Et magasin fra NorgesGruppen

Med hjerte
for bygda

Klokken 6:40 /
Tidlig på plass
Jeg låser opp, skrur på lyset.
Jeg vet aldri når de første skole
barna kommer. Ofte tripper
de første inn allerede klokken
06:45, og det er helt greit.
Jeg har også sagt i fra til kunder
at så lenge lyset er på, er det
bare å stige på. Så det hender
at noen kommer og handler
før butikken egentlig har åpnet
klokka ni.

Melk, brød
og åpen dør
I Auklandshamn drar ikke skolebarna til SFO om morgenen, men til nærbutikken.
I timene før butikkens åpningstid er kjøpmann Åse Marie Økland på plass,
slik at bygdas unge har et sted å være frem til skoleklokka ringer inn.
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Åse Marie
Økland
Alder: 44
Stilling: Kjøpmann
Bakgrunn: Hjemme
værende, har tidligere
drevet restaurant i Seattle,
USA
Sivil status: Gift, fem barn
(20, 19, 16, 14, 11)
Antall ansatte i butikken:
Syv deltidsansatte

K

Klokken 07:55 / Sistemann ut av døren!

Klokken 09:00 / Butikken åpner

Klokken 13:30 / Skolen er slutt for dagen

Det er ingen som kommer for sent til skolen, det er

Nå starter jeg på alle oppgaver jeg har som kjøpmann.

Når skoletiden er over er det mange av barna som stik-

barna flinke til å passe på selv. Skolen ligger 4–5

Det kan være å telle og bestille varer, følge opp

ker innom for smaksprøver, eller for å spille spill før de

minutter å gå fra butikken, så det er ikke langt unna.

forskjellige leverandører, papirarbeid, rydding og

går hjem. Noen gjør lekser. Det blir aldri noe bråk, de

vasking.

ordner seg selv. Vi bare hører at de har det gøy!

så at barna i bygda hadde behov for et sted å

lokken har knapt blitt syv en tidlig

– Der det er husrom er det hjerterom, det

høstmorgen, og inn butikkdørene

er litt sånn det er med oss her. Butikken er

være om morgenen og når skolen slutter tid

tasser noen av Auklandshamns

bygdestova der alle kan møtes. Vi tenker på

lig. Særlig vinterstid når det er kaldt å vente

yngste innbyggere. De er tidlig ute

bygda som en familie og bryr oss og engasje

ute. Mange av foreldrene jobber i Haugesund

rer oss, sier hun.

og har lang reisevei, og må dra tidlig om

til skolen begynner, og kommer til nærbutik
ken for å kose seg med en kopp kakao og litt
hockeyspill frem til klokka ringer inn.

morgenen. Så da kjøpte vi inn noen spill og
Så et behov og løste det

ordnet plass til barna i kaffekroken i butik

Åse Marie Økland vil ikke at butikkens tilbud

ken. Her kan de gjøre lekser og møte venner,

«Åpen dør», kaller Åse Marie Økland kon

til barna skal kalles skolefritidsordning (SFO),

sier hun.

septet. Og døren har stått åpen for alle barn

selv om det i praksis fungerer som det. Men

som vil komme innom siden 2013. Når ikke

i motsetning til SFO er det ingen påmelding,

Hyggelig møtested for store og små

kommunen sørget for en skolefritidsordning

det er gratis og ikke i kommunens regi.

Utover dette arrangerer nærbutikken også
«barnetime» for de minste hver lørdag. Da

for barna i Auklandshamn, tok kjøpmannen
og nærbutikken saken i egne hender.
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– Det startet med at jeg selv hadde skole

rigges det til med lerret og projektor og

barn, og en mann som jobbet offshore. Jeg

barna får velge film. Det blir også ungdoms
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Frem mot stengetid klokken 18
Det kommer som regel noen kunder innom hele

åpen, og jeg løper inn og ut. En viktig del av jobben

de som er enslige eller ikke har mange i nærheten.

går vi og banker på hos dem, og spør om de trenger

dagen, men det er flest som kommer på etter

min er å møte de som kommer til butikken og snak-

Noen kommer hit hver dag. Det gjør at vi også er

noe og om vi skal levere varer til dem.

middagen og etter jobb. Derfor prøver jeg å gjøre

ke med dem. Alle vi som jobber her tar oss tid til å

bevisst om noen mangler; at vi ikke har sett dem på

unna papirarbeidet før åpningstid eller så tidlig

spørre hvordan det går – vi kjenner jo stort sett alle

en stund, for folk gir som regel beskjed hvis de skal

som mulig på dagen. Døren til kontoret mitt er alltid

her. Vi er så glad i de gamle, og tar oss god tid med

reise vekk. Om det er noen som ikke dukker opp, så

Inviterte til folkemøte

kino av og til, slik at de større barna også
har et tilbud lokalt og ikke må reise helt til
Haugesund. Hver torsdag er det «torsdags
klubben», der det serveres kaffe og noe godt
å spise til alle som vil komme. Alle arrange
mentene er gratis for deltagerne.
– Det gjør det enklere å treffe naboene og
bygdefolk og vi kan snakke sammen om alt
mellom himmel og jord. Mange er her en god

FAKTA

Auklandshamn
•A
 uklandshamn er ei bygd i
Sveio kommune i Hordaland.
• Stedet har egen barneskole, Auklandshamn
skole, med 40 elever
• Det er rundt 500 fastboende i bygda.

stund, også flere ganger i uken. De vet at de
gjerne kan sette seg ned og ta en kaffe her
når som helst. Mange setter pris på det. Det
skal ikke mye til for å gjøre folk glad, sier
Åse Marie Økland. ●

Kilde: Wikipedia

Auklandshamn

Fordi mange av innbyggerne handler på vei til og
fra jobb i tilliggende byer, pekte salgstallene ned
over for den lille nærbutikken i Auklandshamn.
Våren 2019 arrangerte Økland derfor et folke
møte, i samarbeid med Merkur-programmet og
NorgesGruppen. Det var ikke alle i bygda som var
klar over alt butikken gjorde for lokalsamfunnet.
Etter folkemøtet har flere fått øynene opp for det,
og butikken har fått et lite oppsving i handelen.
Lokale kjøpmenn tilbyr kunnskap og service der
folk bor og skaper liv og ringvirkninger i distrikts
samfunnet. NorgesGruppen satser på nærbutikkene,
og har butikker i 89 prosent av landets kommuner.
Vil du vite mer?

merkur-programmet.no
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