
Haves: Gæld.  

Ønskes: Et mirakel. 

Tanker om en lukningstruet købmand og frem-

tiden for en landsby. Om to initiativer, som må-

ske kan redde livsnerven i lokalsamfundet.  
 

 
 

Uglev, 6. december 2012 

Mens vi går og tæller dagene til jul, tæller 

købmand Anette Pinderup dagene på en an-

derledes dyster måde: På grund af gæld i 

forretningen må hun tælle dagene frem til 

dén dag, hvor hun kan blive nødt til at lukke 

sin butik. For sådan ser det ud: Gælden er 

stigende, og som det står til i øjeblikket, er 

hun tæt på at se sin drøm om at drive køb-

mandsforretning i Uglev smuldre.  

 Det er ikke folks velvilje, det skorter på, men 

tiderne er meget svære. Som medlem af en 

kæde har hun ikke mulighed for at regulere 

på varernes priser – og netop priserne skal 

osse være konkurrencedygtige. Hun er, som 

alle andre erhvervsdrivende, afhængig af en 

vis omsætning, for at forretningen kan løbe 

rundt. 

 

Nu hedder det  

”enten/eller!”  

Det første ”nødråb” kom fra Anette i sommer. 

Siden har hun på et borgermøde fremlagt 

problemet omkring butikkens drift. Hun har 

afprøvet nogle idéer, men ikke alle; nogle 

idéer kræver et kæmpe menneskeligt over-

skud at føre ud i livet – noget, som kræver 

mange flere kræfter, end man har tilbage 

efter dagens lange dont i butikken.  Lukkelo-

ven er afskaffet, og Anette har sat sine kræf-

ter ind på at udvide åbningstiderne i week-

enden betragteligt. Et nødvendigt initiativ, 

som stjæler fritid, men problemet er mest af 

alt af økonomisk art. 

 Hvad kan en købmand, som i bund og grund 

brænder for sit projekt, så gøre? Hun kan 

naturligvis appellere til, at kunderne lægger 

endnu flere penge i forretningen. Men med 

en gæld på 200.000 kroner, og med tiden 

imod sig, er en øget omsætning desværre 

langt fra nok. Anette lagde ”forsigtigt” ud 

med sit nødråb om, at forretningen var i kri-

se. Nu hedder det slet og ret: Enten/eller!  

 

Gælden skal væk  

Det eneste, der lige nu kan gøre en forskel for 

Anette – og dermed Kwik Spar i Uglev – er 

intet mindre end et mirakel. Miraklet hedder 

kort og godt: 200.000 kr. i rede, disponible 

penge. For et sådant beløb kan gælden for-

svinde – eller nedbringes så kraftigt – at for-

retningen kan ”gøre rent bord” og atter ba-
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lancere. Selvfølgelig kræver det osse herefter, 

at mange mennesker handler lokalt.  

 

 Ønsk dig en ”aktie” til jul! 

Uglev og Omegns Borgergruppe har sammen 

med Anette taget initiativ til at føre en kam-

pagne om at tegne ”folkeaktier”. Vi kan osse 

bare kalde det økonomisk støtte. Men ved at 

sætte disse ”folkeaktier” i system, har vi et 

håndfast tilbud til alle, der ønsker at yde et 

beløb til butikkens fortsatte eksistens. Én 

”aktie” tegnes for 200 kr., og jo flere, der teg-

nes, desto større er chancen for, at Uglev osse 

i fremtiden kan bevare sin købmand.  

 Samtidig vil borgergruppen arbejde på al 

tænkelig støtte udefra, og vi modtager meget 

gerne idéer til, hvem vi kan ansøge om større 

såvel som mindre pengegaver.  

 Hvad ønsker du dig i julegave? Som Uglev-

borger kunne et ønske jo netop være en ”ak-

tie” til købmanden..? En ”aktie” på 200 kr. 

kan være af kæmpe værdi for alles fremtid 

hér – og koster vel rundt regnet det samme 

som en familiepizza med sodavand. Tænk 

over det. Men tænk hurtigt.  

 

facebook-kampagne: ”Red en landsby” 

Vi danskere viser overskud ved at skyde 

penge i geder i Afrika og lignende projekter. 

Det er fint. Gaver i form af bæredygtige pro-

jekter, som andre mennesker får gavn af.  

 Derfor appellerer vi til alle danskeres jule-

sind ved at indlede en kampagne på facebook, 

der opfordrer til at være med til at redde en 

landsby fra at blive en regulær soveby. Køb-

manden er byens centrale livsnerve. Budska-

ber via facebook forgrener sig meget vidt. 

Tempoet er hurtigt. ”Giv én krone og vær 

med til at redde en landsby fra butiksdøden!”  

 Vælger blot fem procent af de 2,8 mio. dan-

ske facebook-brugere at gå i netbanken og 

støtte sagen med én krone, beløber det sig til 

140.000 kr.  

 

Hvad betyder et farvel til købmanden for Uglev? 

Av min arm: Pengene kan risikere at være 

tabt. Det ved så ingen. Sandsynlighedsbereg-

ning kan ét, håb noget andet... Men én ting er 

sikkert: Det er nu, vi vildt og inderligt må 

spørge os selv: Vil vi bo i et Uglev uden køb-

mand? Det betyder farvel til medicinudsalg, 

farvel til mulighed for spontane indkøb hen-

ne om hjørnet, farvel til mennesker, der må-

ske ellers ville bosætte sig hér, hvilket i næ-

ste led kan betyde farvel til skolen. Det bety-

der goddag til dyr transport og faldende hus-

priser. Kædereaktionen er uhyggelig. Skal vi 

bare se på..? 
 

 

 

Uglev og Omegns Borgergruppe 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 ”Folkeaktier” tegnes direkte hos 

Anette i Kwik Spar (selvvalgt beløb). 

 facebook-kampagne: Se og del opslag 

på siden Kwik Spar Uglev. 
 
 

 
 

 
 

 

Worst case...

 

VIGENDE BEFOLKNINGSTAL 

 

MERE LIVLØS UDKANT 

 

DYRERE TRANSPORT 

NB: 
Fotos 
er 
udvalg-
te og 
uden 
tilknyt-
ning til 
Uglev. 
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