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Folke säger hej då till sin vän i stan.

Jag ska till landet, säger Folke.

Vad ska du göra där undrar hans vän.

Där finns det massor att göra säger Folke.



Nu har Folke packat och vinkar farväl till sin vän.



Omgivningarna förändras utanför fönstret. 

Det doftar annorlunda. 

Folkes minnen av härliga sommarlov kommer tillbaka.



Äntligen framme hos farmor och farfar. 

Som Folke har längtat!



Här på landet hos farmor och farfar finns

ingen lekpark, men massor att göra.



Folke och farfar går till affären. 

Dumt att ta bilen när det är så nära. 

Man ska tänka på miljön, säger farfar.



Promenaden till affären blir en härlig upplevelse. 

Folke klappar en ko.

 Han hade glömt hur en blöt mule känns.



Farfar säger att dom tycker mycket om butiken 

och att den är viktig för landsbygden. 

Utan den skulle många få flytta härifrån. 

För att säkra framtiden i den lokala affären räcker det 

att handla lite extra varje gång man besöker den.



Butiken är inte alls lika stor som dom i stan tänker Folke.

Inte en massa olika sorter av varje vara,

men det finns allt man behöver.



Här hälsar alla på varandra. Det gör man inte inne i stan

tänker Folke. Farfar stannar en stund utanför butiken

och pratar med bekanta. 

Affären är lite som en samlingsplats.



Butikerna på landsbygden kan ha många olika tjänster till 

exempel Apotek, Svenska Spel, Systembolag och utkörning 

av varor till dem som inte klarar av att ta sig till affären. 



På väg hem plockar dom smultron på strå.



De går förbi ett hus till salu. 

Fru Karlsson ska flytta. 

Hoppas att det blir en barnfamilj säger farfar.

Byn är attraktiv, mycket tack vare att vi har en butik.



Väl hemma kommer regnet. 

Då passar det perfekt att baka bullar



Farmor upptäcker att det saknas kaffe. 

Farfar får ta bilen eftersom att det regnar. 

Folke vill följa med. Tur att butiken ligger nära

så man slipper åka långt,

med tanke på bensin och slitage på bilen, säger farfar.



Väl inne i butiken ringer farmor och påminner om att

farfar ska hämta ut ett paket, det är en present till Folke.

Vad spännande!



Under regnets gång har många kommit in i butiken,

det är turister som kommer till byn under semestern.

Här finns allt dom kan tänkas 

behöva på sin utflykt. Paraply, fika, mm.



Folke förstår varför farfar pratar så gott om affären.

Han tänker att alla på landsbygden borde värna om butiken 

och bidra till att den ska finnas kvar då den gynnar alla. 

Butiken gör orten intressant för ny befolkning, den håller

huspriserna uppe, den bidrar till miljön, de äldre byborna

kan bo kvar, den gör livet lättare, den skapar

gemenskap och trygghet.



Folke åker till landet och upptäcker 
nyttan av en landsortsbutik.


