
27 sep. 2020 kl. 16:32 

artikel i FAA af Gitte Kjeldal gikj@faa.dk  

 

Jesper Holst og Anette Petersen støtter gerne en ny købmandsbutik i Spodsbjerg.  

Både fastboende og sommerhusgæster var mødt op for at høre om en kommende købmandsbutik i 

Spodsbjerg.  

Spodsbjerg: Jesper Holst og Anette Petersen flyttede for ti år siden til Spodsbjerg fra København. 

-Det var afgørende for os, at der var en dagligvarebutik, da vi besluttede os for at flytte, siger Anette 

Petersen. Hun og Jesper Holst er pensionister, men vil gerne støtte en kommende købmand. 

- Vi støtter gerne både økonomisk, og hvis vi kan gøre noget frivilligt arbejde, men vi er ikke 

håndværkere, så det er begrænset, hvad vi kan bidrage med der, siger Jesper Holst. 

Jonna og Kurt Holmsted fra Bogense har haft sommerhus syd for Spodsbjerg i sommerhusområdet 

Sølyst siden 1999. Foto: Gitte Kjeldal  

Sommerhusejerne Jonna og Kurt Holmsted savner stærkt en købmand i Spodsbjerg. 

- Vi skulle bare herover for at være her i weekenden, og i går måtte jeg til at køre ind og handle i 

Rudkøbing. Jeg ville hellere kunnet have taget min cykel og have købt ind her i Spodsbjerg, siger 

Jonna Holmsted. 

Kurt Holmsted vil gerne støtte en købmand i Spodsbjerg økonomisk. 

- Men måske ikke lige med det samme. Jeg vil gerne lige se, hvordan den lokale opbakning er, for det 

er vigtigt, siger han. 

Hanne og Svend Pedersen fra Svendborg. Foto: Gitte Kjeldal.  

Hanne og Svend Pedersen fra Svendborg har haft sommerhus i Spodsbjerg siden 1971. Også de savner 

en dagligvareforretning i byen. 

- Vi savner en købmand. Man slapper ikke rigtigt af, når man skal fare ind til Rudkøbing og købe ind. I 

sommer har det værer helt umuligt at få en p-plads i Rudkøbing. Og i Tullebølle er det ikke nemmere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arbejdsgruppen ”købmand i Spodsbjerg” Jens Pedersen, skriver 27/9 2020 på Facebook: 

Der har netop været holdt borgermøde i Spodsbjerg.  

Mødet var godt besøgt og opbakningen til projektet ”Købmand i Spodsbjerg” syntes at være stor.  

Formålet med mødet var:  

· - at undersøge tilslutningen til igen at få en Købmand i Spodsbjerg.  

· - HERUNDER at informere om arbejdet for ...  

· - Køb af ejendom og muligheden for at leje butik ud til en Købmand, som så driver sin egen 

selvstændige butik.  

· - Udlejning af Benzintank  

· - Udlejning af lokaler der ikke skal anvendes af Købmanden  

Initiativgruppen Opstod efter at vores Kro lukkede den 30. december 2019, hvilket var noget af en 

skuffelse, dog ikke helt uventet, da Margit har haft den til salg længe.  

Vi havde dog håbet på snarlig genåbning, men dette har coronakrisen også spændt ben for, men 

katastrofen opstod da Tullebølle Brugs den 29. maj i år besluttede at lukke vores Brugs, stort set uden 

varsel. Selvom Tullebølle Brugs har givet udsagn om, at de ikke ville modarbejde planerne om 

etablering af anden dagligvarebutik i Spodsbjerg, har vi ikke helt haft den oplevelse. Først ønskede de 

ikke at sælge men kun udleje butiksarealerne.  

Derefter har de informeret om, at ejendommen nu er sat til salg gennem en ejendomsmægler, men vi 

har ikke kunne finde ud af hvem, har ikke rigtigt kunne få klar besked fra Uddeleren.  

Udsigten til at der skulle stå endnu en tom, forladt bygning i vores by er bare ikke til at bære.  

Derfor besluttede initiativgruppen at gøre noget ved sagen, men dette er kun muligt med betydelig lokal 

opbakning.  

Der har i sommerens løb været utrolig mange mennesker i Spodsbjerg og omegn, og rigtig mange er 

gået forgæves.  

Det har haft Stor indflydelse for sejlergæster i lystbådehavnen, Sommerhusgæster, lystfiskere, 

Campinggæster, samt ikke mindst lokale i Spodsbjerg, der nu pludselig ikke kunne hente apotekervare, 

post, lotto, samt dagligvarer m.m  

Det har sikkert også indflydelse på vore ejendomspriser.  

At der nu er ca. 6 km til nærmeste dagligvarebutik giver store gener for turister i havnen, lokale 

borgere, der ikke selv har transportmulighed samt sikkert endnu flere.  

Så hvor er vi nu?  

Spodsbjerg Købmandsgård ApS  

Et nyt anpartsselskab er ved at blive stiftet af medlemmer af arbejdsgruppen med minimumskapital 

40.000,00 kr  

Cvr Nummer opnås  

Direktion vælges af stiftere.  



Dette tiltag er nødvendigt for at få forhandlingsevne omkring køb af ejendom og opnåelse af støtte fra 

Købmandsfonden.  

Vi har på nuværende tidspunkt fået tilsagn om støtte på 50.000,00 kr fra KFI til For analyse af 

borgerprojektet.  

Det er gruppens hensigt også at søge andre relevante fonde til formålet.  

Støtteerklæring kan downloades her Støtteerklæring vedr. købmand i Spodsbjerg[6356].docx  

Har du lyst til eventuelt at lægge lidt arbejdskraft i forbindelse med en mulig renovering finder du et 

skema hvor du kan give dit tilsagn om hjælp her Tilsagn om hjælp vedr. renovering af butik i 

Spodsbjerg[6352].docx 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2F1drv.ms%2Fw%2Fs%21AjTd32G-DUwVjEN_JsV9dO6uzB1v%3Fe%3DHma0wa%26fbclid%3DIwAR32Pk1BDHvs1wjqZyG_b-mNRdWdt8Cps5VcNi5gk22xUIqPwjd7SKOCrDc&h=AT36z0vqFamvsiacctMSde1h2PPK0tsAgGYCqbFzcWL9GoQnjSLtOUIt3k7EGb3wacFCKEDs96Y_m_BWCxGXY89tgVWxf8O0nkn2CN9GmpX2T8ubRWjpb0IOv--7btVPn9bPo4xPjKOLMN3Oki28
https://1drv.ms/w/s!AjTd32G-DUwVjESTvglvldEnKi6Q?e=oK3lq7&fbclid=IwAR1S19yszjeDQpYNE4v1hcgdZTQwQK4EXBl4Shx0bZaIa-Hn7-0IwUA8CAY
https://1drv.ms/w/s!AjTd32G-DUwVjESTvglvldEnKi6Q?e=oK3lq7&fbclid=IwAR1S19yszjeDQpYNE4v1hcgdZTQwQK4EXBl4Shx0bZaIa-Hn7-0IwUA8CAY


STØTTEERKLÆRING 

KØBMANDSBUTIK I SPODSBJERG 

  
                     
Undertegnede støtter op om projektet med en ny Min Købmand i Spodsbjerg og 
giver tilsagn om køb af anparter i ejendomsselskabet. 
  
Tilsagnet er ikke juridisk bindende, men borgergruppen anser tilsagnet som valid, og 
at tilsagnet gennemføres når tegningsperioden for ejendomsselskabet igangsættes.  
  
  
  

Kan downloades fra Facebook gruppen ”købmand i Spodsbjerg”. 
  
  

  
ANTAL ANPARTER AF 2000-KR./STK.:___________  I ALT KRONER:__________________________ 
  
NAVN:___________________________________________________________________________ 
  
ADRESSE:________________________________________________________________________ 
  
TELEFON:________________________________ 
  
MAIL:____________________________________ 
  
  
  
  
  
AFLEVERES I POSTKASSEN, ELLER PR. MAIL SENEST 08-10-2020 HOS EN AF NEDENSTÅENDE 
ADRESSER: 
  
Knud Erik Møller, Spodsbjergvej 212, 5900 Rudkøbing, Mail: kemmoller@gmail.com 
  
Jens Pedersen, Spodsbjergvej 224, 5900 Rudkøbing, Mail: Jens.spodsbjeg@gmail.com 
  
Lars Kruse, Klintevej 3, 5900 Rudkøbing, Mail: lars.kruse@wilsontool.eu.com 

 
 



Tilsagn om hjælp til renovering af købmandsbutik i Spodsbjerg. 
 
                     
Undertegnede stiller hermed sin arbejdskraft til rådighed vedrørende etablering af 
en købmands butik i Spodsbjerg. Arbejdet er ulønnet. 
 
Undertegnede kan tilbyde arbejdskraft inden for følgende fag områder: 
 
          Elektriker arbejde. 
 
          Tømre/snedker arbejde. 
 
           VVS arbejde. 
 
           Maler arbejde. 
 
           Ordne udenoms arealerne. 
 
           Andet. 
 

Dette dokument kan downloades fra Facebook gruppen ”købmand i Spodsbjerg”. 
 
 
NAVN/FIRMA:____________________________________________________________________ 
 
ADRESSE:________________________________________________________________________ 
 
TELEFON:________________________________ 
 
MAIL:____________________________________ 
 
 
AFLEVERES I POSTKASSEN, ELLER PR. MAIL HOS EN AF NEDENSTÅENDE ADRESSER: 
 
Knud Erik Møller, Spodsbjergvej 212, 5900 Rudkøbing, Mail: kemmoller@gmail.com 
 
Jens Pedersen, Spodsbjergvej 224, 5900 Rudkøbing, Mail: Jens.spodsbjeg@gmail.com 
 
Lars Kruse, Klintevej 3, 5900 Rudkøbing, Mail: lars.kruse@wilsontool.eu.com 
 

 

 

 

 

 

 

 



EN UALMINDELIG POSITIV OPLEVELSE!  

opslag af Arno Kruse 

. 

Da Tullebølle Brugs hen over hovedet på lokalbefolkningen i Spodsbjerg besluttede at lukke Dagli 

Brugsen i Spodsbjerg, blev lokalbefolkningen i Spodsbjerg ladt i stikken, men takket været en 

initiativgruppe blev der iværksat bestræbelser på at sikre en dagligvarebutik i Spodsbjerg, der kunne 

udfylde det hul, som Tullebølle Brugs’ bagholdsangreb havde skabt. 

Disse bestræbelser kulminerede i dag med et borgermøde i Spodsbjerg, hvor alene deltagerantallet 

viste, at Tullebølle Brugs havde skudt sig selv i foden. 

Jeg skal ærligt indrømme, at jeg var i tvivl om opbakningen til projektet, da jeg cyklede til møde 

klokken 11 i Spodsbjerg, men det var en ualmindelig positiv oplevelse at se det mylder af lokale 

borgere, der var mødt frem til borgermødet. 

Det var et særdeles vellykket arrangement, der giver grund til optimisme for borgerne i Spodsbjerg og 

nærmeste omegn, der jo omfatter Longelse Sand! :-) 

Der er dannet et anpartsselskab - Spodsbjerg Købmandsgård ApS - med Knud Erik Møller som 

administrerende direktør, og eftersom Knud Erik Møller var min nærmeste overordnede, da jeg aftjente 

min værnepligt som telefjernskriverkorporal i O-rummet på Langelandsfortet, meldte jeg mig under 

fanerne som omdeler af informationsmateriale. 

Dette job var jo skræddersyet til mit daglige behov for genoptræning, og jeg har det helt fint med at 

have Knud Erik Møller som nærmeste overordnede! :-) 

Hjertelig tak til initiativgruppen for en ualmindelig positiv oplevelse! 

. 

Med kærlig hilsen 

. 

Arno Kruse 

. 

Longelse Sand 

- lige midt på Langeland!  

 

René Larsen skriver på Facebook, 27/92020: 

Velbesøgt møde om købmand i Spodsbjerg. Alle pladser i teltet var optaget og mange sad udenfor i det 

lidt fugtige vejr.  

På Facebook gruppen: “Købmand i Spodsbjerg” kan man hente støtteerklæringer og give tilsagn om 

køb af anparter à 2.000 kr. og/eller hjælp til renovering af butikken.  

Støt meget gerne det gode lokale initiativ, så vi igen kan få en lokal dagligvareforretning i Spodsbjerg. 

 

 

 

 



”Købmand i Spodsbjerg” gruppen er opstået i kølvandet på Tullebølle Brugs beslutning om at 

nedlægge deres filial af Dag'li brugsen i Spodsbjerg. 

Gruppens mål er på sigt, og gerne inden Påske 2021 atter at have en dagligvarebutik i Spodsbjerg. 

Har du det lige som os, så tøv ikke med at melde dig ind i gruppen. Alle kan deltage med kommentarer 

og gode ideer. 

På gruppens vegne Knud Erik Møller, Lars Kruse, Stiig Brink Larsen og Jens Pedersen 

 

Arbejdsgruppen er blevet stillet spørgsmål vedr. de nye restriktioner vedr. Covid19.  

Vi er dog blevet enige om at gennemføre borgermødet Søndag den 27. september kl. 11:00 med 

henvisning til følgende opslag på Sundhed og Ældreministeriet hjemmeside. 

I opslaget står bland andet: 

Der bliver dog mulighed for at afholde arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende for op til 

500 deltagere, hvis de i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, 

biograflærred, bane eller lignende. 

Samtidig henstiller vi til deltagere på mødet om at holde den fornødne afstand. Der vil være opstillet 

stole udenfor teltet, så man også kan følge mødet i det fri. Vi sørger selvfølgelig også for at der er 

mulighed for sprit til hænderne. 

Vel mødt! 

Agenda 

Borgermøde i Spodsbjerg d. 27/9 2020. 

1 Velkommen ved Knud Erik Møller. 

2 Præsentation af projektet. 

3 Indlæg ved Jens Jakob Rabjerg 

4 Indlæg ved chef for Erhverv, kultur og turisme på Langeland Jane Jegind. 

5 Indlæg ved Projektchef Hans Meldgård, Dagrofa. 

6 Indlæg ved Revisor Torben Tranberg. 

7 Præsentation af støtte erklæring samt arbejdsformular. 

Slut 

 

 

 

 

 


