
Social revision 2019 
Bottnafjordens inköpsförening – mat, möten, möjligheter m m.  
 
2018 års sociala revision avslutades av oss nedanstående med formuleringen att föreningen var på 
gång. 
 
På samma årsmöte valdes två ordföranden, som skulle gå in med full energi och nya arbetssätt. 
 
Under Rural Talks i februari 2019 framkom att vi behövde en mötesplats för hela trakten, hela året. 
Ett ställe för möten, samtal, mat och fika, föredrag och utställningar. Det ledde till en upprustning 
av caféet och ett nytänkande, med bland annat barnhäng för barnfamiljer, torsdagsaktiviteter etc. 
Samtidigt uppstod också visionen om en tillbyggnad till Café Olivia och mycket tid och kraft har 
lagts på detta projekt under 2019, med flera informationinslag på möten. 
 
Hösten 2019 välkomnade inköpsföreningen tillsammans med KKV, Skärkälls eko- och ateljéby och 
Bottna kulturkyrka elever från Gerlesborgsskolan och Scenstudion till en dag med studiebesök, 
guidningar och korta föredrag samt ett uppskattat fika på café Olivia. Stor uppslutning och mycket 
uppskattat av alla. Initiativet uppstod under Rural Talks och var ett led i att öppna trakten och bjuda 
in elever. (I anslutning till detta presenterades fika-hemma-hos, där elever från Gerlesborgsskolan 
och Scenstudion på nätet kan anmäla sig till besök hemma hos personer verksamma i trakten, detta 
senare inte direkt kopplat till inköpsföreningen.) 
 
Torsdagssoppan har återuppstått, med soppa, bröd, kaffe och kaka till det facila priset av 50 kr, och 
regelbundet varje torsdag har vi ätit soppa.  Ofta har det i anslutning varannan torsdag varit en 
föreläsning och varannan torsdag filosoficirkel.  
 
Filosoficirkeln har stigande antal deltagare. Den har under året övergått i regi av Bottna filosofi, en 
under 2018 bildad ideell förening, och utgör därmed ett skott från inköpsföreningens sociala träd. 
Café Existens har varannan lördag under säsong, också det i föreningen Bottna filosofis regi, haft 
många besökare, ett tjugotal varje gång. 
 
På helgerna har Café Olivia varit öppet och det har serverats god mat och fika lördag och söndag. 
 
Ett av inköpsföreningens mål har varit att handla varor lokalt. En arbetsgrupp påbörjade arbetet med 
att förändra sortimentet mot ett mer lokalt producerat. En REKO-ring startades och en del av 
produkterna har redan kommit in i sortimentet. Produkterna säljs direkt från producent till 
konsument på en avtalad tid och plats en gång i veckan. 
 
Marknaderna som följer året med vår-, höst- och julmarknad har varit vackra och inbjudande och 
välbesökta med många intressanta utställare samt café, som medlemmarna bakat till. 
 
Förberedelserna inför 20-årsfirandet 29 februari påbörjades senhösten 2019, liksom planeringen av 
skriften om föreningen (som kom att få namnet handel och händelser, med release under nämnda 
fest). 
 
Hjälpsamhet och generositet kännetecknar det sociala i föreningen. Det har bland annat uttryckt sig 
i café Olivia och i samband med marknaderna. Idén om en utbyggnad har tagits emot på samma 
positiva och också givmilda sätt. 
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