
 

Mange af os borger i Lyderslev/Gevnø og omegn vil ikke undvære en købmand i vores lille 

by. Derfor må vi alle være med til at sørge for, at vi bevarer vores købmand, også efter 

Karl-Erik træder tilbage.  

Det samlede projekt er budgetteret til at koste 4,1 mio.kr.  

Derfor skal vi have indsamlet 2 mio.kr. ved køb af anparter i selskabet Lyderslev Gevnø 

Ejendom ApS, svarende til salg af 800 anparter. En Anpart kan købes for 2.500 kr. og man 

kan købe alle dem man vil. Er man en virksomhed og heller vil give et sponsorat kan du 

læse nærmere om dette op vores hjemmeside https://lgejendom24.webnode.dk/  

Selskabet Lyderslev Gevnø Ejendom ApS vil købe bygningerne, hvori købmanden ligger i 

dag. Købmanden vil efterfølgende leje sig ind i bygningen.  

 

Hvorfor støtte projektet? 

✓ Det styrker vores lokalområde 

✓  Fastholder arbejdspladser i lokalsamfundet  

✓  Det bliver mere attraktivt at bo i området 

✓  Det øger bosætningslysten i Lyderslev/Gevnø og omegn 

✓  Det øger omsætteligheden af vores huse 

✓  Det øger salgspriserne på vores huse 

✓  Man skal ikke kører til andre byer for  

 at handle (spare transportudgifter og tid) 

✓  Samlingspunkt for borgerne  

✓  Købmanden støtter lokale foreninger og  

 lokale arrangementer 

✓  Lyderslev/Gevnø bliver ikke en død by 

✓  Husk hvad købmanden gør for dig, du kan 

 hente pakker, medicin og mange andre ting 

Referat fra borgermødet den 14. september 2021 

https://lgejendom24.webnode.dk/


Hvad skal jeg/vi gøre nu? 

Giv din/jeres tilkendegivelsen for hvor mange anparter du ønsker at købe inden 31. 

oktober 2021. Det kan gøres på flere måder: 

✓ Udfyld en formular via hjemmesiden https://lgejendom24.webnode.dk/  

✓ Få udleveret en blanket hos købmanden, udfyld den og aflever den i postkassen 

inden i butikken hos købmanden 

✓ Skriv dig/jer på listen over ”jeg vil hjælpe med frivilligt arbejde”. Dette gøres ved: 

✓ At udfylde formular på vores hjemmeside https://lgejendom24.webnode.dk/ 

✓ At skriver dig på listen som hænger hos købmanden 

✓ Del din viden om projektet og få dine venner, bekendte og naboer til at købe 

anparter  

✓ Gør det fordi du kan og vil sikre en fremtid i vores lille landsby 

 

Andet 

Der skal bruges 5 personer til bestyrelsen i Lyderslev Gevnø Ejendom ApS. Hvis det kunne 

være noget for dig eller hvis du vil høre mere om det, kan du sende en mail til 

lyderslevgevnoe@gmail.com. 

Er der spørgsmål til noget omkring projektet kan de stilles på 

lyderslevgevnoe@gmail.com, eller i vores facebookgruppe ”Bevar din købmand 

Lyderslev/Genvø”.  

 

Vi håber I vil være med til at støtte projektet – så vi kan fortsætte 

med at have vores købmand i Lyderslev/Gevnø!  
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