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Idé 

 

Tanken är att stödja Ärla kiosken med ett enkelt sortiment av ”hemma snickrar artiklar” så man tex. 

inte behöver åka 4 mil för man glömt köpa eller har slut på trallskruv, tejp, osv.  Sortimentet kan 

komma att förändras efter kunders önskan och förbrukning. Detta koncept kommer att tas fram 

tillsammans med stöd från K-rauta i Eskilstuna. 

Projektägare   Peter Johansson 

Övriga  CarlGöran Bergman 

Kontakt K-rauta Karl Littlewood  070-4556921 

Dokumentation Fortlöpande 

Tidplan  April-maj 2017 

23/3  Första möte med kioskägare Hamlet 

3/4 Avstämning med Hamlet om frågor som skall tas upp på första mötet 

med K-rauta 

5/4  Möte med platschef Karl Littlewood/ K-rauta Eskilstuna 070-4556921 

Vecka 17 K-rauta kommer med en presentation av ett första upplägg av artiklar  

samt hur en affärsmässig uppgörelsen kan se ut för kioskägare Hamlet. 

4/5  CarlGöran och Peter tar fram ett förslag på startsortiment för kiosken. 

Möte med kioskägare Hamlet och K-rauta för att presentera ett 

eventuellt förslag. 

8/5 Hamlet, CarlGöran och Peter möter Karl Littlewood från K-rauta för att 

få till en uppgörelse så att alla saker kommer att falla på plats.   

Skötsel  Kiosk 

Tillsyn  Kiosk 

Nyttjande  Samtliga invånare i Ärla med omnejd. 

Ekonomi Artiklar inköps av Ärlas kiosken till ett subventionerat pris för att 

kiosken skall täcka in sina omkostnader.  
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Målet är att få sponsring från K-rauta av del av startsortimentet samt 

att Ärla Byaråd stöttar med x antal kronor om det behövs för att 

Hamlet skall få en bra start. Samt att Hamlet skall få in kunder i kiosken 

som då kan initiera köp av andra artiklar. 

 

 

23/3 Peter Johansson och CarlGöran Bergman har haft ett upptaktsmöte 

med kioskägare Hamlet Mousakhani och presenterade tankar kring ett 

samarbete med K-rauta om att sälja ett litet sortiment av ”hemma 

snickrar artiklar”. Efter en diskussion om vilken yta kan tänka starta 

med så kommer Peter och CarlGöran att försöka få till ett möte med 

ansvarige Karl Littlewood platschef på K-rauta i Eskilstunaden 5 april. På 

detta möte skall vi försöka få till förutsättningar så kiosken skall kunna 

tillhandahålla ett sortiment och samtidigt få lönsamhet i försäljningen. 

3/4 Peter presenterade materialet och frågeställningar som skall tas upp på 

mötet med k-rauta. Hamlet samtyckte till de framtagna frågorna och 

ser en intressant utvecklingspotential kring detta om vi kan få till en bra 

uppgörelse. Samtidigt tycks Hamlet ha en viss tvekan inför att 

fortsättningsvis driva kiosken. 

5/4 Peter Johansson och CarlGöran Bergman har ett upptaktsmöte med 

Säljchef Eric Messing på k-rauta i Eskilstuna. 

 Följande punkter diskuterades 

 -Yta, inredning, märkning 

             -Beställningsrutiner, telefon/mail, affär, kundnummer, returer. 

 -Ekonomi, artikelpris, första leveransen, fakturering. 

 Framtida utveckling, sortiment, fasta veckoleveranser osv. 

 K-rauta återkommer till oss med ett förslag på sortiment samt 

ekonomiska och praktiska lösningar under vecka 17 som Hamlet får ta 

ställning till. 

 Mötet var mycket positivt och det känns verkligen att K-rauta vill  

hjälpa till med en bra lösning för bägge parter. 
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4/5  CarlGöran och Peter tog fram ett förslag på bassortiment från K-rauta 

som uppstart för kiosken. Förslaget presenterades för Hamlet som 

gjorde en del kompletteringar. 

Snare på dagen kom Per Warnhult från K-rauta i Esilstuna och kollade 
kiosken och utförde en del uppmätningar för eventuella hyllsektioner 
och tog med sortimentförslaget.  Hamlet skall nu fylla i blanketten för 
kreditupplysning till K-rauta. 016-5416952, 070-4556927  
Per.warnhult@k-rauta.se  

 
8/5 Hamlet, CarlGöran och Peter träffar Karl Littlewood från K-rauta i 

kiosken för en genomgång av praktiska och ekonomiska frågor för att få 

tillstånd en uppgörelse och få allt på plats. 

 Hamlet var väldigt nöjd med utfallet av mötet och ser fram mot att K-

rauta återkommer i slutet av denna vecka med ett positivt besked.    

 
  


