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Repo r t age
I dessa tider av macknedläggelser känns det roligt att få besöka motsatsen, dvs en 

nybyggd station. I det här fallet blev det extra spännande eftersom det är ortens församling 

som står bakom bygget!

I Tärnsjö har nya macken 
himmelskt stöd
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Mig veterligen är det första gången som en 
församling tar ett så stort steg för sina försam-
lingsbors fromma, så det är med stor nyfikenhet 
jag träffar Sven-Erik Martinell för att få veta mer 
om bygget. När jag kommer fram till avtags-
vägen syns macken på långt håll där den lig-
ger alldeles intill stora vägen mellan Heby och 
Gävle. Och inte bara macken! Där finns också 
en restaurang med separat kafédel samt ytter-
ligare en stor byggnad som bland annat skall 
inrymma en servicebutik.

Uno-X lades ner
Som på så många andra orter var det nedlägg-
ningen av den sista macken på orten som blev 
startskottet till bygget.
- För det första fanns den tidigare macken inne 
i samhället, berättar församlingens talesman 
Sven-Erik Martinell. Dessutom låg den nära ett 
känsligt vattenområde, så när den nya vägen 
som leder trafiken bort från samhället blev klar 
fanns det dubbel anledning till att lägga ner 
macken. Vi var från början klarar över att den 
nya macken skulle ligga här, i anslutning till den 
nya vägen. Det blir enklare och bekvämare för 
alla, både bybor och förbipasserande. Det var 
många i byn som reagerade när ortens sista 
mack skulle läggas ner, och många röster hör-
des för mackens bevarande. Därför är vi täm-
ligen säkra på bybornas lojalitet, och eftersom 
den gamla macken sålde dryga miljonen liter 
borde vår nya sälja mer än så, särskilt eftersom 
läget är bättre.

Tärnsjökorset
För tydlighetens skull måste vi berätta att det 
inte är församlingen i sig som äger macken, 
utan det som skett är att församlingen äger ett 
bolag som heter Tärnsjökorset, det namn som 
går igen på alla etableringar i området.
- Däremot står församlingen som ekonomisk 
garant, en nödvändighet för att få igång byg-
get, menar Sven-Erik. Vi räknar förstås med att 
bolaget skall bära sina kostnader, annars hade 
vi aldrig dragit igång projektet. Nu när macken 
står klar (den invigdes den 10 november, red 

anm) måste jag säga att det känns riktigt bra! 
Ännu bättre kommer det att kännas i början på 
december när vi planerar att öppna den butik 
som skall ligga precis intill macken. Till en riktig 
mack skall det finnas en butik!

Dubbla pumpöar
Själva stationen har två pumpöar, en för bara 
diesel och så en för 95, E85 och diesel.
- Tanken är att ha en pump för den tunga tra-
fiken, och därför har vi två handtag på den 
pumpen, både med hög och låg fart, säger 
Sven-Erik. Som du ser har vi avsatt ordentlig 
yta för den tunga trafiken som vi hoppas skall 
tycka att vi ligger bra till. Den andra pumpen 
har 95, E85 och diesel. Vi har medvetet valt 
bort 98, och eftersom vi hoppas kunna sälja 
mer än en miljon liter om året kompletterade vi 
med E85 från start. Vi tror knappast att vi får 
igen den investeringen, men eftersom det är 
ett lagkrav passade vi på när vi ändå byggde. 
Prisskillnaden är inte så stor när man bygger 
nytt jämfört med att komplettera i efterhand. 
För den tunga trafiken hoppas vi få till ett avtal 
med Preem och SÅIFA så småningom. Idag 
finns det en SÅIFA-anläggning inne i byn som 
får vara kvar två år till, sedan skall den också 
läggas ner. 

Inget priskrig
En sak är helt säker – några priskrig blir det inte! 
Det är både Sven-Erik och Staffan Andersson 
eniga om. Staffan sitter med i föreningens sty-
relse och har lång erfarenhet av bränslefrågor 
efter sina många år i åkeribranschen.
- Vi har diskuterat prisbilden i företaget, och 
därför kan jag med 100% säkerhet säga att 
vi aldrig kommer att gå med i några priskrig, 

säger han. Idag köper vi av Preem, men är 
fria att handla var vi vill. Kanske närmar vi oss 
Preem om de etablerar en SÅIFA-anläggning 
här, men så långt har vi inte kommit i våra dis-
kussioner. Klart är dock att vi måste ha upp en 
monolit som informerar om aktuellt pris, men 
ännu har vi inte fått klartecken på platsen. Den 
skall styras från en vanlig PC, och jag kommer 
att svara för prissättningen, i alla fall under den 
första tiden. Jag kommer förstås att hålla mig 
informerad om den rådande situationen…

Eget kort?
Idag kan man använda de vanliga bankkorten i 
automaterna, och någon kontantbetalning när 
butiken är i gång blir det inte. Däremot finns 
tankar på ett eget bränslekort – men bara för 
företagare.
- Vi vet att våra lokala företagare föredrar att 
få en faktura i månaden, och vi ser just nu 
över rutiner för att kunna erbjuda detta, me-
nar Sven-Erik. Däremot kommer vi inte att 
låta privat personer få kort. Tärnsjö är ett litet 
samhälle, och vi vill vara fria från att kontrol-
lera våra grannars ekonomiska situation och 
kanske godkänna Kalle men inte Pelle som 
kortinnehavare. Privatkunder kan med fördel 
använda sitt vanliga bankkort och betala direkt 
vid pumpen.

Mer mark finns
Bolaget har också tillskansat sig mer mark och 
hoppas att fler företag vill etablera sig här vid 
Tärnsjökorset.
- Vi vill att Tärnsjökorset skall bli lite av byns 
samlingspunkt, menar Sven-Erik. Med bränsle, 
restaurang, café och butik har vi kommit en 
bra bit på väg. Vill fler etablera sig här blir det 
bara en bonus.

Bensin&Butik önskar församlingen och dess 
bolag lycka till i sina ambitioner. På vägen upp 
till intervjun kändes satsningen tveksam, men 
på hemvägen inser jag att det borde finnas 
stora möjligheter att kunna driva detta vidare. 
Bolaget tänker helt rätt, och om man lyckas få 
ytterligare företagare till området borde möjlig-
heterna vara än bättre.

Tillfällig prisskylt - och så länge den finns lär 
prisbilden inte ändras så ofta...

"Vi tror knappast att vi får 
igen investeringen för E85, 

men eftersom det är ett 
lagkrav passade vi på när 

vi ändå skulle bygga nytt."

Sven-Erik tankar förstås sin bil vid Tärnsjökorsets sprillans nya automatstation.
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