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Hvem er så det brugerråd? 
 

8 personer meldte sig som interesseret i at være med i brugerrådet, og 
efterfølgende har 3 af dem valgt at være med på sidelinien dvs. træde til ad 
hoc når det er relevant. Andre, der ønsker at stå på en ”ad hoc” liste kan 
kontakte brugerrådet der vil notere sig navn til senere brug, når behov 
opstår. Og ønsker man at blive en del af brugerrådet er det en mulighed 
ved det årlige valg af brugerråd, som i dag består af  
 
Bente Sand   Skelund Mobil nr. 2144 0172 
Micha Damsgaard Skelund Mobil nr. 2559 6466 
Finn Juul  Skelund Mobil nr. 5188 5439 
Peter Muhl  Skelund Mobil nr. 2022 3810 
Birthe Ungermann   Veddum  Mobil nr. 2440 9890 
   
 
Hvis du vil have ansigt på brugerrådet hænger vi alle (vores foto ☺) i 
forretningen til offentlig skue. 
 
Har du stof eller ideer til DEN BETTE AVIS kan du kontakte redaktør 
Birthe Ungermann.på mail bilamoveddum@yahoo.dk eller Jan Vestergaard 
på jv@spar-skelund.dk som samarbejder med Birthe omkring opsætningen 
af DEN BETTE AVIS . 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Næste nummer af DEN BETTE AVIS udkommer medio juni 2009 

DEN BETTE AVIS 

 

Så kom SPAR Skelunds nye brugerråd i omdrejninger og den første 
beslutning fra brugerrådet sidder du og læser i lige nu. DEN BETTE AVIS 
vil udkomme 4 gange om året og i avisen vil vi orientere om de aktiviteter 
brugerrådet og SPAR købmanden planlægger fremadrettet. Og det vil også 
være her kunderne får mulighed for at komme med deres ris, ros, ideer og 
forslag til aktiviteter eller til varesortimentet i forretningen. Ligeledes vil du 
hver gang få nogle guldkorn via ”Jess´ klumme”.  
 

Denne første udgave af DEN BETTE AVIS er husstandsomdelt med SPAR 
avisen som borgerne i Skelund, Veddum, Visborg og Øster Hurup får i 
deres postkasse hver uge, og da vi synes alle borgere og turister i 
sommerlandet skal have mulighed for at handle i en rigtig god SPAR 
forretning, vil omdelingen blive udvidet til også at omfatte Als og opland. 
 

Hvorfor handle lokalt? 
 

Skoler og dagligvareforretninger i landsbyer er afgørende for, om der er 
grobund for udvikling eller afvikling af landsbyen, og vi hører tit vendingen, 
at man skal ”støtte” den lokale købmand. SPAR Skelund er ikke ”på støtten” 
og vi vil hellere have borgerne til at bruge den lokale dagligvareforretning 
som deres primære og naturlige indkøbsmulighed, og ikke kun med ”støtte 
indkøb” som forretningen alligevel ikke kan overleve på.  
 

Det forpligter os til at have bredt varesortiment, helst af høj kvalitet samt til 
de rigtige priser og det forsøger vi hele tiden at leve op til. For dig som 
endnu ikke har besøgt SPAR Skelund kan vi oplyse, at forretningen er tips/ 
lotto forhandler, har apoteksudsalg, er gas- og fyringsolieleverandør, sælger 
telekort m.m. og det der ikke lige findes på hylderne, både af varer og 
serviceydelser, kan der nok også findes en løsning på. Og skal du have 
bragt varerne til døren, har forretningen fast varetur hver torsdag!  
 
 



 

 
At handel i en landsby købmandsforretning er dyrere end handel i 
supermarkederne er en skrøne. Dels skal du bruge benzin og tid til 
supermarkedet og ofte bliver de ”gode indkøb” spoleret af impulsindkøb, 
som især de store dagligvareforretninger er verdensmestre i. Og hvis du vil 
teste dette postulat kunne du tage tilbudsaviserne og sammenligne priser. 
Vi er sikre på at du vil blive overrasket over, hvor konkurrencedygtig din 
lokale SPAR forretning egentlig er på mange dagligvarer  
 

Er du én af forretningens trofaste kunder der kender priser og fordele 
kunne øvelsen være, at du tager din ven eller veninde der ikke kender os 
med på en "Kig ind tur” og bliver det ikke til den store indkøbstur vil det altid 
venlige personale (der ofte har en kvik bemærkning på læben hvis chancen 
byder sig) sørge for at vedkommende ikke glemmer sit besøg i SPAR 
Skelund lige med det samme.  

Markedsføring og aktiviteter er vigtigt! 
 

Slogan er et vigtigt redskab til markedsføring! 
Nogle vil, at du bliver 5 minutter ekstra i forretningen, men vi mener at en 
dagligvarehandel tager den tid en dagligvarehandel skal tage! Vi valgte at 
spørge vore kunder om det rigtige slogan og valget faldt på et budskab vi 
helt sikkert kan leve op til: SPAR tid – SPAR penge – SPAR Skelund 
 

Kunne du tænke dig, at opleve en (næsten) ægte Tyroler fest? …………. 
Så skal du påregne at afsætte en dag i oktober, hvor brugerrådet 
planlægger en helt unik oplevelse med Tyrolermusik, Tyrolerpiger, 
Tyrolerøl og Tyrolerstemning over hele byen. Hold øje med opslaget som 
kommer op når arrangementet er finpudset.  
 

For turister fra Sjælland/København har vi en servicemeddelelse! 
SPAR Skelund bager hver morgen ”københavnerbirkes” næsten som du 
kender dem hjemmefra, og der er ca. 15 minutters kørsel til og fra 
sommerhusområdet til Skelund, dvs. nogenlunde samme tid du skal stå i 
kø hos bageren i sommerlandet.  
 
Vi har mange gode ideer til aktiviteter som vi løbende vil informere om via  
DEN BETTE AVIS, opslag i forretningen og på www.spar-skelund.dk   

Jess´ klumme 
 

Vi overtog Spar Skelund 1. okt. 2007 og vidste, at det var en stor opgave at 
få en god økonomi i butikken… 
 

Vi må sig at det er op af bakke at drive dagligvare forretning!  
 

Jeg har startet en diskussion på facebook som hedder; Butikslukninger - 
Hvad er de mindre samfund og landsbyer uden en dagligvarehandel? Hvad 
vil der ske i landsbyen når den sidste butik lukker? Og jeg tænker generelt! 
Lad mig høre nogle meninger - "sæt gang" - Købmand Jess fra Skelund. 
 

De første indlæg i diskussionen kom hurtigt og du må gerne supplere med 
dine meninger om emnet!   
 

Hej Jess.  
 

Det er en spændende problemstilling, for mange vil mene at det er den 
lokale dagligvarehandel, der holder liv i landsbyen. Ligesom nogle mener en 
landsby ikke kan overleve uden en skole..... 
Men når alt kommer til alt, er det jo op til borgerne i de pågældende 
samfund. Det er helt klart, at de mennesker der vil bo i et mindre 
lokalsamfund selv er nødt til at gøre en indsats for at holde byen kørende. 
Ønsker man at bevare sin butik, så må man støtte den aktivt ved at handle 
der. Ønsker man at bevare forsamlingshuset, så må man benytte det. Det 
samme kan jo siges om sportsforeninger osv. Det er derfor mindre 
lokalsamfund er så afhængige af lokale kræfter, der vil slås for et vis 
aktivitetsniveau. En spændende diskussion...  
- Tankpasser Søren fra Vadum :-)" 
 
Med disse ord vil jeg byde dig meget 
velkommen i Spar Skelund.  
Vi vil også i fremtiden sende dig et smil 
når du kommer og handler hos os.  
 
Ærlig hilsen  
Købmand Jess 


