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- 230 st. vykort har skickats/delats ut till bofasta i Runstens socken.  
- Enkäten har besvarats av 240 personer där 86,7% saknar/önskar en butik. 



Kön 

Namn Antal % 

Kvinna 128 53,3 

Man 112 46,7 

Total 240 100 

Svarsfrekvens 

100% (240/240) 
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Din ålder? 

Namn Antal % 

Under 18 år 4 1,7 

18-24 7 2,9 

25-35 43 17,9 

36-50 56 23,3 

51-65 69 28,8 

65+ 61 25,4 

Total 240 100 

Svarsfrekvens 

100% (240/240) 



Antal personer i hushållet? 

Namn Antal % 

1 26 10,9 

2 106 44,5 

3 39 16,4 

4 40 16,8 

5 eller fler 27 11,3 

Total 238 100 

Svarsfrekvens 

99,2% (238/240) 

3 

Antal/åldersgrupp? 
0-18 19-29 30-49 50-65 äldre än 65 

185 44 180 127 73 



Vilken service saknar/önskar du för matinköp till hushållet? 

Namn Antal % 

Hjälp med internetbeställning 2 0,8 

Hemkörning 21 8,8 

Skjuts till affär 3 1,2 

Butik i Runstens närområde 208 86,7 

Saknar/önskar inget 24 10 

Annat 16 6,7 

Total 274 114,2 

Svarsfrekvens 

100% (240/240) 
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Vilken service saknar/önskar du för matinköp till hushållet? 

Satsa på den befintliga gårdsbutik vi har istället för något nytt. Är det ens rimligt att det finns 
underlag för en pendlarby dom denna? 

utlämningsställe apotek,systembolag,paket 

Bensinpump för att tanka bilen 

ATG och svenska spel 

bensin/diesel 

En butik i Spjuterum med några bänkar utanför kan förhoppningsvis bli en central mötesplatsts i 
bygden 

bensin, med enklare dagligvaror 

Bensinmack 

Lite busstrafik vore trevligt 

Matbuss 

5 

Annat bemanning i butik vissa dagar 

bensinpump/mack 

Bättre bussförbindelser 

Paketuthämtning/postombud 

bensin,apoteksutlämning,paket 

Att kunna göra små inköp. Ex mjölk, bröd, lite grönsaker osv 



Om det fanns en obemannad butik i Runstens närområde, hur stor är sannolikheten att du skulle handla i 
den då? 

Namn Antal % 

1 - Väldigt liten 16 6,7 

2 10 4,2 

3 25 10,4 

4 56 23,3 

5 - Mycket stor 122 50,8 

Vet ej 11 4,6 

Total 240 100 

Statistik 

Medelvärde 4,13 

Median 5 

Svarsfrekvens 

100% (240/240) 
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Hur stor är sannolikheten att du skulle handla i butiken om den var bemannad? 

Namn Antal % 

1 - Väldigt liten 10 4,2 

2 13 5,4 

3 21 8,8 

4 51 21,2 

5 - Mycket stor 137 57,1 

Vet ej 8 3,3 

Total 240 100 

Statistik 

Medelvärde 4,26 

Median 5 

Svarsfrekvens 

100% (240/240) 
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Vilken lokalisering anser du är bäst för en eventuell butik? 

Namn Antal % 

Spjutterum 107 45,5 

Runsten (landsvägen) 116 49,4 

Annan plats 12 5,1 

Total 235 100 

Svarsfrekvens 

97,9% (235/240) 
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Annan plats i anslutning till befintlig gårdsbutik - Runsten (landsvägen) 

Församlingshemmet? 

vet ej 

Spelar inte så stor roll, bara man kan parkera bra och säkert (dvs både Spjutterum, Runsten eller 
annan plats funkar) 

Spelar ingen roll  

Östra vägen synlig 

Långlöt 

Långlöt 

Långlöt är ett alternativ som skulle göra att Gärdslösa och Sättra också döpt glädje av en affär på 
Östra sidan! Om inte så landsvägen i Rynsten 



Hur mycket tror du att du/ditt hushåll skulle handla för per vecka, om det fanns en butik i Runstens 
närområde? 

Namn Antal % 

0 kr 9 3,8 

upp till 100 kr 17 7,1 

mellan 100 - 500 kr 151 63,2 

mer än 500 kr 62 25,9 

Total 239 100 

Svarsfrekvens 

99,6% (239/240) 
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Skulle du vilja engagera dig i en butik, eller i arbetet med att få en butik till Runstens närområde? 

Namn Antal % 

Ja 38 15,8 

Nej 156 65 

Vet ej 46 19,2 

Total 240 100 

Svarsfrekvens 

100% (240/240) 
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Är du/ditt hushåll intresserad av att betala en insats för att få en butik till Runstens närområde? 

Namn Antal % 

Ja 73 30,4 

Nej 125 52,1 

Vet ej 42 17,5 

Total 240 100 

Svarsfrekvens 

100% (240/240) 
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Hur stor insats skulle du kunna tänka dig att betala? 

Namn Antal % 

upp till 500 kr. 35 32,4 

upp till 1 000 kr 55 50,9 

upp till 18 16,7 

Total 108 100 

Svarsfrekvens 

93,9% (108/115) 

upp till 100 

100kr 

2000 

5000 

200 

4-5000 

beror på uppslutningen 

Beroende på vad det ger, svårt att säga exakt 
summa, men def mer än 1000 kr.  

10000 

12 

5000 

5000 

2500 

5000 kr 

10000 

3000 

3000 



Vilken annan service skulle du/ditt hushåll önska dig i Runstens närområde? 

frilanskontor/företagarhusbokningsbar gymnastiksalfortsatt bibehållen service bibliotek och förskola 

Bättre bussförbindelse med Kalmar Fler öppettider i BiblioteketFungerande gympahall 

Träffpunkt för olika åldrarPlats ute och inne för ungdomar .Aktivitet för pensionärer.in-och utlämning av paketUtlämning av 
apoteksvarorm.m. 

Att kommunen ett par gånger om året ordnade bemannad återvinning liknande den i Kalleguta. Så vi kunde lämna lysrör, 
vitvaror, byggavfall mm. 

Systembolags utlämmning-spel bensin.Utegym 

Hämta ut matkassar  

Bränsle  

Systembolag utlämningspunkt,  

Reko ring avhämtning puntSystembolaget 

Postombud, systembolag  

Lekplats/ parkSamlingsplats för spontanträffar 

Vi har vant oss handla på en annan ort, så det kommer att fortsätta. 

Grundskola 

Bensinmackutlämning av paketombud för systembolag och apotek 

Hemkörning av varor o hjälp med det digitala 

Post Bank mack 
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Vilken annan service skulle du/ditt hushåll önska dig i Runstens närområde? 

Bränsle! Tror att vi i byggden har en del bränsle ståendes i garage och förråd vilket medför en brandrisk då det inte finns 
tillgängligt i närheten. Det skulle vara önskvärt. Finns ju idag enklare bränslekontainers tex istället för en hel mack.  

uthängning av paket  

PostombudBensinmack 

Lekplats/ samlingsplats för barn och vuxna. 

Utegym, lekplats, fritidsgård 

Lekpark 

En containermack vore fantastiskt som komplement 

Vet ej  

Gym tex. Vänliga hälsningar Peder  

Skola fritids 

Bensin  

Konditori, samlingspunkt t.ex i butiken, multiarena, utegym, en kommunal brygga till badplatsen 

Multiarena och utegym.Lekplats för äldre barn. T.ex. kompisgunga, gungbräda, snurrsaker. 

Gym 

Lekpark/Aktivitetsområde, tex isrink, skateramp, vi behöver tänka på alla barnen 

paketutlämning 

Enklare och mer frekvent allmän transport ( buss ) till tätort och då inte endast Borgholm. 
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Vilken annan service skulle du/ditt hushåll önska dig i Runstens närområde? 

Bättre bussförbindelser mot Färjestaden (Kalmar) 

Tillgång till bensinmack 

En mack, bensin, disel, lekplats, ombud för apotek och systembolag 

Ombud för apotek 

Biltema 

Postombud 

Postombud, ökade öppetider på biblioteket, hus med frilansplatser (som ʺföretagarhotelletʺ som finns i Löttorp). 
BENSINMACK! :-) 

Bensin ,Paketutlämning, Medicinleverans,Bemanning vissa dagarTeknikutbildning för kort och digitalt arbete 

Det räcker bra med en butik! 

BensinstationSkola/Fritidsv Idrottshall  

Idrottshall , bensinstation , äldreboende , vårdcentral , skola 

Bensinmack skulle vara bra. 

Bättre kollektivtrafik  

En mack vore braEn löpslinga med ett utegym 

Park/samlingsplats/lekpark 

Lekpark 

Lekplats/park/samlingsplats/allmänning  
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Vilken annan service skulle du/ditt hushåll önska dig i Runstens närområde? 

Det finns ingen mack på.östra sidan tyvärr ,det hade varit bra . 

Restaurang/pizzeria  

Bensinstation  

Bättre bussförbindelser både mot Borgholm & mot Färjestaden. Dvs tätare turer framförallt kvällar & helger. 

För mig skulle en butik med produkter som inte finns att köpa i vanliga affärer så lätt med ekologisk profil. Även lokalt 
producerat kött och grönsaker, både med eko och ej profil skulle vara intressant. liknade stenladan då. För som det är nu 
orkar jag inte köra runt o handla en vitkål här, morötter här osv. Skulle även se att det gick att lämna in en skörd av tex 
plommon, äpplen och så finns det ngt system som gör att man som inlämnade fick betalt för det. och så att det är kopplat 
till en uppdatering på en social plattform som Facebook, så att alla får en uppdatering när nya skördar kommit in. 

Busslinje till Glömminge. 

Postombud 

En lekplats eller något för barn som är lite äldre. Utegym eller en yta där det går att umgås ute med barn och vuxna.  

Uthämtning post 

Ombud för system, apotek mm 

Post! 

 Bensin 

bensinstation 

se tidigare svar 

ApoteksleveransPaketleveransMöjlighet till bankärende 
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Vilken annan service skulle du/ditt hushåll önska dig i Runstens närområde? 

Uthämtning av paket 

Det vore trevligt om det fanns möjlighet att hyra gympasalen (bredvid Runstens förskola) för att t.ex. träna (både vuxna och 
barn), ha barnkalas, bastukvällar o.s.v.Det är även långt till närmaste bensinpump, att tanka på östra sidan är inte att tänka 
på, man måste alltid åka över till västra sidan. Så även möjlighet att tanka bilen vore positivt. 

Någon liten Pizzeria pub  

Svenska spel och paketutlämning  

Bensinstation, gym, pizzeria. 

Fler hyreslägenheter  

En möjlighet till att kunna tanka bilen som är ett måste att ha på denna sidan av ön. 

Enbart affär 

Enbart affär 

En skola och främst möjlighet till att tanka bensin och diesel.  

 Bageri 

Bibliotek med öppet för anslutna kunder med kort (typ meröppet som finns i Färjestaden). Kiosk eller varuautomat (som 
finns vid Arontorps kroppkakor) med godis och sånt jag/vi kan bli sugna på, om inte butik finns, och beroende på dess 
öppettider. 

Apotekslåda, möjlighet att kunna ta hem varor från systembolaget,  

Om det blir butik så är ombud för apotek och systembolag ett plus 

pensionärsboende 
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Vilken annan service skulle du/ditt hushåll önska dig i Runstens närområde? 

Skola 

Att skolan låg och mellanstadiet återuppstår, då stannar ungdomarna kvar och det är viktigare än något annat för bygden. 

Apotek /bensin mack 

Inhägnad hundrastgård 

Bensin, restaurang  

Ingen synpunkt 

Bensin och diesel  

Bensinstation 

En bensinmack 

Pizzeria  

Gym 

Paketutlämning och meröppet på biblioteket 

Hämtställe i spjutterum 

Bensinmack, apoteksvaror och postombud (inkl. paket). 

Affären ska bjuda lokala produkter.Affären ska bjuda apotek- och postservice.Affären skulle bjuda också leverans eller 
distribution av varor från olika andra affärer från fastlandet.Bättre busstrafiken. Jag vill gärna resa med tåg från Tyskland till 
Öland, det blir ingen chans att resa med buss från Kalmar till östra sidan på kvällen. Och med buss blir det 30 minuter eller 
några timmar att handla i Borgholm eller Färjestaden. 
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Vilken annan service skulle du/ditt hushåll önska dig i Runstens närområde? 

Inget. Vi har valt att bo här under de omständigheter som råder. 

Bensin.Bättre billigare kollektivtrafik 

Skola...BensinmackOch lite mer, men jag tror det faller bortom realismen. 

Apotek 

Post- och apoteksombud skulle underlätta. 

Post/paketutlämning. 

* 

Öppet bibliotek  

Bensinmack  

BensinmackPaketutlämning 

bensinstationgrundskola 

Restaurang med hämtmat/Pizzeria 

Laddstation 

Hemkörning av livsmedel via internetbeställning hade varit toppen och framtiden . Ev behövs bara en lokal för packning av 
varor och där med kan livsmedelspriserna hållas nere likvärdigt med andra butiker. Tror att det är viktigt att det inte blir för 
dyra varor då folk kommer handla på annat håll om det blir för dyrt . 

 Bensin station 

Möjlighet att hyra gymnastikhallen. Alla i vår familj skulle ha glädje av att kunna hyra den.  
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Vilken annan service skulle du/ditt hushåll önska dig i Runstens närområde? 

Utlämning av receptbelagd medicinBensinpump  

? 

Renovering av runstens sporthall.MultiarenaUtegymÖppet en dag till på biblioteket 

Ett allaktivitetsområde kring skolan med utegym, multiarena, lekplats för äldre barn samt grillplats. Att gympahallen görs 
tillgänglig och att området har tillgång till toalett.Detta skulle skapa en samlingsplats i Runsten för många, ung som 
gammal. 

Grundskola.  

Skola BensinmackÅlderdomshem Vårdcentral Konstgräsplan  

Fler aktiva mötesplatser gärna med svängrum 

PaketutlämningBrevlåda vid mataffären 

Biblioteket mera öppet 

Framför allt paketutlämning men även apotek.  

Drivmedel 

Bygghandel 

Skola1-6 
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Övriga synpunkter? 

Ett aktivitetscentrum för alla åldrar kring fd skolan i Runsten med Utegym, multiarena, lekplats, gympahall, bastu och 
duschar!  

Alltför många äldre klarar inte det digitala nätet. Det måste finnas ngn person i butiken vissa dagar.Utbildning för att lära 
hantering av digitala åtgärder. 

Att kommunen rustar upp Sporthallen så den går att använda. 

Hoppas det händer något någon gång.Jag har varit i kontakt med ett företag som har obemannade butiker i Sverige.Dom 
håller på att kolla på detta också. 

Roligt med detta initiativ, hoppas det blir något av! 

Det skulle vara bra att ha ett informationsmöte på tex Rungården när restriktionerna tillåter detta.  

Svårt att avgöra vilket som är den bästa placeringen, Spjutterum eller längs landsvägen. Om man väljer Spjutterum måste 
tydlig skyltning ske vid östra landsvägen så att turister hittar. 

Tveksam till om det går ihop sig med butik 

Skulle gärna se att butiken hamnar på kommunens tomt söder om gamla affären än lägenheter där. Känner att behovet av 
butik är större än boenden. En obemannad butik med en tex ICA handlare som ordnar dagligvaror och att lokala 
livsmedelsproducenter kan ha egna varor som dom själva det till att komma på plats vore toppen för byggden. Sen skulle 
jag önska att återvinningsstationen inte hade en sådan central plats i byggden då den skräpar ner eftersom skräp blåser 
runt överallt.  
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Övriga synpunkter? 

jag önskar det skulle finnas ett mindre grönområde med planteringar, lekplats, fika möbler. mini park typ.. gärna i området 
där containrar står centralt i spjutterum. den platsen skulle kunna bli så mycket mysigare. återvinningsstation är toppen 
men kanske inte som en central punkt i byn. önskar även mer satsning på ungdomar som inte går på fritids. att kommunen 
erbjuder några förslag till aktivitet som ex. ställen som inbjuder till ute aktivitet. eftersom det ej Finns fritids gård borde 
kommunen ha något bidrag till aktivitet för de äldre skolbarnen som är ganska många just nu när de kommer hem från 
skolan.  

Saknar engagemang liknande det som äggröran hade. Musik och mat tilltalar alla åldrar. 

Bra initiativ, vi behöver mer service på östra sidan, det skulle minska onödiga resor och förbättra för turismen också 

Tack för enketen. Vänliga hälsningar Peder  

Inget om allt blir genomfört.Tack på förhand. 

Trevligt med satsning eftersom vi är många här och en bygd som ständigt växer. 

Jag kan tänka mej att arbeta, hjälpa till med varor har länge haft planer på att starta nått eget. 

 Det finns inget underlag för en affär i vår by. De äldre, som tidigare önskade en dyl. finns inte längre kvar. Och det är 
roligare, trevligare, mer livsbejakande att få ta sig ut från byn och göra sina inköp. kanske träffa vänner inte bara från vår 
egen trakt. Alltså fler transportmöjligheter. 

PensionärsaktivitetUngdomsgård med verksamheterNärtrafik Runsten- Färjestaden för enklare resor och handel 

Vi har provat butik en gång med tveksam framgång. Jag tror att det behöver vara någon annan form av verksamhet med ett 
smärre utbud av dagligvaror. 

Det skulle bli bra med en obemannade butik här .Har för många jobb för att hinna hjälpa till i nuläget.  

Inga särskilda 
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Övriga synpunkter? 

Tror tyvärr att det blir svårt att konkurrera med affärer i Färjestaden, Kalmar och Borgholm, då folk idag kräver ett mycket 
större utbud av varor och flertalet som jobbar pendlar till de orterna.  

Kul!Satsa på lokala varor! Svenskt!  

Vore superbra med en butik att kunna mellanhandla i. Vi kommer fortfarande storhandla i större butik kanske varannan 
vecka men fylla på emellan med varorna som tar slut fort eller som vi glömt. Komplettering!  

En bra samlingplats. Kanske litet kafé  

vi vet hur det gick förra gången, satsade flera tusen kronor till ingentingvill inte förlora igen. NI som styr, ta lärdom av hur 
det gick då. 

Butiken måste vara bemannad vissa dagarHandledning vid digital verksamhet 

Bra med denna enkät! 

Det flyttar hit rätt många unga barnfamiljer så att få hit en skola igen vore bra för byns framtida utveckling. Byarna behöver 
bli levande igen och det blir dom om dessa får blomma upp och bli intressanta.  

Hoppas att det finns någon några som orkar och vill lägga energi och tid på detta.LYCKA TILL. Runstens bo Alltid R-bo 

En affär hade varit en suveränt.  

Vad jag förstått fanns det lanthandel i Runsten 31 (Säng o Frukost) fram till 80-talet, Carl Petersson, med filial i Spjutterum, 
så här eller där är väl lämpligast för en ny butik. 

Hur stor del av inköpen som vi kommer att göra i en eventuell butik i området beror i hög grad på sortimentet. För oss är 
det viktigt att kunna köpa ekologiskt producerade och miljömärkta varor. Gärna också närproducerade. Miljötänket är 
viktigt. 
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Övriga synpunkter? 

Svårt att ha en bestämd uppfattning då det inte finns en tydlig lösning att ta ställning till.Stora frågetecken är finansiering 
och utbud. Det är många hushåll som pendlar till jobb idag, och där det finns butiker.Hemkörning och skjuts till butik tror 
jag ät möjligt logistiskt, samt att lära känna ortsbor blir en sekundärvinst.I nuläget tror jag inte på en butik men en 
samlingsplats av annat slag vore berikande.  

en plats för social samvaro för pensionärer, t.ex. i Rungården. 

En levande landsbygd behövs. Bra intiativ! 

Bra initiativ! 

Jag är uppvuxen med ʺRunanʺ, jag påminner tiden med affären i lastbilen. Vi har engagerat oss i ekonomiska föreningen för 
affären. Affären behövs för livet i byn. 

Om vi någon dag önskar bo närmare en butik eller annat som inte finns här, så kommer vi att flytta dit. 

Kyrkoplan i runsten har många möjligheter. Spjutterum är förstås bättre utrymmesmässigt. Jag tycker man kan tänka på att 
möckleby troligen kommer se färjestan som närmsta alternativet, så möjligen kan man tänka längre norrut än runsten. Säg 
Långlöt. Mittemot kyrkan där också. Är förstås lite partisk, men kartmässigt så att säga. 

Tycker en butik skulle vara bra då det är så glest med dessa på östra sidan. 

Ha butiken på södra Öland som förebild och ring Eva T Hansson för råd 

* 

Vi är sommarölänningar och handlar alltid lokalt. Om det fanns en butik i närområdet, vi bor i Åstad, skulle vi aktivt välja att 
handla där.  

Det skulle säkert vara bra sålänge det är en fräsch butik. Men jag tror, iallafall för. Min del att jag håller i till veckohandling. 
Det är inte så viktigt att ha glömt mjölk eller ägg. 
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Övriga synpunkter? 

En handelsbod skulle kunna bli en mötesplats för innevånarna i Runsten. Behövs en mötesplats/lekplats även för 
skolbarnen efter skolans slut, mellanstadieeleverna 

Det finns ett engagemang i bygden att hjälpas åt men kommunen behöver visa att byn är en del av kommunen med 
satsningar även på östra sidan. 

I ett post-Corona så hade en matbutik kombinerad med bibliotek, paketutlämning, brevlåda, arbetsplatser/ 
dockningsstationer för distansarbetande/ frilansande, laddplatser för elfordon etc blivit en verklig mötesplats i sydöstra 
Borgholm. Men också något rätt självklart i den omställning som måste till för att nå en ekonomisk, klimatmässig, social 
och kulturell hållbarhet. Sånt går ju ju att söka stöd/ projektmedel för:-) 

Väldigt bra om lokala råvaror, grönsaker etc. säljes i butiken! 

Jag hoppas på en livsmedelsbutik i Runsten. 

Kulturella rester önskas utav den järnväg som en gång fanns, tex indikation utav spår som en gång fanns i form av gatsten 
eller annan konstform. 
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