Hei!
Jeg ble SÅ glad da jeg leste at Jan Tore Sanner hadde vært på besøk Kvelibua i Lierne tidligere i
oktober og uttalt at Merkur-butikkene fungerer godt og at støtten som blir gitt, er noe av det
viktigste som blir gjort for distriktene. Overraskelsen var derfor stor, nesten sjokk, da jeg fikk beskjed
om at Merkur-bok er foreslått fjernet fra ordningen.
Tynset bokhandel er en liten uavhengig distriktsbokhandel
med et bredt utvalg av bøker. Jeg ser på min oppgave med å
formidle et bredt utvalg at bøker som viktig for å bygge
lokalsamfunn det er interessant og godt å bo i.
Jeg har vært så heldig å få konsulenthjelp fra Merkur. For en
liten familiebedrift, som jo mange distriksbokhandler er, er
tilgjengelig konsulenthjelp en god støtte og gir muligheter
for oppbygging av kompetanse rundt drift og utvikling.
Med Merkurhjelp har vi spisset driften og satser enda mer
på kulturaktiviteter. Et meget tett og nært samarbeid med
både vårt lokale bibliotek og de omliggende biblioteker og
organisasjoner i Nord-Østerdalen gir verdifulle aktiviteter til
lokalbefolkingen. Jeg vil nevne både flere bokbad på Tynset
bibliotek og i Vingelen, men også forfattertreff i egen
bokhandel. Allerede nå lørdag 31.oktober har jeg invitert
forfatter (Anne Oterholm) fra Oslo til å snakke om boken sin
og om forfatterstudiet hun leder i Trømsø - dette for å
inspirere lokale forfatter og jeg håper inviterte elever fra vår
videregående skole som er interessert i litteratur, kommer.
For mindre distriktsbokhandler er Merkur-bok svært viktig Innovasjon Norge har ingen hjelp å gi - i deres system er
bokhandel en ren handelsbedrift dvs. ingen støtte derfra - og
hvis ingen ser hvilke kulturbidrag de små uavhengige
bokhandler gir til bygda har vi en utfordring over tid. Uten
støtte vil flere frittstående distriktsbokhandlere forsvinne.
Når Koppang bokhandel ble lagt ned for tre år side kom ingen ny, nærmeste bokhandel Alvdal eller
Rena ca 1 time unna - Ingen av de store kjedene kommer til å etablere bokhandel på steder eller i
bygder under 10 000 innbyggere. Da blir vi fattige på bygda over tid.
Med vennlig hilsen Siri J. Strømmevold, Tynset Bokhandel

