Handel och hantverk
Arbetarna vid Hönsäter hade 1907 begärt bolagsstyrelsens medverkan för att få lämplig lokal för
en Kooperativ Handelsförening i Hönsäter. Styrelsen beslöt uppföra en magasinsbyggnad på
vävskolans tomt såsom tillfällig lokal. Denna handelslokal blev dock mera än tillfällig. Först i
mitten av 1920-tal fick man en egen byggnad i Stakeklev. Över affärslokalerna inreddes bostad åt
en föreståndare. År 1948 flyttade man till en ny affärsfastighet. Den ligger vid sidan om den
affärsfastighet, som Cementbolaget byggt 10 år tidigare.
Går man längre tillbaka i tiden finner man den första handelsboden i Hönsäter kom till 189, då
bolagsstyrelsen beslöt flytta handelsboden vid Hellekis säter till mejeribyggnaden vid Hönsäter.
Rörelsen utarrenderades den 13 oktober 1893 till handlare C.J Andersson från Jungsskola.
Senare handelsmän där blev bröderna Karl och Johan Sahlström samt Birger Bengtsson.
Samtidigt ansökte man hos Kungliga Befallningshavande att få ordna torgdagar en och två dagar
i månaden vid Hönsters damm, på den plats som ännu kallas torget. Torgdagarna fortlevde till
långt in på 1930-talet.
Den förut nämnda affärsfastigheten, som Cementbolaget byggde 1938 mitt för Brukshushållet,
kompletterades 1945 med en filial i Sjösäters egnahemsområde. I denna byggnad inreddes även
en bostadsfastighet åt en skräddare. I stora affärshuset hade funnits en konfektionsaffär, som
blivit nedlagd 1945. Sedan fanns skräddare i Hällekis till oktober 1955. I stora affärshuset finns
också en frisörsalong, där frisörer från Götene eller Lidköping till för några år sedan hade öppet
en och två gånger i veckan. Nu är lokalen upplåten åt damfrisörska. I källaren finns en lokal som
fram till 1950 användes för fiskförsäljning. Filialen upphörde 1962 liksom den där inredda
mjölkaffären.
Ett charkuteri startades i början av 1920-talet i Stakeklev av slaktaren Knut Odh. Efter
överlåtelsen 1950 till Ingvar Söderström fortlevde denna rörelse till april 1956.
Den första egna fastigheten, som byggdes i Sjösäter, uppfördes av skomakaren Hilmer
Johansson år 1931. Han hade skomakeriverkstad där till fram till på 1960-talet.
Bageri med konditori och kafé har också funnits i Sjösätersområdet från 1937 till slutet av 1950talet.
Som synes finns inte många serviceanordningar kvar i Hällekis samhälle. Men Folke Perssons
kiosk i den 1898 uppförda småskolan är en värdefull tillgång, som kom till på 1950-talet.
Järnvägsstationen är numera obemannad och kommunikationerna dåliga. Posten finns kvar och
har på senare år ordnat med lantbrevbäring även inom samhället. Telefonstationen har upphört
efter automatiseringen. En talhytt har uppsatts vid kiosken. Polisstationen i mejeribyggnaden
upphörde 1 jan 1965.

