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Roda Korset oppnar
secondhandbutik
Fiirra iret blev det klart att Orientlivs kommer att etablera sig
i en stdrre butikslokal i Skiiggetorps centrum och diirmed iika
serviceutbudet rejilt. Nu ir det ocksi klart att Riida Korset i
link6ping tippnar en Second hand butik i centrumet.
Konraunen har under se
nee ir biirjat ligga resurser pi offentligt finansierad senice och fastighetsoch centrumaSaren Willhem satsar stora summor
pi renovering av liigenheter och konmersiella lokaler. En ny centrunledile, Peter Serud, anstalldes fdr ett tag sedan och
nu verkar det som om den

Hdr 6ppndr (rpqn

positiva affarsutvecklingen h{ller i sig i stadsdelens dentrum.
Ljus Frarntid
Rdda Korset bedriver en
omfattmde verksamhet i
Link6ping med en Second
hand butik i Berga bland
mycket alxrat. Nu riktar
man blicken mot Skiggetorp och dku diirmed

iuom kort. Iotoj ?ommy Pettersson

sitt engagemang J,tterligar€ utufdr kormmens
stadskiirna.
- Vi har sett att behovet v5xer inom vart omrede och minga har efterfrigat en Second handbutik i
Skiiggetorp. Vi riknu med
att dppna vir "Mdtesplats
Kupan" redan den fdrste
april och i b6rjan har vi
dppet tre dagr i veckan
sedm ha vi tankt att ha
fullt ut dppet i juni, siger
en av de anmiga i siidra
Rtida Korset kretsen i Linkiiping Dmiel GardelinZambon vidare.
- Vi behover ungeflir
4o frivilliga personer till
butiken fiir att driva verksamheten och det gAr bra
att amela sig till det pA
vir hemsida.
Folk drar folk
Systembolaget

flytta-

Daniel Gordelin-Zambon frdn Rrtdd i(o6et i ,intaiping betraftar drtdlet. loloi Willhem

de f6r sex sju ir sedan
och minga forutspidde
att Skaggetorps centrum
skulle d6 ut och en del detaljhandel drogs ned i en
tillfillig butiksddd. Men
nu under det senaste fuet
har det vant och flera niringsidkare har sedan dess
etablerat sig Skiggetorp.
- Det ir gledjande att vi

kunat sluta ett avtal med
Rrida korset det gor att vi
fir innu fler bes6kare i
centrum och vi tiku den
uthyrda lokalytan med
55o kvadratmeter. Ju mer
butiker och verksamhet vi
kan fii till stadsdelen desto bittre, sager centrumleduen Peter Siirud och
fortsatter.

- Vi ser att nir vi ilrangerar vdr "Fredagsloppis" sii 6kar bes6ksantalet med drygt i ooo personer, menar Peter Slirud
och ber:ittar att Orientlivsbutiken 6ppnar i btirian pi mars.
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