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Hemkört med
Bilen med varor kränger fram på
vägen mot Kuggören. Ett av stoppet
på vägen är hos Torsten Bergström i
Håcksta, en av de trogna kunderna.
Rutinen är välkänd, Lennart Eriksson ringer på och blir insläppt och
sen bär det av in i köket med veckans matvaror.
STAMNÄS

– Jag har använt det här i 25
år, jag fattar inte att fler använder sig av den här tjänsten.
Varje onsdag veckohandlar Torsten Bergström
i Håcksta. Utan att åka till
affären. Han är en av de bofasta i Rogsta socken som
får maten levererad till köket, tack vare varuhemsändningen. Efter en inventering av skafferiet på morgonen så slår han en signal
till Lennart Eriksson, som
oftast är den som svarar på
ICA Stamnäs.
– Sen på eftermiddagen
får jag leverans in till köket,
för tio kronor, det kan inte
bli bättre, säger han.
Det är basvarorna, det man
behöver för att överleva,
som står uppradade i köket.
Torsten Bergström påpekar
leende att det är hustrun
som är inköpschefen. Det
blir inte lika mycket spontana inköp av godis och
glass, det medger han.
– Det blir den effekten,
men sådant bör man väl begränsa.
Torsten Bergström brukar berätta för andra i bygden om tjänsten.
– Det är en fantastisk service för oss som bor i glesbygd. Och det blir ingen
skillnad för honom att göra
tre fyra eller fem stopp på
vägen.
På vägen ut till varubilen
berättar Lennart Eriksson
att de båda gjort lumpen
samtidigt. Torsten Bergström är nybliven pensionär, och egentligen Lennart Eriksson också, men
han kör vidare ett tag till.
Sedan 1978 har han jobbat i affären, sedan pappa
blev pensionär. Han trivdes
med att köra bil, och det
blev naturligt att han fick
ta hand om varusändningarna.
– Man får bra kundkontakt, men det har jag i affären också.
Det blir ofta att han och
Lennart Eriksson på Ica Stamnäs lastar varubilen för veckans tur upp till Kuggören och Hölick.
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kunderna småpratar lite.
De flesta är som Torsten
Bergström, stamkunder, se-

dan många år tillbaka. Nu i
vinter har vädret varit ett
naturligt ämne.
– Det har varit lite besvärligt väglag, och oplogat
ibland.
Trots det har bilen kommit fram varje runda.
Lennart Eriksson har
bott i Stamnäs den mesta tiden. Han gjorde ett gästspel
i Stockholm några år på 70talet, men han trivdes inte
riktigt.
■ Vad har Stamnäs som
Stockholm inte har?

– Lugnet.
Det finns också stockholmare på hemmaplan, sommargäster. De är väl ungefär som Rogstaborna, ingen
större skillnad, säger Lennart Eriksson Några kan
väl vara lite mer stressade. Som paret som var förbi och handlade och råkade
glömma treåringen på parkeringen. De kom snabbt
på sig, men det blev en god
historia.
Det har hänt att Lennart

Eriksson på sin varutur
har fått gripa in med andra
sysslor än att leverera matvaror, som att byta batterier
i brandvarnare och liknade. Ett tag var det ett gäng
äldre damer på Arnön som
bjöd på fika när han kom.
De kunderna har försvunnit nu, det finns en naturlig avgång bland kundkretsen. Det tillkommer en och
annan, men det finns plats
för fler.
– En gång skickade vi ut
ett annonsblad, då var det
en som ringde.
Allt eftersom andra affärer stängt ner har ICA Stamnäs utökat sin rutt. Onsdagar, torsdagar och fredagar
går varubilen till olika områden av Rogsta socken.
Onsdagar bär det av ut
till Kuggören med stopp
i Håcksta, på hemvägen
går färden förbi Hölick
och Norsta. Ute i snålblåsten vid Kuggören står några trogna kunder och väntar. Karl-Erik Åström, har
tagit skotern för att snabbt
och smidigt ta sig hem med
maten.

