner/år.  

 

När det gäller valet av ort för inköpen av dagligvaror dominerar Östra Husby och 

Norrköping med samma antal eller runt 300 hushåll medan 100 anger Arkösund. 

Många handlar också på väg till fritidshuset med boende utanför regionen – i 

Norrköping, Stockholm samt Linköping med betydligt lägre frekvens. Hälften av de 

svarande uppger att man handlar på våg till fritidshus. Nära 70% föredrar snabbköp 

och nära 60% svarar stormarknad som förstahandsval. Anledningen till detta är att 

butiken ligger närmast/bekvämlighet eller att alternativ saknas.  
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de svarande i stor utsträckning är 

intresserade av att handla i en ”automatbutik” men färre att beställa varor via  

app/e-post med att få leverans. Flera kan dock tänka sig betala för denna service. 

 

 

 

På frågan om hur ofta man handlade i Arkösunds livs 2019 svarar hälften flera 

gånger eller nästan varje vecka – trogna kunder som komplettering till storhandel 

svarar nära 75% och 87% att man vill göra inköp av varor från Systembolaget, 

Apoteket samt spel. Mer än hälften svarar att man skulle handla mera i A-livs med 

utökat sortiment, service och attraktivare priser. Man önskar information och reklam 

via e-post eller sociala medier. 
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Intresse för att handla lokalprocucerade livsmedel i Arkösunds livs? 

 

 
 

 

5. Vilka lokalproducerade livsmedel önskar du handla hos Arkösunds Livs 2020? 

+ Kalkon från Visätter, Strutskött och strutskorv. Sänkdalens glass Honung. 

+ Kött, mejerivaror, grönsaker, honung, frukt 

 + Grönsaker, glass, vilt, frukt och bär. 

 + Bageri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analysrapport av enkät, Affären i Arkösund. 2020-05-27 
 

 
8 

 

 

Slutledningar av enkät Affären Arkösund 

Strukturomvandlingen inom detaljhandeln fortsätter. Det senaste årets utveckling 

visar att den digitala omställningen inom handeln accelererar. Tillväxten sker idag på 

nätet, vilket får konsekvensen att nya affärsmodeller växer fram och att gårdagens 

affärsmodeller snabbt kan bli helt inaktuella. 

Även om e-handeln nu har nått en sådan nivå att den ritar om detaljhandelskartan är 

det viktigt att komma ihåg att merparten av handeln under överskådlig tid fortfarande 

kommer att ske i fysiska butiker därför är det gott hopp för affären i Arkösund.  

Ständig förändring har varit vardag för detaljhandeln under alla tider, men aldrig har 

det varit viktigare att svara upp mot förändringen än i dag. Med dagens snabba 

beteendeförändringar hos konsumenterna är det av yttersta vikt att hitta sätt att 

anpassa sig till en ny verklighet. 

Ett faktum är att varannan svensk kommer näthandla mat under 2019. Detta medför 

att nya typer av butiker växer fram. 

Digitaliseringen och den snabbt förändrade dynamiken och konkurrensen inom 

handeln ger upphov till en mängd nya typer av fysiska butiker. Nedan följer ett urval 

av de butikstrender som är dominerande i dag eller kan förväntas växa i betydelse 

under det närmaste decenniet 

Utlämningsställen, sju av tio av svenskarnas e-handelsbeställningar går i dag till ett 

utlämningsställe i närheten av bostaden där konsumenterna själva hämtar upp sina 

varor. Ofta är detta en närbutik eller dagligvarubutik som avsatt en del av sina lokaler 

till denna verksamhet. 

Självbetjäningsbutiker på många mindre orter pågår en utveckling som pekar mot 

fysiska butiker som innehåller varor men ingen personal. Varorna scannas in av 

kunden och betalningen görs innan kunden lämnar butiken. Exempel i vårt 

närområde är ex vis Mon. 

Den personliga kontakten med kunden är viktigast för den fysiska butikens 

möjligheter, eftersom mötet öga mot öga har en stark påverkanspotential. Att ha rätt 

människor anställda i butiken är en nyckel till framgång. 

Ett vinnande koncept är att kombinera olika verksamheter som utlämningsställe av  

e-handlade varor, närodlat eller samhällsservice som ombud för systembolag, apotek 

eller café med bibliotek. Butiker som skapar en relation till en lojal kundbas kommer 

att ha bäst chans att klara sig. 

På mindre orter spelar det lokala entreprenörskapet en betydande roll. Lokalt 

engagemang och lokala entreprenörer kommer att bli allt viktigare. Det går dock inte 

att komma ifrån att många enskilda handlare på mindre orter kommer att få det 

mycket tufft i konkurrens med e-handelslösningar från de stora drakarna.  
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De olika lokala marknaderna skiljer sig även åt vad gäller exempelvis krav på 

tidseffektivitet, bilburenhet och disponibla inkomster. Andra grundläggande skillnader 

är att konsumenter ofta väljer att köpa dagligvaror lokalt men är villiga att åka längre 

för att handla sällanköpsvaror eller storhandla. 

Den fysiska butiken kommer att fylla en betydande funktion även i framtiden. De 

digitala kanalernas tillväxt kommer att ge upphov till nya butiksformat, nya 

konsumentbeteenden och ny konkurrens men den fysiska butiken kommer alltjämt att 

vara den största försäljningskanalen. Den fysiska butiken kommer dock att behöva 

hävda sin relevans gentemot kunderna. Konsumenterna måste tycka att det är värt 

att betala ett något högre pris för den lokala närvaron. Detta framgår klart av 

enkätsvaren. 

Hämtmat dvs färdiga måltider och pizza är en marknad som växer och kan hjälpa 

konsumenterna i vardagen”. 

Stort intresse finns för lokalproducerade matvaror och färskt bröd. 

Kundunderlaget för Affären i Arkösund är c:a 25 milj kr/år vilket medför att det finns 

stora möjligheter att driva en åretrunt öppen affär med god lönsamhet under 

förutsättning att digital teknik utnyttjas under lågsäsong och att prisnivån inte är för 

hög i förhållande till ICA Östra Husby. Enkäten pekar klart på att kunderna har 

mottagit nyöppningen av affären med nya innehavare mycket positivt. 

 

 

 

Vid ”pennan” 

Jan Jaldeland 

Projektledare och samordnare 

AIF – Arkösunds Intresseförening 
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Bilaga 1 

Enkätsvar 

 

Fritext om synpunkter, önskat och saknat i Arkösund 

Vi vill att alla synpunkter ska få komma fram för värdering och åtgärd av berörda. Det 

är imponerande att engagemanget är så stort vilket också visas i kompletterande 

möten med över 20 personer. Se bilaga 2 sida 26. 

 

 

Det här saknar jag i Arkösund, alla synpunkter är välkomna. 

Våfflor 

Café öppet året runt, Museum 

Fler bofasta ;) 

Kaffestuga 

Fler grönsaker i frysen, frysta färdigrätter 

Affär öppen året runt oavsett vilken form det är, automatbutik eller annat 

Året runt butik!  

Mycket bra och välordnat  

Spel trav o tips samt öppet Åretrunt. 

Torghandel sommartid 

Vi skulle gärna se att basvaror med längre hållbarhetsdatum hade ett ok prisläge 
för då skulle man även handla färskvaror samtidigt och då är det ok att dessa har 
ett något högre pris. Men om basvarorna är för dyra åker man till stan för att köpa 
dessa och då blir det nog så att man köper även färskvarorna där. Vore även kul 
med veckans erbjudande via något media i förväg så man vet vad man har att 
tänka sig till tex. helgen och om det behövs att man kan förbeställa så det går att 
planera för butiken. Ett tipps kan vara att på något sätt förmedla att det är dyrt att 
åka med bil till Östra Husby alt. Norrköping. Den kostnaden kan man lägga på 
något dyrare varor här ute. 

Ett bra sortiment med bra kvalitet till rimliga priser. Det ska inte vara dubbelt så dyrt 
som i Stockholm och samtidigt ha sämre kvalitet. 

Året runt affär som fungerar som samlingspunkt för boende och som även blir en 
samlingspunkt för alla som behöver sociala kontakter och ev. olika former av 
verksamhet. 

Fler fastboende för att kunna utöka servicen 

Bondens marknad på lördagar,  
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Bra kaffe & Nybakat bröd! (Ej bake off) 

Vet ej. 

Vet ej. vill ha baslivsmedel till normalpriser +10% 

En plats för alla i centrum i stället för alla bilar, möjlighet till torg nån gång i veckan 
t.ex. och en affär som fungerar (bra produkter med kvalitet och ej utgånget datum) 
med trevligt utbud som det var för er tiotal år sedan ...  jag har svarat på 
kommunens enkäter, det finns mycket man kan göra för att få Arkösund att bli ännu 
bättre!  

Säker gång-/cykelväg mellan campinginfart till Arkösund, en enkel niohåls 
golfbana, en trevlig servering ute på kajen, upprustad bryggvandring, snygga upp 
city-området, ... 

Pizzeria (riktig), varuautomat, café på vintern 

Bagarbakat bröd, öppen hamnkiosk 

Hamnkiosken. 

Åretruntaffär 

Åretrunt-affär (kan vara en automatbutik), Åretrunt-restaurant. Gratis parkering 
under lågsäsong. Bättre service vid kommunens båtplatser i Nordanskog och 
Beckmanhamnen, t.ex. toalett/dusch/tvättmaskin/bastu. Att motionsspåret sköts 
bättre och rensas från nedfallna träd/ris o.d. 

Inget särskilt 

Äventyrsbana för familj, fler parkeringsplatser för båtar som bara ska vara någon 
eller några timmar i Arkösunds centrum för att handla etc.  

Bra kaffe & Nybakat bröd! (Ej bake off) 

Systembolag. Lunchlådor som lagas i puben och säljs i butiken. Nygrillad kyckling 
o revbensspjäll. Nybakat bröd. AIF kort som ger 20% på allt man handlar i 
Arkösund. 

Stort sortiment av frukt o grönt.  Eko. Till vettiga priser. 

Vet ej, tror det mesta finns 

Bättre frukt och grönt  

Puben öppen varje / varannan fre-lör 

Åretruntöppen pub/resturang/affär 

Café öppet året runt 

Bageri/ konditori 

Bondens marknad med all möjlig försäljning från lokala producenter och konst 
hantverkare 

En smart fiskbutik som använder frysteknik som komplement till den färska. Vi har 
tex en köttaffär som även har en disk med Isländs vakumdragen fisk, hur smart 
som helst.  När jag går till butiken och det inte finns någon färsk fisk alls, kunde jag 
då tex ta två filer av plattfisk och ändå äta fisk till kvällen och den frysta har en 
månads hållbarhet. Piggvar rödspätta har tex inte funnits de se 5-10 åren i 
Arkösund. 

En bra, välsorterad livsmedelsaffär med konkurrenskraftiga priser. Bra om vegan-
alternativ finns.  

Korttidsgästplatser när man kommer in med båt och ska handla, äta etc. 

Rimliga priser, allt är hutlöst dyrt! 

Busssr. Sushi 

Färdigrätter (Färska) - tex sallader/baguetter 

Liten form lanthandel. 

En lokal att använda till privata fester        . 
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Tätare kollektivtrafik och rimligare biljettpriser på densamma. En bilpool för kortare 
uthyrning. 

 Bageri, skönhetsalong, barnaktiviteter  

Blommor 

Jag har varit nöjd med utbudet! 

Längre säsong på affärens öppettider  

laktosfri vaniljyoghurt av märket valio, laktosfri mjölk, laktosfri gräddfil.  

Levande samhälle, fyll bodarna med engagerade människor från området med 
hemgjorda saker. Förr fanns det massor att köpa från området typ vävda mattor, 
heminredning, saker till barnen. Golfbanan behöver lyftas o nya banor byggas. 
Utanför affären kunde man köpa lokala grönsaker ibland fanns det folk som sålde 
olika saker på parkeringen. Puben var en mittpunkt o den lilla kiosken ett mysigt 
måste för barnen med glass o godis. Allt detta gör att det finns något för alla att 
göra o spendera pengar för att få ett levande samhälle 

 
Lite mera glutenfritt 

Arkösund är fantastisk!  

Rimligt pris  

Lite färg-o byggmaterial mm 

Returpunkt 

Saknar hundgodis i affären.  
Omklädn. Hytt på badholmarna 

Större utbud av varor. Snyggare butik,  

Vegetariskt!  

Bra livsmedelsaffär,bra bensinstation med utrustning till båt med mera 

Leverans av nybakat bröd till bryggorna  

Bakfickan med lite "allt möjligt" till trädgård, marin etc som fanns förr i tiden saknar 
jag.  

Viktigt med färskt bröd på morgonen. Bra kött att grilla.  

En välsorterad affär som naturligtvis behöver hålla högre priser än andra tätorter 
men som if håller priser i en nivå som gör det värt att handla där. Skiljer det 500:- 
på en handling gör jg mig besväret och åker till Ö Husby tex. 

Inget ännu 

Mer närodlat, att butiken känns fräsch  

Grillad kyckling, grillade revbenspjäll, fler delikatesser.  Större sortimen av filmjölk 
och yoghurt. Plus läge priser så jag slipper åka till Östra Husby där ICA Kvantum är 
billigare. Färdig hämtmat från Pubens meny. Pizza för takeaway. 

Inomhusgym, cykel-/gångväg från Arkösund till Campingvägen utmed 209:an, 
gemensamhetslokal, bastu  

Lotter 

En gammeldags lanthandel. 

Uthyrning av jet-ski, paddel(utomhus), beachvolleyboll  

Torghandel, bageri, kafé, vinteröppen restaurang. 

Vettiga priser, varje handlare senaste 10 åren har ju haft priser som ligger ibland 
på 100% högre än Östra Husby och affärer i Norrköping. Därför går det inte att 
handla i Affären. 

Barnaktiviteter, mer vegetarisk mat 
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Blommor  

Nybakad bröd som det var förr 

Första frågan var lite svår att svara på, man kan bo i Norrköping utan att vara 
sommargäst. Tillbringa tid i Arkösund helger under hela året.  

Fri parkering (vet att det är gratis för butiken) 

Loka Crush, lite mer receptfritt  

Fler bodar med lokalproducerade produkter  

Jag skulle vilja se butiksbakat bröd, ekologiskt och lokalproducerat. Jag är beredd 
att betala lite extra jämfört med att köra till Östra Husby. 

Se ovan 

Blir mysigt m fiket!  

Utomhusbio  

Färskt gott bröd (annat än fralla) på mornar är underskattat 

Bageri, bra kött att grilla 

Uttag av kontanter.  

Såklart ett jätteluddigt svar - men mer liv och rörelse än bara maj-aug. Tror inte 
åretruntöppet löser just DET, men längre ”säsong” för livsen - är en god bit på 
vägen.  

Hembakat bröd 

Vet ej 

Inget 

Om ni sänker priset på basvaror så kommer vi att storhandla hos er. Nu är det för 
dyrt och då åker vi hellre till Husby. En variant är att ha boende-rabatt.  

X 

Skulle gärna vilja ha en ”matbåt” sommartid som sålde  bröd mm alt skör ut varor 
som man beställt till öarna (Arkö) 

Trädgårdsgrejor, mer presentartiklar, lite kläder typ munkjackor och stövlar. Lite 
smink.  

Tips och trav 

Saknar nybakat bröd, bra råvaror närodlat/producerat 

Jag vet inte, har inte funderat på det. 

Vet ännu inte 

Större utbud och bättre hållbarhet på varorna 

Det mesta skulle vilja se ett levande Arkösund  

Mer saker för barn!  

Torghandel lokala produkter, Bankomat 

Snyggare sopstation/returhantering vid parkeringen vid affären. Sätta upp plank 
eller dyl. Tydligare uppmärkt med olika springa/gå rundor ex 2,5 km och 5 km och 
även längre (mycket kring träning och rörelse nu). Gärna namngivna, ex "kondition- 
och styrkerundan" springa och sen stanna vid utegymmen. Jag tror det är extremt 
viktigt för affären att båtplats finns.  

Skola!      

Åretruntöppen pub/restaurang  

Handelsträdgård pub/restaurang eller café  

Med god affär, alla öskemål tillgodosedda. 
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Byt ut de fula betongsuggorna framför affären till "betongbåtar" e.d. 
Gångstig från Käleboavfarten till avfart campingen 
Friskispass på fotbollsplan 
Bättre tömningsschema på returpunkten 
Minska parkeringsytan och tvinga bilarna till långtidsparkeringen 
Fundera på alternativ placering av miljöstation, ej så iögonfallande  
AIF föreslås arrangera körkort för motorsåg AB samt röjsåg. Jag hjälper till ( Mikkel 
Gade 0708-119161) 

Fisk 

Större sortiment. Mer grönsaker, frukt. Färskt bröd. Fisk, chark. Laktosfria 
produkter. 

Året runt öppen matbutik. Sen var det väldigt tråkigt att turbåtstrafiken till vissa öar 
hade tagits bort säsongen 2019.  

En narulig plats att hänga på kopplad till tillfällig förtöjni gsplats 

sommarsäsong vore det toppen med lite bättre ostar. Gärna lokalproducerade. Jag 
förstår att man inte kan ha massor med saker men iaf sommarmånaderna vore det 
toppen! 

Vet ej ännu 

För tidigt att svara på 

Svårt att svara på men goda pizzor vore bra 

manuel disk för kött; cooperation med en bagare -> fin bröd, bullar  

Bra bröd och kött 

Gratisparkering på samtliga p-platser under lågsäsong (september - april) 

Det vore bra om man kunde hämta mat på Kompassen från deras ord. meny för att 
äta hemma. Skulle uppskattas när man helst inte äter på restaurangen p.g.a. 
riskgrupp o.s.v. 

Bakeri , bra sortiment i mataffär 

Bageri.  

Se svar ovan 

Ett tips är att se till att vara ombud för både PostNord, Schenker och DHL. Både 
jag och mina grannar och bekanta häromkring hämtar/lämnar paket varje vecka, 
och då handlar man mat där även pakethanteringen finns. Och Apotek, 
Systembolag etc. 

Kommer inte på något just nu. 

Jag handlar normalt så lokalt det går. Grönsaker/Kött/Rapsolja direkt från 
gårdsbutiker. 

Ej relevant  

Inget som jag kan komma på  

En trevlig lismedelsaffär med lokala produkter, Bageri, Mötesplatser, Kultur - 
Cykelväg mellan Arkösund och Jonsberg på gamla järnvägsbanken 

Vill kunna beställa via mail och betala med Swish 

Badholmarna, ta bort vass och tillföra sand vid badet för barn o vuxna - underhåll 
helt enkelt! 
Saknar även torghandeln som var förr på nuvarande parkeringen framför stationen. 
Det drog folk och var trevligt! 

Ställplats för husbilar, har flera bekanta som efterfrågar det. Det är dessutom ett 
köpstarkt klientel. Vid badholmarna skulle det finnas ett litet fik-kanske i kombo 
med den fina naturutställningen? 
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Skulle önska att följande verksamheter även håller öppet "på ömse sidor" om 
högsäsongen: Kejsarens fisk, Kompassen och Hotellet. 
Nu öppnar verksamheterna först vid midsommartid och stängs ner efter 15 augusti. 
I Arkösundsområdet finns fler och fler seniorer som bor i sina fritidshus under en 
stor del av året. 
Arkösund med dess unika skärgård har ju en stor potential att locka än fler 
besökare även utanför högsäsong. Finns inget att erbjuda under den perioden är 
det inte attraktivt att besöka orten. En idé: kanske Temahelger på Hotellet och 
Temadagar/kvällar på Kompassen... 

Tror att det finns bra möjligheter med färskt matbröd på morgonen samt under juli 
med färdiggrillat typ kyckling osv för båtgäster.  

Varm och regnskyddad väntplats då Arkösund för oss är ett viktigt resecentrum för 
för båt och buss 

Butik hela året. Arkösund har liknat Tjernobyl. Ingenting öppet och ingenstans att 
gå in och värma sig (och kanske göra ett impulsköp). Man kan ev. se en pensionär 
som rastar sin hund. 

café 

Inget! Det skulle vara roligt om Puben serverade lokala specialiteter! 
Senapsgravad sik med nypotatis och den världsberömda "Wågburgaren" Rökt fisk 
(ljummen) i hamburgerbröd med sallad, lök, tomat och räksallad. 

Systembolag, ostron, grillkött och pantautomat 

Vet ej! 

En mysig lanthandel, ett året-runt-café, värmestuga för att invänta Estelle 

En mysig lanthandel, ett året-runt-café, värmestuga för att invänta Estelle 

En längre sommarsäsong med nöjen, musi, etc en bra bit i augusti. Båtuthyrning, 
små motorbåtar. Året-runt-affär! Partykvällar på hotellet som förr i tiden med större 
live-band etc och de festlliga midsommardagsfesterna! Stand-up-musik på Puben 
ex Papa-Dee, Movitz, Eldkvarn, Rydell & Quick, Roxanne 

Ombud Svenska spel 

Kanske lite ”gå bort presenter” för oväntade inbjudningar... 

Jag saknar musikunderhållning/trubadurer på hotellet. Saknar också en 
bussförbindelse på kvällen, t ex mellan kl 22.00-23.00 från Arkösund mot 
Norrköping. Både hotellet och puben missar många gäster p g a att 
bussförbindelsen på kvällen tagits bort. 

Se förra frågan. Önskar vi hade varit i Arkö livs 2020 för att kunna svara bättre! 
Skulle önska mer info och reklam för butiken på campingen. För oss är det viktigt 
butiken håller hyfsade priser - tidigare för dyrt och vi har aldrig känt oss välkomna. 
Bara köpt småsaker. Vi tror att med bra priser och ett vänligt mottagande kan göra 
underverk för en butik i glesbygd eller skärgården! 

Rent vatten i havet... :-) 

Thai restaurand, pizzeria, skärgårdsmuseum med hydrocopter, cykelvägar, 
kottebana, internetuppkoppling i Skärgården 

Träningsanläggning, vinteröppen butik, mer "torghandel" sommartid 

Bageri! 

 värmestuga i väntan på östgötatrafikens båt Estelle, en mysig lanthandel, samt 
torghandel, 

Fick där man kan få en god Cappuccino mm. 

Vet ej 

Har inte hunnit upptäcka något än. 
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Postservice/paketutlämning, apoteksombud, lördagstrafik med östgötatrafiken 
skärgårdslinje,  

Samfällighet/ gemnsamhet / en samlad infopunkt 

att kunna hyra tennisbanorna, mer attraktiva aktiviteter som drar folk, renovering av 
många bryggor och bryggvandring etc 

Året runt butik. 

Nånstans där man kan tvätta bilen 

Gärna årentruntöppet kafe 

Hur kommer man i åtnjutande av tennisbanorna?? 

På  sommaren finns allt man behöver. 

Lekplats/park nära hamnen.Info om tillgång till tennisbanor! Bättre motionsspår i en 
skog utan grenar och nedfallna träd. Stökigt i skogen! 
Bättte info till båtgäster om motionsspår, tennis m.m!! 

Ett ställe där man själv mot avgift kan spola av/tvätta bilen på ett miljövänligt sätt. 
Tvättmedel, avfettning samt smuts från bilen bör inte rinna ut i grundvattnet.   

Matbröd, gärna från något bageri i Norrköping 

En samlingspunkt året runt. 

En året-runt-butik!! Har varit kunder i alla år när butiken var öppen året om! 

aAfter work efter högsäsong, Vårdcentral, Billigare kollektivtrafik, Utflyktsbåtar, 
Äventyrsbsna. Badbrygga vid badholmarna. Utvecklad lekplats med fler 
lekmöjligheter, Rabattkort på restauranger för medlemmar i AIF! 

Dagens lunch under lågsäsong till vettigt pris 

Året-runt-öppen butik, Arbetstillfällen. Barndagis. 

Större utbud av laktos- och glutenfria produkter 

Ekologiska varor som grönsaker o mjölkprodukter, kaffe, frukt 

Mötesplats året runt- 

kiosk - godis, glass, tidning, enklare rätter, bageri. 
Hopptorn vid badplats 1 + 3 meters höjd 
Rengöringsmedel till båtar/bilar 
Torgförsäljning (blommor o grönsaker) 

Cykelväg längs väg 209, till infart campingen 

Gympapass för äldre 

Matkasse 

Gångbana sep. från väg.209 

Möjlighet till enklare fika 

Korthåls golfbana.   
Nya större fotbollsmål (9 manna mål) och/eller nya nät till befintliga fotbollsmål.  
Frisörsalong saknas 
Frisbeegolf bana 

Omklädningshytt/skärm på badholmarna 
Bra att det finns simskola och fotbollsskola på sommaren 

Fler båtplatser 
Bättre barnmeny, pizza vesuvio.  

Lite deli-varor, "plock" som förhöjer vardagen typ ostar, kaviar, skinkor, "röror" 

Bageri 

Alldeles för tidigt att svara 
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Bilaga 2 
Enkätsvar 

 

 

Jag har besökt Arkösunds Livs 2020 och har följande 

synpunkter/förslag på sortiment och service jämfört 2019 

 
 

Betydligt fräschare och större utbud, framför allt frukt o grönt 

Fräsht och anpassat sortiment och expo! Bra med hörna för närproducerat, 
personlig service och ljusare med bättre didposition 

Inte ännu men en rabattering för året runt boende skulle vara intressant  

fräscht och rent  

Trevligare! Gladare! 

Tyvärr fel tid för närvarande då jag är en riskgrupp  

Fint bemötande och stort sortiment 

Priset har betydelse, daglig varor viktigt, Man kan inte kräva att sortimentet kan 
motsvara det på en större butik 

Köttutbudet, vilket ibland kanske gör att man åker till Ica husby  

Har inte gjort något besök ännu. 

Har beställt varor som jag fått levererade till Estelle! Superbra service. Tummen 
upp! Har ju inte varit inne i affären ännu så svårt att säga ngt om sortimentet men 
allt jag handlade fanns 

Redan nu bättre sortiment. Har saknat fräscht färskt kött som ej är förkryddat.   

Inte besökt ännu. 

Tyckte det såg bra ut  

Trevlig butik 

Mycket fräscht o trevlig personal. Stort utbud för att vara nyöppnat. Saknar 
laktosfria varor  
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Har ej varit i affären 

Lite fräschare än förut men fortfarande skräckpriser på vissa varor 

Vi vill att Arkösunds livs ska kunna fungera och vill gärna göra så många inköp 
som går där, gärna mer ekologiska mejeriprodukter  

Bra utbud april 20 

Allt kan bli bättre jämfört med 2019:) Vi tror på er! 

Helt OK med hänsyn taget till att det är en säsongsbutik. Kanske lite mer kött under 
grillsäsongen.  

Katt och hund mat. Mini yoghurt. 

Här inte varit där ännu. 

Har ej besökt er under 2020 

Har ej besökt 2020  

Ej besökt ännu 

Hittills endast ett besök, trevligt! 

Små hemartiklar, tex lan- och antenn kabel  

Bra start  

Tycker det är en bra början!   

Utbudet är i stort sett oförändrat. Det ser väldigt snyggt ut, och är ordning och reda. 

Har inte varit där än  

Allt kan bli bättre jämfört med 2019:) Vi tror på er!  

Ja, verkar positivt 

Svårt att svara så tidigt men upplevs mycket renare 

Det ser trevligt och fräscht ut, tyvärr är priserna för höga för storhandel  

Typ lika men fräschare,  

- 

Bra för att vara "lågsäsong"  

Jag saknade en del mejeriprodukter men köpte alternativa, saknade hela 
kaffebönor som de lovade ta hem. Kanske hade de gjort det även med 
mejeriprodukterna om jag bett om det. Saknade också förvaringsförpackningar 
men det hade de kanske också tagit hem om jag bett. Bemöttes väldigt positivt - ett 
klart +! Jag förväntar mig egentligen inte bättre service eftersom jag i nuläget inte 
kommer att göra alla inköp där. Känns helt ok som det är. 

Fin service, gärna mer EKO mejeri produkter, mer bladgrönsaker som ruccola, 
spenat och dyl, tex närodlade tomater, potatis och bär (när säsong) och blommor!   

Vet ej pga corona .  2019 var det för utspritt och känslan var mest chips och läsk 
vilket inte lockar när jag skall handla mat. Vi är vana vid bra butiker och då kan 
hoppet inte vara för stort till en butik på landet, går dock att konkurrera med lokal 
producerat och smart teknik, kyldiskar etc måste vara bra annars ser grönsaker 
helt döda ut. 

svårt att svara på eftersom de har precis öppnat.  
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Inte varit där ännu,pga Corona! 

Dyrt  

Det är bra  

Har inte besökt butiken.  

Mycket bättre  

Inget speciellt 

Inte låta ungdomarna använda uteserveringen som fritidsgård 

Fräscht.  

Sortimentet var bra och mycket trevlig och bra service.  

Sortimentet är för litet och den allmänna prisnivån är för hög. Detta uppmuntrar 
bara till köp när någon vara i hushållet plötsligt tagit slut eller har förbisetts vid 
veckoinköp i ordinarie inköpsställe.  

Ormsätter och strutsfarmen.  

Pga Covid-19 inte varit inne. Härnäst vi ska handla tänkte vi beställa & hämta. 

Färdiga smörgåsar, grillad kyckling, spjäll, svenska kräftor   

Saknar större utbud på kött/kyckling. Grönsaker frukt.   

Vore önskvärt med färdig grillad kyckling / revbenspjäll och potatissallad  

Det är bättre nu.  

Mer urval av ostar och fräscha grönsaker  

Jag har inte varit där i år.   

Lite tidigt att utvärdera. 

Mycket bra sortiment i år!  

Har ej besökt butiken än. 

Butiksgrillat (kyckling och revbensspjäll) tror jag skulle bli en storsäljare. Ett fullt 
men slimmat matvarusortiment med fokus på kvalitetsmärken. I övrigt tror jag att 
lite engagemang kommer att göra underverk för butiken.  

Vi bor i Stockholm,kommer ner i maj. 

Mycket bra.  

- 

En egen app m information o erbjudanden  

Mer vegetariska substitut, t.ex sojafärs osv. Mer grönsaker. Mer ekologiskt. Gärna 
veganskt alternativ till mejeriprodukter.  

Inte besökt 2020  
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Ni konkurrerar mycket med Östra Husby som har betydligt lägre priser (2019). Då 
tänker man efter ordentlig och handlar det mesta där.  

Trevligt mottagande  

Har ej besökt affären i år  
 

För att vi ska "utöka" våra inköp, inte bara mjölk och glass, så måste det vara bra 
priser. Förstår att det är tufft men vi (4 i hushållet) skulle defintivt öka inköpen med 
flera tusen kronor/månad under sommaren om priserna är ok. Så länge en ex 
limpa kostar 35kr istället för 25kr i Ö Husby ja då åker vi dit istället. Har skrivit att vi 
är sommarboende då det var bäst val men vi är här året runt, firar jul/nyår sedan 10 
år tillbaka men vi bor i Solna. Är själv aktiv i SSRS.  

Ej varit där än  

Bredare sortiment , realistiska priser, mer laktosfria alternativ. 

Ej besökt 

Ej besökt än 

utbudet var förvånansvärt bra 2019 med tanke på säsongen  

Mycket fräschare.  

Ej besökt än   

Ej besökt 2020  

Inga synpunkter  

Vi har besökt butiken, men inte hunnit göra oss den uppfattningen på 1 vecka. Det 
ser dock mycket fräscht och trevligt ut  
 

Sortimentet och affären i allmänhet har fått ett lyft. Bra jobbat! 

Fler smörsorter o osockrad müsli ody..  

Gärna mer osötade varor,  tex osötad ketchup. Kollade efter det förra helgen men 
nej det fanns inte, raw fika bröd mm. Är diabetiker och måste därför handla i stan i 
mer välsorterade livsmedelsbutiker.  

Nej, inget besök ännu.  

Färska grönsaker, mycket godis, väldigt trevligt bemötande  

Bara varit där en gång, o det såg bra ut. 

Jag har inte besökt affären 

Lika dyrt  

Det ser bättre ut!  

Det ser  Bra ut 

Nej  
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Se över priserna, de har inte varit konkurrenskraftiga. Anpassa sortiment efter 
säsong tex kött och färdiga såser under grillsäsong. 

Mycket trevligt, rent o snyggt! Kändes lovande o mycket trevligt bemötande.  
 

Jag tycker ni har börjat bra   

Grillad kyckling, kräftor, grillade spjäll. Mackor  räksmörgås mm 

Ej besökt än 

Ej besökt. Utbudet och känslan var dock måttligt imponerande hos förra ägarna.  

Mer lokalt utbud 

Känns fräscht!  

Lite tunt utbud men det är ju bara början på säsongen   

Har ej varit där än  

Nej 

Alkoholfri öl. Nybakat bröd 

Tyvärr inte än. Ser fram emot första besöket!   
 

Större sortiment 

Nej  

bra sortiment, fräscha grönsaker , bra frysvaror 

Må bra välling, zoega, färska örter, minitomater, västerbottenost, frödinge ostkaka, 
lindt choklad, salsicciakorv, myggspray, många pastasorter, fonder  

Återkommer om det 

Det var ett begränsat sortiment som dessutom var väldigt dyrt  

Mycket trevlig personal   

Mycket bättre utbud av varor, fräschare och trevlig personal  

Nej inte ännu. 

Bonus check el dyl för oss som bor här 

Butiken var stängd när jag var där  

För hög prisnivå. Bra sortiment.   

Fräsch köttdisk, grönsaker mm, men priserna är för höga för att handla allt i butiken  

Har bara besökt en gång så jag vet inte riktigt. Men det var väldigt strukturerat och 
fräscht   

Alldeles för nytt för att göra en utvärdering 

Nej 

Ser fräscht ut trevlig personal 
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Ser lovande ut 

Nej inte besökt 

Verkar överlag mkt bra, ordning och reda t o m utomhus  

Har inte hunnit besöka ännu med hört mycket positiva reaktioner!  

Ett bra sortiment och trevlig personal, ett förslag är att köpa in färdiga sallader eller 
liknande som man kan äta utan att värma.  

Nej  

Sommarboende  

Spontant upplevde jag större sortiment och en mycket fräsch butik. 

Minska lokalytan, nya diskar, färskgrillad kyckling, revbensspjäll, bake off bröd, 
mindre grönsaker men bättre kvalitet, smalare sortiment men bättre 

Trevligare affär och bättre utbud.  

Besökt affären bara en gång hittills  

Bättre än 2019 redan nu. Känns fräscht i butiken. Fortsätt så!  

Sortimentet funkar för viss komplettering och en del färskvaror,  de är dock högt 
prissatta. Mycket trevligt bemötande. 

Inte varit inne i butiken ännu. 

För tidigt att ge svar 

Frysvaror av hög kvalitet, bra bröd med bra kvalite, gör butiken mindre men mer 
effektiv. och trevligare   

Jag har inte besökt butiken än (Corona)  

Ej besökt ännu  

Ser bra utt  

Har inte hunnit bilda mig någon uppfattning ännu.  

Har ej besökt ännu 

Ej besökt pga pandemin 

Har inte besökt det ännu  

Har ej besökt ännu  

Ej besökt än pga coronan  

För kort tid för att jämföra. De har fyllt upp med kött och grönsaker från början när 
de öppnat vilket är mycket bra.  

Service      har varit för få gånger för att avgöra sortiment.  
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Har inte vart der 

Bredare sortiment där både prispressaren och marknadsledaren finns mer. Färskt 
bröd.  

Så mycket lokalproducerat och ekologiskt som möjligt!Se  

Jag åker sällan till Arkösund, och har handlat där ibland, men bara om jag haft 
något annat ärende där. För mig är det c:a 25 km resa tor. ICA Husby åker jag förbi 
ändå minst 1 gg/vecka, så där är reskostnad och tidsåtgång noll. Känns osannolikt 
att jag skulle börja åka till Arkösund så länge jag passerar Östra Husby ändå. Om 
jag inte hade resorna till Norrköping ute bodde hemma på heltid, så skulle nog 
dock välja Arkösund. 

Trevligt bemötande. Bra grundsortiment, Rent och snyggt. 

Ja  

Ganska likvärdigt sortiment. Service ok. 

Oppigård Öl, Hela Eko kaffebönor 

Ej relevant  

Känner inte sortimentet 2019. En produkt som dock fanns hoppas jag att de 
fortsätter med, 
nämligen rent smör, 100 % smörolja, klarifierat smör, ghi, olika namn på samma 
produkt från Skånemejerier 

har ej besökt  

Har ännu inte varit där  

Jättefint och trevligt i affären, Bra sortiment, Allt finns!  

Ej handlat ännu  

Jag tror att sortimentet är för brett för att få lönsamhet. Speciellt 
färskvaror/mejeriprodukter 

Nej  

inte besökt affären live, bara beställt matkasse men hitintills nöjd med matkassen 

Bättre sortiment. Trevligt bemötande  

Bättre priser. Billigare 

Mycket possitivt, viktigt med första intrycket 

Såg trevligt ut, saknade inget just då.  

Jag saknar vissa baskryddor samt mer lokalproducerat  

Inte ännu! 

Vi handlar nästan bara Ekoprodukter 

Bra service 

Bra service 

Ej hunnit bilda mig någon uppfattning än, men mycket uppskattat med tidigare 
öppning på säsongen i år!  
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Trevligt om Kpmpassen kunde servera dagens lunch i form av husmanskost 
vardagar. 

Bra service och mycket trevlig personal.   

Har tyvärr inte besök ännu eller koll på öppettiderna mm. Gärna reklam på 
campingen!  

Nygrillad kyckling/revbensspjäll, svenska produkter, butiksbakat bröd, caféhörna 
när cafeet inte är öppet, blommor 

Systembolagsombud, apoteksvaror. Det mesta finns, måste handla fler ggr för att 
veta  

Trevligare butik invändigt. Lägre priser, särskilt frukt & grönt. Större sortiment. 

har ej besökt Arkösunds livs ännu, 

Ej besökt ännu 

Apotek, Systembolag 

Nej, har inte besökt än  

Ser bra ut 

Brett sortiment av grönsaker, olika sorters creme fraiche och ingredienser för 
matlagning.  
 

Det är nu fräschare, bättre utbud och pris jämfört med tidigare.   

En förbättring 

Vet ej 

Bredare sortiment, bättre placering av varor.  Duktiga och proffsiga handlare som 
det verkar hittills. Jag hoppas att jag kommer att hitta det mesta som jag behöver.  

Bättre priser, då kommer ni sälga mkt mer och en del skärgårds-,fiske,-båt-, 
inredningsartiklar, presentartiklar vore attraktivt etc  

ingen kommentar 

Vet ej  

Inget speciellt 

Vi är nyinflyttade så vi har inget att jämföra med  

Sortiment ok kanske behövs inte så många alternativ av vissa varor 
Havreprodukter som ers för mjölkprodukter 
Vissa produkter orimligt dyra. Rimligt påslag helt ok 
Service och bemötande utmärkt  

Jag har inte varit i butiken 2020. 

Tips: 
- Fräscha grönsaker (tyckte det såg rel bra ut) 
-Fräschts kött (det såg rel bra ut) 
-Försök hålla vettiga priser för att öka omsättningen och höja kundnöjdheten.  50 kr 
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för Havrefras som kostar 31,95 i ”mitt snabbköp” duger inte 
- Ta in lite lockvaror till bra pris för att locka kunder 
-Sortimentet behöver inte vara så brett (vilket inte är möjligt) men det som finns ska 
vara fräscht 

Bättre och trevligare! 

Har tyvärr ej besökt butiken på grund av coronakrisen. 

Ingen synpunkt just nu  

Sortiment och service har blivit bättre och butiken fräschare 

Bra med tidigt öppnande av affären (6 april). Trevligt bemötande men tidigare 
också! 

Har ej besökt än. Vi handlar där det är öppet året om!  

Kan ej ge synpunkt 

Har ej varit där  

Har inte kunnat bilda mig en uppfattning men det ser prydligt i hyllorna.  

Tyvärr visste vi inte att dom hade öppnat  

Affären ser trevlig ut med trevlig personal  

Jag tycker det ser jättebra ut. Ordning o reda och fräscht - speciellt grönsakerna, 
vilket jag tycker är jätteviktigt! 

Har ännu ej besökt affären i år, men önskar större utbud av ekologiska produkter. 

Önskar mer varor med mindre fett.  

Önskar er lycka till.  

nej inte ännu 

Önskar färdiga sallader, smörgåsar grillbricka, färskt bröd. mm. Gärna efter 
beställning dagen före eller tidigare på dagen. En liten charkdisk.  
En liten presenthörna vid ingången som är inbjudande. Nu på våren , och 
försommaren de vanligaste utplanterings växterna och planteringsjord. Torghandel 
utanför butiken. 

Det verkar bättre än 2019  

Vet ej 

Sortimentet såg bra ut 
Någon mer variation på hård och mjukost, frukt o grönt viktigt 
Helgpåse, färskt bröd 

Jag tycker preiserna är för dyra i affären!  

Tips Flaggstång med synliga flaggor så det blir tydligt var affären är och fler hittar 
dit. Butiksbakat bröd.  
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Butiken är under  "uppbyggnad", så det saknas fortfarande en del. Kan vara 
intresserad betala för tjänst med packad kasse om det kryddas med annat 
erbjudande. 

För tidigt att säja - ägarna verkar trevliga och ambitiösa! 

Ser mycket fräscht ut nu! Bra utbud!  

Ser fräscht och bra ut 

Bra! Bättre utbud och ordning 

Identiskt med senare år 

Bra sortiment i början 

 

 

 

 

Några tillkommande förslag i intervjuer i 20-talet möten (utan rangordning) 

• Någon form av barnpassning och barnaktiviteter i Skärgården 

• Bättre fritidsutbud för ungdomar än bara NSS, Sim- och fotbollsskola 

• Kättinge-skolan och vettiga bussresor dit för olika stadier viktig 

• Säkrare väg 209 för cykel och alternativa cykelvägar -Campingen, 

Kälebo-Gamla banvallen 

• Röjning i skogen med vandringsleder och skyltning 

• Båt/biluthyrning 

• Bussturerna har blivit sämre och båtlinjerna behöver fungera hela 

augusti 

• Bättre skyltning vid ankomst till Arkösund både från sjön och vägen 

• Papperskorgar och toaletter  

• Badholmarna behöver kompletteras med toa/omklädningshytter, 

hopptorn etc och upprustning av sandstrand också Nordanskog och 

Sköldvik. 

• Seniorboenden bör byggas för att äldre ska kunna bo kvar eller flytta till 

• Flera uttryckte en önskan att AIF också engagerade sig mera i företags-

/företagarfrågor för bättre samordning och stöd till hantverkare etc 

 


