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n Glesbygdsstöd | Nytt hopp i Stigsjö

Veronica Hägglund har haft det rätt tufft i hennes butik i Stigsjö. Ett stöd skulle kunna hjälpa mycket.

”Charmigt på landet”
StigSjö Nu får glesbygdens butiker och mackar ökat stöd. Ett stöd
som kan hjälpa handeln
i Stigsjö.
– Det är tråkigt att stöd
ska behöva finnas, men
det är samtidigt gudomligt och jätteviktigt att
det finns, säger Veronica Hägglund, butikschef
i Stigsjö.
I tisdags meddelades det att
regeringen bidrar med 700
miljoner till landsbygdspro-

grammet. Syftet är att stötta lanthandlare och bensinmackar samt att öka tillgängligheten till lokal service. Utdelningen av stödet
kommer att ske under sju
år. Redan i år ska 100 miljoner fördelas.
Veronica Hägglund är en
av två som arbetar på handeln ”Nära Dej” i Stigsjö.
2012 gick butiken back med
94 000 kronor.
– Det var jättetråkigt. Jag
blev tvungen att söka glesbygdsstöd via länsstyrel-

Mohammad
fick jobb direkt
n Gymnasiestudenten Mohammad Khaliff på
Industriprogrammet sökte fyra jobb under
jobbmässan på Ådalsskolan och blev sedan
uppringd av Gerdins Components med ett anställningserbjudande.
– Det känns väldigt bra att få jobb redan innan jag är klar med skolan.
Drömmen är att bli CNC-operatör i framtiden.
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”Man vill gärna stå
på egna ben, men
ibland går inte det.
Då är det toppen att
stöd finns att få”
Veronica Hägglund,
butikschef på handeln ”Nära Dej” i
Stigsjö

sen. Som egen företagare
vill man helst stå på egna
ben, men ibland går det inte och då är det toppen att
stöd finns att få, säger Veronica Hägglund.

Inventeringen är inte klar

än, men Veronica vet att butiken också gick back 2013.
Därför drogs det ner på personal då butiken redan fått
glesbygdsbidrag året innan.
Veronica hoppas nu på att
regeringens nya stöd ska visa sig bli verklighet.

– Stödet skulle gynna mig
personligen då det betyder
att jag får ha kvar jobbet,
men det skulle också gynna
invånarna. Butiken är ändå
rätt viktig för dem, säger
hon.

Några kunder har blivit väl-

kända stammisar och bidrar
till många skratt och härliga
stunder, något som Veronica värnar om och gärna vill
ha kvar.
– De kommer in och dricker kaffe och småpratar, det

är liksom charmen med att
arbeta på landsbygden och
inte i kassan på Coop. Det är
därför jag jobbar här och
stannar kvar trots att det
kan vara tufft. Det här nya
stödet kan bidra till att vi
kan gå runt och får fortsätta, säger Veronica Hägglund.
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En storstrejk
rycker närmare
Stockholm I över ett år har
fack och arbetsgivare i
byggbranschen utrett hur
de ska få ordning och reda
på arbetsplatserna – en utredning som tillsattes i spåren av fackets strejkvarsel i
fjol vid den här tiden. Men
än är ingen lösning i sikte
och på tisdag bryter Byggnads varslade storstrejk ut.
Omkring 1 400 av fackets
medlemmar på cirka 40 arbetsplatser är berörda inledningsvis i strejken som efter
ett tag beräknas kosta 200
miljoner kronor per dag.
Parterna har helgen på sig
att enas. (TT)

