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Tack!
Vi tackar alla som röstat fram oss till en delad första plats som Årets
Kooperativ i Sverige och för alla gratulationer, gåvor och blommor. För att
fira segern bjuder vi alla på kaffe och tårta på Dalen sönd 8 jan kl 14,00.
Hjärtligt Välkomna!!

Julöppet på Dalen
Lörd Sönd 17 - 18 dec 12,00 - 17,00
25 dec - 8 jan
12,00 - 17,00
Pubkvällar
Juldagen 25 dec
Pizzaafton 20,00 - 01,00
Musik: DUT
Trettondagsafton 5 jan
Tacobuffe´ 20,00 - 01,00

Vi öppnar sedan när skotersäsongen börjar. Se kommande anslag.

Angående bensinpumpen i Sörsjön
Som ni förmodligen har lagt märke till har det varit många dagar under hösten
som bensinpumpen har varit ur drift. För att summera det har det varit två
gånger programfel samt byte av dator och kvittoskrivare. Sedan blev det haveri
med sändaren till det mobila nätet och sist fel på modemet (som byttes ut utan
vår vetskap i samband med andra datorbytet och vilket inte var anpassat till vårt
mobilnät i området).
Efter önskemål har vi anpassat dieseltanksslangen till långtradare och förlängt
den.
Vi är fullt medvetna om att detta är helt oacceptabelt med ny utrustning, och vi
har varit i nära kontakt med leverantören så fort fel har uppstått.

Vi har de kunskaper som behövs för att åtgärda felen själva på plats, därav att vi
har kunnat lösa dessa fel så fort vi har fått nytt material från leverantören.
Vi vill med detta säga att vi djupt beklagar det inträffade och tackar er för visad
förståelse under de dagar pumpen inte har fungerat. Vi skall se till att dylika
problem inte uppkommer i framtiden.
Med vänliga hälsningar,

Mikael du Bouzet
Konsum Sörsjön, Styrelseordförande

Marie Kivimäki
Konsum Sörsjön, Butikschef

Vi önskar alla en God Jul och ett
Gott Nytt År!!
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