Aktuella frågor för Axberg
–

med anledning av beslut om nedläggning av Coop Forum,Lillån

Sammanfattande anteckningar vid samtal med föreningsrepresentanter och intresserade i
Lundhagskyrkan måndagen den 4 februari 2013 kl. 19.00
Inbjudna: Ervalla bygdelag, Riksbyggen, Axberg-Hovsta Hembygdsförening, Axbergs församling,
Hovsta IF, SPF, PRO, Axbergs IF, Hovsta frikyrkoförsamlings ungdom (HFU), Lundhagskyrkan,
Fritidsgården Lillån.
Med anledning av Coop-styrelsens beslut om nedläggning av Coop Forumbutiken i Lillån inbjöds
akut ett antal representanter från bygdens föreningar till ett samtalsmöte för att lyssna in reaktioner
och förslag på åtgärder från medborgarna i området. Underlag för inbjudan var – med vissa
kompletteringar - den lista som användes av det informella Axbergs Utvecklingsråd under
remisstiden inför antagande av Översiktsplan för Örebro kommun 2008/09.
Göran Sturve redogjorde inledningsvis för de uppgifter som inhämtats under den korta tiden efter
besked om nedläggning. Informationen handlade om anledningar till beslutet.
Informerades att fastigheten såldes 2004 till ett holländskt bolag Ing Rel Estate Investment15 AB
som i Sverige förvaltas av Newsec. Coops kontrakt gäller till/till och med (?) 2015 och
hyreskostnaden är enligt obekräftade uppgifter 13-15 miljoner kronor per år. Enligt Tomas Axell,
ansvarig för genomförande av nedläggningsbeslutet, har butiken gått med förlust under de senaste
åren trots renovering och försök att med mäklarhjälp få andra butiker att ansluta till fastigheten.
Coop har beslutat att öppna två nya butiker typ Coop Extra i Örebro varav en på Hedgatan vid
Baronbackarna/Boglundsängen.
Enligt olika uppgifter från kommunen och Coop Svea kan de nya butiken vara klar tidigast hösten
2013 eller början av 2014.
Trots propåer från Axbergs Utvecklingsråd och privata initiativ har Örebro kommun och
Trafikverket inte åtgärdat den trafikfarliga påfarten till väg 50 till handelsplatsen. Enligt uppgifter
från Vägverket föreligger inga sådana planer i dagsläget.
Under samtalet framkom en rad åsikter. De flesta kunder har kommit från de norra delarna av
Axberg inklusive Hovsta, i hög grad från Lillån men inte alls lika mycket från Bettorp. 85% av
Ervallabor pendlar till Örebro och passerar regelbundet butiken. Underlaget borde vara tillräckligt
för en livsmedelsbutik.
I fastigheten ryms även apotek, uttagsautomat, frisör och service/paketutlämning. En konsekvens av
nedläggningen är att detta försvinner från området. Detta drabbar delar av befolkningen inte minst
de som inte är bilburna.
Eftersom Coop är medlemsägt upplevdes det mycket märkligt att ingen information getts tidigare
och att inget medlemsmöte utlysts utan att beslutet kom som en chock. Coop Forum förlorade i
samband med den utdragna och illa genomförda renoveringen ett antal kunder till andra butiker och
om det nu dröjer till omkring årsskiftet 2013/14 till en ny butik öppnas kommer Coop att förlora
ytterligare kunder/medlemmar. Coops agerande upplevdes strida mot hela den kooperativa
medlemsidén och väldigt tydligt mot den aktuella reklamslogan - ”jag äger Coop”!
Konstaterades också att kommunens detaljplaner öppnar för flera bostäder i Axberg vilket
ytterligare kan bredda underlaget för skola och service. Dessutom finns en detaljplan för ett
centrum- och handelsområde vid nuvarande Coop Forum. Kommenterades att verkstaden granne
med Coop inte platsar i ett handelsområde och att miljön omkring Coop inte bidragit till ett positivt

intryck av ett handelsområde.
Kommenterades dessutom att det inte finns ett centrum och naturliga mötesplatser vare sig i Lillån
eller i Hovsta och att Coop för många utgör en social mötesplats. Ur kommunens miljöpolicyaspekt
är stängningen av butiken med resor till andra handelsplatser och butiker som konsekvens negativt
och för medborgaren ett problem.
Efter samtal beslutades att ge 4 personer i uppdrag att tillskriva och/eller uppvakta Coopansvariga
lokalt och nationellt och politiker inom näringslivs- och samhällsbyggnadssektorerna.
Uppdragen formulerades enligt följande:
1.
- att snarast ställa följande frågor och ge förslag till berörda kommunpolitiker;
Vilket ansvar har kommunen för medborgarna i Axberg? Har samtal förts mellan kommun,
fastighetsägare och Coop om utveckling och alternativa lösningar? När informerades kommunen?
Har andra affärs-/butikskedjor kontaktats? Vad händer med området när Coop stänger?
- att förslå ovan nämnda ansvariga politiker att snarast kalla Coop och fastighetsägaren till ett möte
för att söka en lösning för medborgarna i området.
2.
- att representanter för coopmedlemmar snarast tillskriver Coops styrelse och framför sin
kritik mot det sätt på vilket beslut fattats samt och begära att Coops livsmedelsdel blir kvar (typ
Coop Extra)
3.
- att snarast undersöka vilka representanter från Örebro som sitter i Coop Sveas styrelse och
framföra samma synpunkter genom dom.
4.
- att snarast kontakta butiksföreståndaren på Coop Forum Lillån för att få anslå listor för
namnunderskrifter med begäran att Coops matbutik skall finnas kvar.
Att formulera brev till samt att kontakta ovanstående föreslogs:
Benny Nilsson, Örebrohus
EvaBritt Ström Dahlberg, Axbergs församling
Göran Sturve, Hovsta Frikyrkoförsamling/utvecklingsrådet
Lars Carlsson, Järle byalag/Ervalla bygdelag

Hovsta den 4 februari 2013
Göran Sturve

