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Meir plass i kaffekroken 27.01.2011

Intimt i kaffekroken. Frå venstre sit Kåre Rød, Torfinn Myklebust, Arnfred Eik og Vidar Haugland.
 

Kor løyser uskedelingane verdsproblema?
Ein stor del av dei blir
i alle fall løyste i kaffekroken på SPAR, men i den seinare tid har det
vore for lite armslag i kroken.
No skal det bli meir plass 
- i samband med den snarlege utbyggjinga.
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Egil Pile og Janne Olsson er trufaste i kaffekroken
SPAR  vart  ein viktig møteplass for
bygdefolket då butikken bygde om og utvida i 2002.
- Vi var spente på reaksjonen då vi plasserte nokre 
bord ved inngangen og begynte å spandera kaffe..
Det har vore ein suksess, vi har dekt eit klart behov for samkvem,
seier dagleg leiar Bente Nilsen.
- Men det er vel ikkje alle som kjøper noko...
- Det spelar inga rolle, det tenkjer vi slett ikkje på!
- Men i den seinare tid har folk i kroken har trångare kår..
- Vi fekk behov for meir plass. Flyttinga av bord og stolar 
gjorde det litt meir intimt enn før og
kroken kom også tettare på inngangsdøra. 
No er det eit klart
behov for utviding som gjev meir armslag og eg lovar at det vil skje i samband
med utbyggjinga.
Førebels er prosjektet på teiknebrettet, men
kaffekroken vil i alle fall bli plassert i samband med kassa-området.
Det vil bli plass til fleire, men vi må heller ikkje mista intimiteten.
At vi skal halda på loddsalet i kaffekroken er ellers ein sjølvsagt ting.

 
Gleda var stor blant dei tettsitjande karane i kaffekroken 
då uskedalen.no kunne formidla
den glade bodskapen om meir plass. 
Då vi kom var det ikkje verdsproblema som
var tema, men svært lokale saker som Heiobana og Høgres valgposisjon!

 
Men dei kan jo vera viktige nok.
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