
Så lyckas handlaren i glesbygden överleva:  

"Man måste vara allkonstnär" 
 

I 60 år har Bodsjö Diverse bedrivit sin verksamhet. Butiken var hotad av nedläggning men blev 

föreningsdriven i stället. 

 

 
Lars Levin, Susanne Persson  

och Josefin Nilsson 

 

- Man måste vara allkonstnär för att överleva i glesbygden, 

säger Lasse Levin som är ansvarig för verksamheten i dag. När 

tidigare ägare inte längre ville driva verksamheten stod  

invånarna i Bodsjö inför ett vägskäl, antingen läggs butiken ner 

eller så får Bodsjöbygden ta över verksamheten. Det hela 

slutade med att Bodsjöbygden Turist och Utveckling tog över 

affären med Lasse Levin i spetsen. 

- Det visade sig vara väldigt bra att bygden tog över 

verksamheten, eftersom det egentligen blev så att Bodsjöborna 

blev ägare av butiken, säger Lasse Levin. Under första året 

dubblades affärens omsättning och mycket tror han bero på att 

byn känner sig mer delaktig i själva verksamheten. Men han 

tycker att man kan göra mer. 

 

Butiken är redan ombud för Posten, Svenska spel och uthämtningspunkt för Systembolaget men Lasse vill 

även se att man tittar på ett system för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ute i glesbygden. 

- Det har vi pratat om i många år med Arbetsförmedlingen men det har liksom aldrig hänt något, jag tror de 

är lite rädda för sina tjänster, Säger Lasse Levin. 

 

 
 

Det nya driftstödet som regeringen har fått igenom kommer att underlätta för lanthandeln men det borde bli 

lättare att söka investeringsstöd. Investeringsstödet som just ska underlätta för 

utvecklingen av företag på landsbygden tycker Lars är för komplicerat och med alldeles för mycket 

pappersexercis. Livet som lanthandlare är ingen guldgruva utan man måste försöka hitta olika vägar för att 

få in pengar. Enligt Lasse måste man vara en allkonstnär för att överleva som företagare i glesbygden, man 

måste kunna allt och försöka erbjuda ett fungerande helhetssystem. 

- Man kan inte tro att man kommer få något stöd kommunalt eller statligt direkt, ska vi ha någonting så 

måste vi göra det själva, säger Lasse Levin. I butiken kan man hitta allt från limpa till åkgräsklippare och 

vad folk än vill ha försöker man ta hem det. Ute på fasaden bland alla olika ombudsskyltar kan man även 

skymta de olika aktiviteter som är på gång i byn. 

- Butiken är byns knutpunkt och om affären försvinner så kommer hela bygden att dö, säger Lasse Levin. 

Butiken tappade Bräcke kommun som var en viktig kund. I stället för att stänga igen hittade butiken nya 

vägar att gå. Nu levererar affären istället matvaror till restaurang Grytan i Bräcke. 

- Jag bor själv ute i Bodsjö och det är alltid kul att gynna de lokala företagarna, säger Mikael Fransson, kock 

på restaurang Grytan. Lasse ser även att något slags stödpaket för underleverantörer tas fram för att dem 

lättare ska kunna samarbeta med företag på landsbygden. 

- Till exempel så får vi aldrig färskt bröd ut hit, leverantören har inte råd att skicka ut en bil medan det i 

städerna levereras färskt bröd varje dag, avslutar Lasse Levin. 
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